
2. LIGA družstev mužů a žen 2022  
1. a 2. kolo – skupina A (Západ) 
   

14. – 15. května 2022              Golf Resort Karlštejn 

V Praze, 10.4.2022  Jan Šonka, ředitel turnaje 
  Adam Kratochvíl, hlavní rozhodčí turnaje 

POKYNY PRO HRÁČE  
Hráči před startem neplatí žádný vklad, nepřihlašují se a ani se nehlásí v recepci. 
 

Hráči se dostaví přímo na start nejpozději 10 minut před svým startovním časem 

Až na startu hráči obdrží svou scorekartu, místní pravidla hřiště a pin positions. 
 

Výše uvedené platí pro obě hrací kola, tj. v sobotu i neděli! 
 

Po každém kole hráči musejí co nejdříve odevzdat správně vyplněnou, čitelnou a 
podepsanou scorekartu. Pozdní odevzdání scorekarty Pravidla golfu trestají diskvalifikací. 
Hráči odevzdají svou scorekartu osobně v recepci klubu, kde případně nahlásí i nejasné 
pravidlové záležitosti, které tu s hlavním rozhodčím dořeší. Pro kontrolu při zadávání 
výsledků je třeba, aby hráči celkové výsledky na scorekartě sečetli. Neodpovídají za součet, 
ale je to prospěšné pro ně i pořadatele. Předejde se zbytečným chybám při nečitelnosti 
scorekarty nebo při zadávání výsledků.  
 

Hra mezi soutěžními koly je zakázána. V sobotu odpoledne po odstartování soutěže mohou 

hrát náhradníci družstev. Pokud předem nahlásí, že hrají na úpravu HCP, bude jim HCP ručně 

upraven. Jinak hrají své tréninkové kolo bez úpravy HCP. 

Zájemci o hru náhradníků se mohou přes den hlásit v recepci klubu. V sobotu i v neděli 

bude hra umožněna po odstartování všech soutěžících.  

POKYNY PRO KAPITÁNY 
KAPITÁNI DRUŽSTEV SI VYZVEDNOU FORMULÁŘE PRO SESTAVY V RECEPCI KLUBU, VYPLNÍ JE 

A ODEVZDAJÍ JE V RECEPCI KLUBU, NEBO EMILEM HLAVNÍMU ROZHODČÍMU: 

• V PÁTEK VEČER NEJPOZDĚJI DO 19 HODIN PRO 1. KOLO  

• V SOBOTU VEČER NEJPOZDĚJI DO 19 HODIN PRO 2. KOLO 

Výjimka: družstva, která v sobotu nedohrají do 19 hodin, odevzdají sestavy na další kolo 

nejpozději do 15 minut po dohrání svého posledního hráče! 

 

HRÁČI SAMI SE NIKDE NEPREZENTUJÍ! 

SCOREKARTY A PIN POSITIONS HRÁČI DOSTANOU AŽ NA STARTU. 

KAPITÁNI NESMĚJÍ BĚHEM SOUTĚŽE POUŽÍVAT BUGGIES A MUSEJÍ BÝT VIDITELNĚ OZNAČENI 

VISAČKOU, KTEROU DOSTANOU PŘI REGISTRACI.  


