
GOLF KLUB LIBEREC pro golfovou sezonu 2019 vypisuje  
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ V JAMKOVÉ HŘE 2019 s 2/3 vyrovnáním 

K zápasu v jednotlivých kolech vyzývá vždy hráč s vyšším HCP. Telefonní čísla a emailové adresy získáte na recepci GC 
LIBEREC. V případě neuskutečnění výzvy postupuje do dalšího kola automaticky hráč s nižším HCP. Pokud se hráči nedomluví 
na termínu, bude se zápas konat poslední den (neděle) před uzávěrkou v 10:00 hod. nebo v nejbližší volný hrací čas. Pokud ani 
jeden z hráčů nedorazí, vypadává ten, který má vyšší HCP. Pokud dorazí jen jeden hráč, tento automaticky postupuje do dalšího 
kola. 

o MISTROVSTVÍ GC LIBEREC V JAMKOVÉ HŘE 2019 pro muže HCP a ženy všech věkových kategorií s 2/3 vyrovnáním 
 
Přihlášení: emailem na recepce@gc-liberec.cz, telefonicky 482 772 711, nebo osobně na recepci klubu GC LIBEREC. V 
přihlášce uveďte, prosím, vždy své kontaktní údaje. Přihlášky posílejte nejpozději do 21. ČERVENCE  2019. Do přihlášky 
nezapomeňte, prosím, uvést, do které jamkovky se chcete přihlásit. 
 
Rozlosování: Rozlosování proběhne 22. ČERVENCE 2019. Prvních 16 hráčů dle HCP bude do pavouka nasazeno, zbývajících 
hráči k nim budou přiřazeni losem. Maximální kapacita je 48 hráčů. 
 
Startovné:  zdarma 

Odměna: pro všechny účastníky, kteří odehrají 1. Kolo - markovátko GC Liberec, pro vítěze věcné ceny z klubu 
 
Předpokládaný rozpis jednotlivých kol pro muže a ženy všech věkových kategorií. Finální rozpis kol bude součástí konkrétního 
pavouka (viz. Rozlosování jamkovky):  
•    1.kolo ………………... 23.07.2019 - 04.08.2019   
•    2.kolo.........................  05.08.2019 - 18.08.2019  
•    3.kolo.........................  18.08.2019 - 01.09.2019  
•    4.kolo.........................  02.09.2019 - 15.09.2019 
•    5.kolo - finále........... 16.09.2019 - 06.10.2019 
 
Předpokládaný rozpis jednotlivých kol pro dvojice. Finální rozpis kol bude součástí konkrétního pavouka (viz. Rozlosování 
jamkovky 2019): :  
•    1.kolo.........................  05.08.2019 -18.08.2019  
•    2.kolo.........................  18.08.2019 - 01.09.2019  
•    3.kolo.........................  02.09.2019 - 15.09.2019 
•    4.kolo - finále............. 16.09.2019 - 06.10.2019 

PROSÍME, ABY SE DO JAMKOVKY PŘIHLÁSILI POUZE TI Z VÁS, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE BUDOU MÍT ČAS ODEHRÁT 
JEDNOTLIVÁ KOLA V ŘÁDNÉM TERMÍNU. DĚKUJEME. 
 
Pravidla: Rozpis hráčů bude zveřejněn 23. ČERVENCE 2019 na informační tabuli recepce GCLIB a na internetových 
stránkách www.gc-liberec.cz. K zápasu v jednotlivých kolech vyzývá vždy hráč s vyšším HCP. Telefonní čísla a emailové 
adresy získáte na recepci GC LIBEREC. V případě neuskutečnění výzvy postupuje do dalšího kola automaticky hráč s nižším 
HCP. Pokud se hráči nedomluví na termínu, bude se zápas konat poslední den (neděle) před uzávěrkou v 10:00 hod. nebo v 
nejbližší volný hrací čas. Pokud ani jeden z hráčů nedorazí, vypadává ten, který má vyšší HCP. Pokud dorazí jen jeden hráč, 
tento automaticky postupuje do dalšího kola. 
Nepostupující hráč bude zařazen do „jamkovky B“, která bude probíhat paralelně. Vítěz „jamkovky B“ se střetne v čestném 
souboji s mistrem klubu v jamkové hře 2019. 
 
Pokud si nebudete vědět rady s určením, na kterých jamkách při 2/3 vyrovnání má který z hráčů rány, na recepci Vám na 
požádání připraví score card s vyznačením těchto jamek. 

 
 
Pokud bude tento formát kladně přijat, pro příští rok připravíme: 
 
MISTROVSTVÍ GC LIBEREC V JAMKOVÉ HŘE DVOJIC 2019 systémem texas scramble dvojic s 2/3 vyrovnáním (pro 
muže i ženy i smíšené páry) 
 

TEXAS SCRAMBLE:  Oba spoluhráči odehrají svůj míč z odpaliště. Poté vyberou nejlepší z obou odehraných míčů, a odehrají 
opět z téhož místa, kde leží vybraný míč. A takto postupují, dokud není míč v jamce.  
Pro vyrovnání se vychází se z platného nezaokrouhleného SOUČTU HCP hráčů, vždy ke konání každého jednotlivého utkání. 
Vyrovnání HCP po přepočtu na 2/3 se zaokrouhlí běžným způsobem (tedy do 0,4 dolů, od 0,5 včetně nahoru) 

 

Těšíme se na Vaše přihlášky i případné dotazy. 

Výbor GCLIB ve spolupráci s Petrem Hočkem 


