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POKYNY PRO HR
 

 Před prvním kolem (lze i v rámci tréninkového dne) 
a zaplatit vklad 2000 Kč kartou nebo 

 Skóre karty pro všechny kola obdrží hráči 
pravidla (jedny do flightu). 

 Hard Card ČGF je dostupná elektronicky

 Po skončení kola hráči musí 
skóre kartu. Hráči osobně odevzdávají skóre karty v recepci, která slouží jako scoring 
area. Karta se považuje za odevzdanou, když hráč opustí prostor re

 V případě nedořešených pravidlových 
potřeba kontaktovat rozhodčího nebo zástupce Soutěžního výboru a věc dořešit.

 Pro kontrolu při zadávání výsledků je třeba, aby si hráči celkové výsledky na skóre 
kartě sečetli. Neodpovídají za souče
neboť se zamezí zbytečným chybám při zadávání výsledků.

 Na startu kola hráči obdrží občerstvení do hry 

 Balená voda není poskytována. Na recepci je mo
před startem a v polovině kola si j
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rámci tréninkového dne) se hráči musí včas zaregistrovat 
kartou nebo v hotovosti na recepci klubu.

Skóre karty pro všechny kola obdrží hráči na startu, stejně jako Pin Pozice a Místní 
 

á elektronicky v příloze turnaje a na webu 

Po skončení kola hráči musí bez prodlení odevzdat vyplněnou, čitelnou a podepsanou 
skóre kartu. Hráči osobně odevzdávají skóre karty v recepci, která slouží jako scoring 

Karta se považuje za odevzdanou, když hráč opustí prostor re

pravidlových problémů je před odevzdáním
potřeba kontaktovat rozhodčího nebo zástupce Soutěžního výboru a věc dořešit.

Pro kontrolu při zadávání výsledků je třeba, aby si hráči celkové výsledky na skóre 
kartě sečetli. Neodpovídají za součet, ale je to prospěšné pro hráče i pořadatele, 
neboť se zamezí zbytečným chybám při zadávání výsledků. 

í občerstvení do hry – banán. 

Balená voda není poskytována. Na recepci je možné zakoupit kvalitní termolahve a 
kola si je neplnit v klubovně vodou. 
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