
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 5

Time 0:17 0:20 0:15 0:12 0:16 0:20 0:16 0:12 0:18

Total 0:17 0:37 0:52 1:04 1:20 1:40 1:56 2:08 2:26

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PAR 3 5 4 3 4 4 4 3 5

Time 0:11 0:18 0:16 0:12 0:15 0:15 0:17 0:12 0:18

Total 2:37 2:55 3:11 3:23 3:38 3:53 4:10 4:22 4:40

XXVth Czech International Senior Amateur Championship 2017

XXV. Mezinárodní amatérské mistrovství ČR seniorů v golfu 2017

Golf Resort Karlovy Vary, August 15th - 17th, 2017

PACE OF PLAY / TEMPO HRY

Pace of Play Condition of Competition is in effect (Note 2 to Rule 6-7).

The time allowed for completing the entire round is 4:40 with the individual hole-by-hole breakdown as specified below. 

The detailed table will also be available on the reverse side of the pin positions sheet.

Je stanoveno tempo hry (Poznámka 2 u Pravidla 6-7).

Čas k odehrání soutěžního kola je stanoven na 4:40, přičemž časy pro jednotlivé jamky jsou v níže uvedené tabulce. Tato 

tabulka je také k dispozici na zadní straně Pin Positions.

Total 2:37 2:55 3:11 3:23 3:38 3:53 4:10 4:22 4:40

In the absence of mitigating circumstances, a group is liable to be timed if it is in excess of the time allowed and in the 

case of second or subsequent groups, out of position. From the commencement of timing, if any player exceeds 60 

secondson a “first to play approach shot (including Par 3 tee shot), chip or putt”, or 50 secondsif it is a tee shot or a 

“second or third to play shot” he is deemed to have had a “bad time”.

Out of position is defined as being more than the starting interval behind the group in front.

A player whose group is timed will have a bad time carried forward within the round even if the group subsequently 

arrives back in position or within time.

Skupině bude měřen čas, bude-li bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí 

skupině. Překročí-li hráč od počátku měření 60 sekundna odehrání čipu, patu nebo „první rány ve skupině“ (včetně 

odpalů na jamkách s parem 3), nebo překročí-li 50 sekundna odpal na jamkách s parem 4 a 5 nebo je-li druhý či třetí 

na řadě na odehrání rány, bude považován za hráče sezpožděním.

Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval.

Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se v rámci kola nadále započítává, i když skupina dožene zpoždění a dohraje v 

časovém limitu.

Penalty for Breach of Condition / Trest za porušení Podmínky:

                        One bad time / První porušení – Verbal warning from the Official / Ústní varování rozhodčího

                        Second bad time / Druhé porušení – One stroke penalty / Jedna trestná rána

                        Third bad time / Třetí porušení – Two stroke penalty / Dvě trestné rány

                        Fourth bad time / Čtvrté porušení – Disqualification / DIskvalifikace

For further details see the Hard Card ČGF / Další detaily viz Hard Card ČGF.

Karlovy Vary Dalibor Procházka

August 13th, 2017 Chief Referee


