
MEMORIÁL MÍRY PROKEŠE 
aneb 

CIMRMAN CROSS COUNTRY CUP 2018 

 

DATUM KONÁNÍ  SOBOTA 6. ŘÍJNA 2018 

ZPŮSOB REGISTRACE:   Přihlášky do turnaje není potřeba v žádném případě činit. Kdo přijde - hraje! Musí 

    však mít alespoň základní znalosti golfového švihu a úderu. Dokonce může mít i HCP. 

PREZENTACE HRÁČŮ   Nejpozději do 9,30 hod. 

START    10,00 hod. kanónem /cannon start/ 

VKLAD DO TURNAJE  99,- Kč /+ cimrcoursefee 199,- Kč nečlen GCS /. Děti, studenti a senioři 50% sleva 

KATEGORIE   SPOLEČNÁ /muži, ženy, děti, senioři, batolata, .../  

ŘEDITEL TURNAJE  Michael Prokeš 

SOUTĚŽNÍ VÝBOR  Kdokoliv, kdo na sebe bude chtít vzít břemeno odpovědnosti 

HLAVNÍ ROZHODČÍ  Michael Prokeš, kterého v případě nepřítomnosti zastupuje Josef Padevět 

VÍTĚZSTVÍ   Absolutním vítězem se stává hráč/ka s nejnižším počtem úderů. V případě rovnosti 

    výsledků rozhoduje nejlepší umělecký dojem, případně pak los.  

    Ale možná budou uděleny ceny i za místo 2., 3., … , ženy, děti, …  

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ, MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ PRAVIDLA: 

Turnaj se hraje, jako již tradičně, na několik /blíže nespecifikovaný počet/ netradičních jamek, s různou mírou 

obtížnosti. Dokonce s takovou mírou obtížnosti, že nebude možné některou jamku třeba i dokončit. Hraje se na rány, 

bez vyrovnání /tzv. brutální bruťák/. Na úpravu HCP se rozhodně nehraje. Natožpak na snižování! Jakákoliv měřící 

zařízení brát s sebou do hry je striktně zapovězeno. Muži, ženy, děti i senioři hrají ze stejných odpališť, speciálně 

stanovených pro tuto soutěž. Plánek a sestavení hřiště, včetně popisu jamek – to vše bude utajeno do posledních 

okamžiků.    

SPECIFICKÉ PRAVIDLO PRO TUTO SOUTĚŽ: 

V případě, že míč zasáhne sloup vysokého napětí, RÁNA SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADNĚ NEOPAKUJE. Míč se hraje jak 

leží. Ránu je možné opakovat, avšak s připočtení jedné trestné rány! 

TREST ZA PORUŠENÍ TOHOTO PRAVIDLA – DVĚ TRESTNÉ RÁNY 

 

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo propozice v průběhu turnaje zcela změnit.  

A PO HŘE VOPEČEME BUŘTY, KTERÉ BUDOU V CENĚ STARTOVNÉHO! 


