GC Radíkov - Mistrovství klubu ve hře na jamky 2017
Kategorie:
Muži

odpaliště žlutá

Ženy

odpaliště červená

Mládež do 13-ti let

odpaliště červená

Zúčastnit se může každý člen klubu.
Systém hry :
Více kolová vyřazovací soutěž na 18 jamek dle rozlosovaného pavouka bez vyrovnání HCP. Hráči jsou
do pavouka nasazeni dle aktuálního HCP. Pavouk je sestaven elektronicky programem StTurnaj.
Pravidla:
Hraje se v souladu s platnými pravidly CGF a místními pravidly. Zápas vyhrává hráč, který vyhraje více
jamek. V případě nerozhodného výsledku po odehrání 18 jamek, pokračuje zápas systémem „náhlá
smrt“ od jamky č.1
V případě nejasností a sporů si hráči mohou vyžádat stanovisko rozhodčího (pokud je dostupný).
V případě že spor přetrvává, hráči dohrají zápas ve variantách s respektováním nároku jednotlivých
soupeřů tak, aby mohl být po konečném rozhodnutí soutěžního výboru určen vítěz. Předmět sporu,
popis sporného děje a požadované nároky obou soupeřů musí být srozumitelně a čitelně popsány na
skórkartě nebo v její příloze (podepsané oběma hráči).
Případ posoudí soutěžní výbor, který si případně vyžádá další informace, a vydá konečné rozhodnutí.
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
Hráči, kteří vypadnou v prvním kole soutěže, budou zařazeni do soutěže “útěchy” (tato soutěž se
bude opět hrát vyřazovacím způsobem).
Po ukončení zápasu hráči odevzdají vyplněné a podepsané skorkarky na recepci klubu.
Termíny jednotlivých kol:
Soupeř v jednotlivých kolech, který má vyšší HCP, je povinen kontaktovat hráče s nižším HCP pro
dohodnutí konkrétního termínu zápasu. V případě rovnosti HCP kontaktuje soupeře mladší hráč.
Pokud se hráči neshodnou na žádném termínu příslušného hracího kola, je hracím dnem první den
po ukončení vypsaného kola - start v 09:00 hod – hráči se hlásí osobně na recepci klubu. Pokud
nebude ani v tomto termínu zápas zahájen z důvodu, že se nedostaví jeden z hráčů, postupuje
hráč, který se dostavil, pokud se nedostaví žádný z hráčů, budou oba hráči diskvalifikováni a
vyřazeni z další účasti.
Termíny jednotlivých kol jsou stanoveny na základě předpokládané účasti hráčů v minulých letech.
Podle skutečně přihlášeného počtu hráčů mohou být dne 1. 7. 2017 termíny jednotlivých kol
operativně upraveny

muži
1. kolo
2. kolo
čtvrtfinále
semifinále
finále

začátek
1.7.2017
23.7.2017
13.8.2017
3.9.2017
17.9.2016

Ukončit nejpozději
22.7.2017
12.8.2017
2.9.2017
16.9.2016

začátek
1.7.2017
23.7.2017
17.9.2016

Ukončit nejpozději
22.7.2017
12.8.2017

ženy
Čtvrtfinále
semifinále
finále

Startovné:
200,-Kč nutno uhradit na recepci nejpozději před zahájením prvního hraného kola. Startovné je
nevratné.
Hráči, kteří mají uhrazeno pouze udržovací fee 2017 uhradí před každou hrou denní fee dle platného
ceníku. Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí.
Vyhodnocení a ceny:
Vyhlášení vítězů proběhne společně s vyhlášením vítězů mistrovství na rány.
Vítězové hlavních kategorií obdrží roční FEE GCRAD + Finalisté v každé kategorii sportovní trofej
Soutěžní výbor:
Jiříček Jaroslav, Roreček Petr, Zablatzký Jiří

Soutěžní výbor si ponechává právo upravit v případě potřeby systém soutěže.
Rozhodčí:

Jiří Zablatzký – 737 511 411,
Jiří Člupný – 776 737 160 ,
Jaroslav Jiříček – 603 777 999

