
 
Mistrovství GCSVR 1932 ve hře na jamky 2021

Datum a místo konání: 
- 28. – 29. 8. 2021; 
- Golfové hřiště Svratka. 
Podmínky účasti:
- zúčastnit se může každý člen GCSVR 1932 s HCP jakékoli kategorie bez ohledu na jeho domovské 

členství, který se přihlásil do uzávěrky přihlášek a uhradil startovné. 
Přihlášení do soutěže: 
- na serveru ČGF nebo na recepci v klubovně GCSVR 1932. 
Uzávěrka přihlášek:
- 22. 8. 2021 v 18:00 hod. 
Prezentace hráčů a zaplacení startovného 29. 8. 2021 nejpozději 30 min. před svým startem. 
Přihlášený hráč/hráčka, který se kvalifikuje a bez omluvy nenastoupí, bude potrestán zákazem startu na 
Mistrovství klubu ve hře na rány a příštím Mistrovství klubu ve hře na jamky. 
Způsob hry: 
- Hraje se jamkovým způsobem ve třech kategoriích. U kategorie: 

- mužů čtyřkolově o 1-16 místo na 18 jamek nebo do rozhodnutí; 
- žen tříkolově o 1-8 místo na 18 jamek nebo do rozhodnutí; 
- seniorů tříkolově o 1-8 místo na 9 jamek nebo do rozhodnutí. 

- Vítězové zápasů postoupí do dalšího kola, poražení hrají o další pořadí. 
Nasazení: 
- nasazení bude provedeno v den soutěže z přítomných hráčů a hráček; 
- kapacita pro kategorii mužů je 16 hráčů, kategorii žen je 8 hráček a kategorii seniorů je 8 hráčů.  
Způsob nasazení:

- u všech kategorií součet dvou nejlepších brutto výsledků (brutto bodů), ze všech kol 
odehraných při soutěži jednotlivců na hřišti ve Svratce vypsaných na úpravu HCP v období od 
8.5. do 15.8.2021., přičemž výsledky ze soutěží ve hře na rány, budou přepočítány na brutto 
body. 

Start: 
- sobota 28. 8. 2021: 1. kolo canon start v 9:00 hod., 2. kolo postupný start od 13:30 hod.; 
- neděle 29. 8. 2021: 3. kolo: canon start v 8:30 hod., 4. kolo: (muži) postupný start od 12:30 hod. 

Hraje se podle pravidel golfu a místních pravidel. 

Startovné: 300 Kč,-  
Soutěžní výbor: Ing. Karel Skopal, Luděk Bodlák, Mgr. Marek Kunc 
Rozhodčí: hlavní rozhodčí Ing. Karel Skopal, další rozhodčí: Luděk Bodlák 
Ceny: 1. – 3. místo v jednotlivých kategoriích. 

                                                                                                                                                                               
Luděk Bodlák 
STK Golf Clubu Svratka 1932


