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Propozice Mistrovství GCHK na jamky 2010 
 

1. Druh soutěže: 
Jamková hra podle pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu 
 
2. Soutěžní kategorie: 
Muži a ženy zvlášť (podmínka uhraný HCP alespoň 54, v mužské kategorii rok narození 1995 a nižší, 
v ženské kategorii bez omezení – do soutěže budou přijaty i hráčky pod 15 let) 
 
3. Hřiště: 
Hrádek u Nechanic, muži žlutá odpaliště, ženy červená odpaliště 
 
4. Termín: 
Mistrovství se koná od 3.5.2010 do 24.9.2010 včetně, a to podle počtu přihlášených vyřazovacím 
způsobem v několika kolech. Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace 
o průběhu turnaje budou umísťovány na webových stránkách GCHK. 
 
5. Uzávěrka přihlášek: 
Hráči se do soutěže musí přihlásit nejpozději do 2.5.2010 do 12:00 u Ing. Vladimíra Rybáře – telefon 
602 100 439 případně e-mail: rybar@kenox.cz nebo u Davida Jirků – telefon 777 813 771 případně 
e-mail: jirku@gchk.cz. 
 
6 Poplatky: 
Hráč platí při prvním odehraném zápase turnajový poplatek 200,- Kč (mládež do 18 let 100,- Kč), 
případně si hráč zaplatí fee na hřišti, pokud nemá abonmá. Turnajové poplatky se v dalších kolech již 
nevybírají. 
 
7 Nasazení: 
Podle počtu přihlášených dojde k nasazení podle hendikepu ke dni uzávěrky přihlášek. Poté se 
postupuje pavoukovým způsobem. Každý hráč se v daném kole stává buď vyzývaným nebo 
vyzyvatelem. Vyzyvatel bude hráč s vyšším hendikepem. Povinností vyzyvatele je vyzvat 
vyzývaného a dohodnout se s ním na termínu utkání. Výsledkovou kartu s příslušnými poplatky za 
oba hráče odevzdá organizátoru soutěže vítěz utkání. Utkání se musí sehrát do 21 kalendářních dnů. 
 
8. Neodehrání utkání: 
Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř 
automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje 
automaticky vyzývaný. 
 
9. Ředitel soutěže: 
Ing. Vladimír Rybář 
 
10. Rozhodčí: 
David Jirků 
 
11. Soutěžní výbor: 
Výbor Golf Clubu Hradec Králové 
 
12. Řešení sporů: 
Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. 
Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuelně rozhodčí z titulu hry, 
po vyslechnutí obou stran. 
 
13. Závěrečné vyhlášení a předání cen: 
Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne při Mistrovství GCHK na rány 26.9.2010. 
Vyhlášena budou první tři místa v každé kategorii. Vítězové kategorií se stanou mistrem a mistryní 
klubu v jamkové hře za rok 2010. 
 


