
XXVI th  Czech International Senior Amateur Championship 2018

XXVI. Mezinárodní amatérské mistrovství ČR seniorů v golfu 2018

Golf Resort Karlovy Vary, August 14 th  - 16 th , 2018

INSTRUCTIONS FOR PLAYERS

6. Driving balls can be purchased at the driving range machine for 50 CZK coins.

3. After completion of each round players shall return their complete and signed score card at the 

designated Scoring Area without delay. Players shall hand in the score card personally to avoid any 

doubts and eventually settle any issues. For the sake of better control during further processing it is 

advisable to sum up the total score (though the player is not responsible for the correctness of the sum). 

Also the players shall check the entered results on the electronic leaderboard afterwards.

The Scoring Area is situated in the clubhouse hall. Once the player leaves the hall through any door the 

score card is deemed to be returned.

1. Before the play the players shall register at the tournament desk in the clubhouse and pay the entry 

fee. Tournament registration will be open on Monday, August 13
th

 (all day) and on Tuesday, August 14
th 

till the end of starting.

2. On all competition days the players will receive their Score Card and Pin Positions at the 1
st

 tee.

4. It is important to observe the Pace of Play. Detailed schedule can be found at the back of the Pin 

Positions sheet. The time allowed to complete the stipulated round is 4:40.

5. Evacuation plan for the case of play suspension is published on the official notice board.

7. Free refreshment (water and fruit) is provided at the 1
st

 tee and later throughout the course (water).

POKYNY PRO HRÁČE

3. Po každém kole musí hráč bez prodlení odevzdat správně vyplněnou a podepsanou score card na 

označeném místě - Scoring Area. Hráči odevzdají score card osobně, aby mohly být vyřešeny všechny 

případné nejasnosti. Pro kontrolu při zadávání výsledků na server je třeba, aby si hráči celkové výsledky 

na score card sečetli (i když hráči neodpovídají za správnost součtu) a po zveřejnění zkontrolovali na 

elektronické výsledkové tabuli.

Scoring Area se nachází v hale klubovny. Jakmile hráč opustí prostor haly některými dveřmi nebo 

průchodem, je jeho score card považována za odevzdanou.

1. Hráči se musí před startem prvního kola prezentovat v registrační kanceláři v klubovně a zaplatit vklad. 

Registrace bude otevřena v pondělí 13. srpna po celý den a v úterý 14. srpna do konce startovního bloku.

2. Ve všech soutěžních dnech hráči obdrží hráči svou score card a pin positions na startu.

4. Připomínáme nutnost dodržet předepsané tempo hry, jehož detailní rozpis bude vždy uveden na zadní 

straně Pin Positions. Limit pro odehrání kola je 4:40.

5. Evakuační plán pro případ přerušení hry je vyvěšen na oficiální nástěnce mistrovství.

6. Míče na driving range vydává automat oproti minci 50,- CZK. Mince lze rozměnit v recepci.

7. Občerstvení do hry (voda a ovoce) je k dispozici na 1. odpališti a případně dále během hry (voda).

6. Driving balls can be purchased at the driving range machine for 50 CZK coins.

Karlovy Vary Dalibor Procházka

July 27
th

, 2018 Chief Referee


