
 
SOUTĚŽ HRÁČ/HRÁČKA ROKU GCSVR 1932 r. 2021

Soutěž je vypsána pro všechny členy GCSVR 1932 a je vyhlašována v HCP kategoriích podle 
tabulky 1. 

Tabulka 1 

Hráč/hráčka, který/která se umístí ve své kategorii na prvním místě, získá titul „HRÁČ/HRÁČKA 
ROKU GCSVR 1932 r. 2021“. 

Pořadí hráčů/hráček, je v  každé kategorii dáno součtem bodů za umístění v  celkem 11 
soutěžích konané na hřišti ve Svratce v roce 2021. Jednotlivé soutěže jsou rozděleny do dvou 
kategorií. 

Soutěže 1. kategorie
- Pohár Vysočiny – memoriál Jirky Příhody (12.-13.6.2021) 
- Svratka Masters (8.-11.7.2021) 
- Mistrovství klubu ve hře na jamky (29.8.-30.8.2021) 
- Mistrovství klubu ve hře na rány (11.-12.9.2021) 

Soutěže 2. kategorie
- PMB Cup – pohár zakladatelů (8.5.2021) 
- Litomyšl Open (29.5.2021) 
- GolfUK.cz Cup (8.8.2021) 
- Srixon Cleveland by GolfUK.cz (14.8.2021) 
- Chocholáčova paleta (18.9.2021) 
- Svratka British Open (9.10.2021) 
- Svratecký Octoberfest (23.10.2021) 

Bodování za netto umístění se v soutěžích udělují ve všech HCP kategoriích podle tabulky 2. 
V případě, že se soutěž hraje na netto výsledky a zároveň je vypsána cena za nejlepší brutto 
výsledek, obdrží hráč/hráčka s nejlepším brutto výsledkem 10 bodů a to jak v soutěžích 1. tak 
2. kategorie. 

Tabulka 2 

HCP kategorie

kategorie muži do 19 (19,4) 20 (19,5) - 36 37 - 54

kategorie ženy do 28 (28,4) 29 (28,5) - 54

Bodování za netto umístění

Soutěže 1. kategorie Soutěže 2. kategorie

1. místo 40 bodů 20 bodů

2. místo 30 bodů 15 bodů

3. místo 20 bodů 10 bodů

4. místo 14 bodů 7 bodů



  
Hodnocení hráčů, kteří projdou za sezónu více kategoriemi: 

- hráč/hráčka, který během sezóny projde více kategoriemi, bude vyhlášen v kategorii, ve 
které odehrál nejvíce turnajů, přičemž se mu počítají i body z jiných kategorií. 

Vyhlášení soutěže proběhne koncem letošního roku na vánočním večírku GCSVR 1932. 

Luděk Bodlák 
STK Golf Clubu Svratka 1932 

5. místo 8 body 4 body

6. místo 2 body 1 bod


