
Propozice Mistrovství GCHK na jamky na FSG simulátorech 2012 
 
 
 
1. Druh sout ěže: 
Jamková hra podle pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu 
 
2. Soutěžní kategorie: 
Muži (PRO – HCP54) 
Ženy (PRO – HCP54) 
 
3. Místo konání: 
Indoor Golf Centrum FOMEI, muži odpaliště Amateur, ženy odpaliště Ladies  
 
4. Termín: 
Mistrovství se koná od 13.12.2011 do 4.3.2012, a to podle počtu přihlášených vyřazovacím 
způsobem v několika kolech. Termíny jednotlivých kol a hřiště určuje soutěžní výbor. Veškeré 
informace o průběhu turnaje budou umísťovány na adrese www.gchk.cz/fsg-jamkovka 
 
5. Uzávěrka p řihlášek: 
Hráči se do soutěže musí přihlásit nejpozději do 12.12.2011 do 20:00 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 turnajové startovné 100,- Kč. Hra na simulátoru je 
sjednaná za zvýhodněnou cenu 250 Kč/hod. Hráči hradí v každém kole poplatek za simulátor dle 
odehraného času, zaokrouhleno po 30 minutách nahoru.  
 
7. Nasazení a pr ůběh sout ěže: 
Všichni hráči budou do pavouka nasazeni losem. Vítěz zápasu postupuje dál, poražený, pokud je to 
jeho první prohra, přechází do opravného pavouka. Při druhé prohře již hráč definitivně vypadává 
ze soutěže. Vítěz opravného pavouka se utká ve finále s vítězem „hlavního“ pavouka. 
 
8. Neodehrání utkání: 
Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho soupeř 
automaticky postupuje do dalšího kola.  
 
9. Ředitel sout ěže: 
Ing. Vladimír Rybář 
 
10. Rozhod čí: 
David Jirků 
 
11. Soutěžní výbor: 
Výbor Golf Clubu Hradec Králové 
 
12. Řešení spor ů: 
Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským způsobem. 
Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže po vyslechnutí obou stran. 
 
13. Závěrečné vyhlášení a p ředání cen: 
Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne na Valné hromadě GCHK v březnu 2012. 
Vyhlášena budou první dvě místa v každé kategorii. Vítězové kategorií obdrží poháry a věcné ceny 
a stanou se mistrem a mistryní Golf Clubu Hradec Králové v jamkové hře na FSG simulátorech za 
rok 2012. Jména vítězů budou vyryta na putovním poháru. 
 
14. Partneři soutěže 

Partnery jamkového mistrovství jsou společnosti Outdoor Solutions s.r.o. a Fomei a.s. 
 
 

                        


