
JAMKOVÉ MISTROVSTVÍ GC Olomouc 2017 

Jamkového mistrovství klubu se může zúčastnit každý člen GCOLO, který 

má EGA HCP a je starší 12 let. V letošním roce bude soutěž rozdělena na 

- Jamkové mistrovství klubu, kategorie MUŽI 
- Jamkové mistrovství klubu, kategorie ŽENY 

 
Do soutěže se může do středy 26.dubna 2017 přihlásit každý člen GCOLO s HCP 36 a nižším. Přihlášky 

přijímá v kanceláři klubu paní Lenka Klapková a zároveň s přihláškou vybírá startovné ve výši 100,- Kč, 

které hráč uhradí na místě. V případě, že se hráč svým HCP nevejde do pavouka, budou mu peníze 

vráceny. 

 MUŽI: Do vylučovacího pavouka budou nasazeni všichni přihlášení hráči, a to do max. počtu 32. 

Základ pro sestavení pavouka bude tvořit očíslovaný seznam přihlášených. Pořadí hráčů v seznamu 

od 1 do 32 bude dáno aktuálním přesným HCP ke čtvrtku, 27.dubna 2017, a hráči budou do seznamu 

zapsáni v pořadí od nejnižšího HCP k nejvyššímu. V případě shodností přesných hendikepů hráčů 

bude jejich pořadí vylosováno ve čtvrtek 27.4.. Pavouk bude uveřejněn v pondělí, 1.5.2017 a bude 

sestaven podle  propozic ČGF. 

ŽENY Do vylučovacího pavouka budou nasazeny všechny přihlášené hráčky, a to do max. počtu 16. 

Základ pro sestavení pavouka bude tvořit očíslovaný seznam přihlášených. Pořadí hráček  v seznamu 

od 1 do 16 bude dáno aktuálním HCP ke čtvrtku, 27.dubna 2017, a hráčky budou do seznamu 

zapsány v pořadí od nejnižšího HCP k nejvyššímu.  V případě shodností přesných hendikepů hráček 

bude jejich pořadí vylosováno ve čtvrtek 27. dubna v kanceláři klubu. Pavouk bude uveřejněn 

v pondělí  1.5.2017 a bude sestaven podle propozic ČGF. 

Všechna utkání soupeřů v Jamkovém mistrovství klubu se hrají z bílých (muži) a modrých (ženy) 

odpališť, na jamky, bez vyrovnání. 

Jamkové mistrovství klubu – průběh: Jednotlivá kola jsou dána rozpisem na pavouku Jamkovky 

mužů a Jamkovky žen. První kolo bude pro obě soutěže zahájeno v úterý 2.5.2017. Každé kolo má 

určen den zahájení a den ukončení. Soupeři musí své utkání daného kola odehrát nejpozději 

v poslední den kola. 

Pravidla:  

Tato soutěž se hraje podle platných PRAVIDEL GOLFU a Místních pravidel jako jamková hra, muži z bílých 

odpališť, ženy z modrých odpališť. Jamková hra pro Mistrovství klubu musí být mezi dvěma hráči odehrána 

v určeném termínu. Po hře hráči odevzdají STK klubu nebo v recepci klubu vyplněnou a oběma hráči 

podepsanou skórkartu a ihned zanesou výsledek do pavouka. Nebude-li výsledek zanesen do pavouka do 

prvního dne začátku dalšího kola, STK místo pro výsledek proškrtne a do dalšího kola nepostupuje nikdo 

z hráčů.  Jestliže se hráči nesejdou v průběhu kola k tomu, aby odehráli svou jamkovku, a k odehrání kola zbývá 

poslední den, vítězem se stává ten hráč, který je v poslední den termínu připraven a ohlášen ke hře se startem 

mezi 14. 00 – 14:10 hod. Nepřijde-li žádný z hráčů, do dalšího kola NEPOSTUPUJE nikdo.                              

 Zpracoval STK GCOLO 

                                                                                               



 

 

   

       

             

                                                                                               

 


