Mistrovství v jamkové hře 2018
Propozice soutěže
Pořadatel

Golf Club Benátky nad Jizerou

Místo konání

Semifinále a finále - Hřiště Sand Martins Holes v Mladé Boleslavi, pro úvodní kola si
mohou hráči domluvit jakékoli znormované hřiště. V tomto případě určuje hřiště hráč
s vyšším (horším) HCP. Na hřišti v Mladé Boleslavi máme pro jamkovku domluvenou
cenu 750,-Kč /hráče

Přihlášky

Do Mistrovství GCBNJ v jamkové hře se mohou přihlásit všichni
členové GCBNJ s maximálním HCP 36. Dle počtu přihlášených budou všichni hráči
seřazeni podle aktuálního HCP od nejnižšího do nejvyššího. Pavouk soutěže bude
sestaven podle tohoto žebříčku.

Podmínky účasti

- amatérský golfista s max. HCP 36, člen GCBNJ
- hraje se podle Pravidel golfu a místních pravidel
- je možné používání měřících přístrojů
- hráči absolvují hrací kolo pěšky, v případě hry s využitím buggy je nutný předchozí
souhlas soutěžního výboru. Souhlas se uděluje jen v případě zdravotního omezení
potvrzeného lékařem.

Systém hry

Mistrovství klubu v jamkové hře bez vyrovnání HCP se hraje dlouhodobě,
vyřazovacím způsobem podle předem rozlosovaného pavouka. Termín k sehrání
zápasů si soupeři mezi sebou domlouvají sami, musí však dodržet časový
harmonogram mistrovství.
Vítěz zápasu nahlásí výsledek soutěžnímu výboru nejpozději druhého dne po odehrání zápasu
Termíny
1.kolo
termín pro odehrání kola je do 27.5.2018
Čtvrtfinále
termín pro odehrání kola je do 1.7.2018
Semifinále
termín pro odehrání kola je do 29.7.2018
Finále
termín pro odehrání kola je do 2.9.2018
Počet kol a termíny mohou být změněny podle počtu přihlášených.
Kategorie

muži, ženy (minimální počet přihlášených – 4 hráči v kategorii)

Odpaliště

Muži – žlutá, ženy - červená

Rozhodování

V případě nejasností se hráči a hráčky mohou obrátit na soutěžní výbor, který
případné připomínky nebo protesty vyřeší. V případě nerozhodného výsledku po
ukončení kola, které tvoří 18 jamek, pokračuje hra jako play-off od první jamky až do
rozhodnutí.

Sehrání zápasu

Vyzyvatel je povinen kontaktovat svého protihráče a to nejpozději 20 dní před
konečným termínem odehrání kola. Vyzyvatel je hráč s vyšším HCP z dvojice.
Kontakt obdrží vyzyvatel u soutěžního výboru.
Vyzyvatel (hráč s vyšším HCP) je povinen poskytnout alespoň 3 termíny (minimálně 2
o víkendu) pro společnou hru (termíny je nutné volit s ohledem na snahu umožnit
hru). Vyzvaný hráč si musí vybrat z nabízených termínů nebo konstruktivně naleznout
shodu s vyzyvatelem. V případě neshody okolo termínů je možné se obrátit na
ředitele turnaje jako nejvyššího arbitra v případě nemožnosti dohody. Stejně tak pro
získání kontaktu na protihráče. Nesehrají-li soupeři svůj zápas ve stanoveném
termínu, s výjimkou skreče ze strany jednoho z hráčů z důvodu např. nemoci nebo
výše uvedených důvodů, rozhodne soutěžní výbor kdo z dvojice vyzyvatel a vyzvaný
zavinil neodehrání soutěžního kola v daném termínu a kdo postupuje do dalšího kola.

Vítězství

Vítěz získává titul Mistra GCBNJ v jamkové hře pro rok 2018. Mistrům GCBJ budou
trofeje předány na Mistrovství klubu na rány

Soutěžní výbor

Jiří Marzoll (724 327 731) – ředitel soutěže, Jarmil Hrůza jun. (602 694 737)

