
 

 

JAMKOVÉ MISTROVSTVÍ KLUBU  

S VYROVNÁNÍM HCP  
 
 

Propozice:  

Jamkového mistrovství klubu se mohou zúčastnit pouze členové PGCHK! 

 

Druh soutěže: 
Jamková hra podle pravidel golfu 
 

Soutěžní kategorie: 
Muži, ženy a děti s vyrovnáním HCP 
 

Hřiště: 
Park Golf Hradec Králové,  
muži: žlutá odpaliště (od 13 let)  
ženy: červená odpaliště  
chlapci do 12 let včetně: červená odpaliště  
 

Termín: 
Termíny jednotlivých kol určuje soutěžní výbor. Veškeré informace o průběhu turnaje budou 
umísťovány na webových stránkách. Čas na odehrání kola bude mezi dvěma a čtyřmi týdny 
 

Přihlášení: 
Hráči se mohou přihlásit nejpozději do pátku 30. 4. 2021, a to online platbou startovného 
na  
 

Poplatky: 
Hráči platí jednorázově před zahájením prvního kola soutěže 200 Kč. Úhrada proběhne 

online na https://parkgolf.cz/jamkovka-startovne/ 
 

Nasazení: 
Nasazení do prvního kola proběhne losem po uzavření přihlášek. Oba hráči mají stejnou 
zodpovědnost za nalezení vhodného termínu k odehrání utkání do uzávěrky daného kola. 
 

Neodehrané utkání: 
Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k domluvenému utkání nenastoupí, tak prohrál a jeho 
soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Nebude-li mezi dvěma hráči nalezen žádný 
vhodný termín, je hracím dnem poslední den termínu odehrání kola od 14 hod. Nedostaví-
li se jeden z hráčů k tomuto určenému času, vítězství je připsáno přítomnému hráči. 
Nedostaví-li se v tomto termínu žádný hráč, oba v soutěži končí. Den následující po dni 
určeném k odehrání daného kola bude dané kolo vždy uzavřeno a rozhodnuto o 
postupujících do dalších fází soutěže.   
 



 

 

Hlášení výsledku zápasu: 
Hráči po dohrání zápasu nahlásí výsledek zápasu na recepci a odevzdají oběma 
podepsanou scorecartu obsahující minimálně výsledek utkání. Hra je ukončena, když 
jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře. Vede-li hráč o 3 jamky a zbývají již jen 2 
jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 
3/2.  Není-li po odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, musí se pokračovat ve hře od 1. jamky 
a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku – systém náhlá smrt.  
 

Pravidla:  
Hraje se podle pravidel golfu pro jamkovou hru a místních pravidel  
 

Ředitel soutěže 
Michaela Valášková  
  

Rozhodčí 
Michaela Valášková (607 570 995), Jan Smotlacha (722 136 126),  
Tomáš Jeřábek (724 900 137) 
 
(Rozhodčí nemá povinnost být fyzicky přítomen na hřišti, hráčům je však k dispozici na výše 
uvedeném kontaktu. V případě nutnosti se před dohráním zápasu dostaví. Při jamkové hře hráči 
(viz. Pravidla golfu) řeší vše mezi sebou a v případě, že existuje neshoda v názoru, osloví 
rozhodčího. Tomu musí předcházet vznesení nároku některou stranou.) 

 

Soutěžní výbor 
Michaela Valášková, Jan Smotlacha, Tomáš Jeřábek 
 

Řešení sporů: 
Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) se řeší zásadně gentlemanským 
způsobem. Pokud nedojde k dohodě, má rozhodující slovo ředitel soutěže, eventuálně 
rozhodčí z titulu hry, po vyslechnutí obou stran. 
  

Závěrečné vyhlášení a předání cen: 
Vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne pravděpodobně při Zakončení 
sezóny Park Golfu 2021. 
 

Výhra: 
členství EXCLUSIVE na rok 2022 
 

Scorekarta: 
Každý hráč je povinen zkontrolovat si před zápasem aktuálnost svého HCP na scorekartě, 
kterou si vyzvedne před hrou na recepci. Zároveň prosíme o vyplňování skóre do 
scorekarty i bez vyrovnání, abychom byli schopni pomoci v případě neshod a viděli 
skutečný počet ran, od kterého jsme schopni určit výsledek. 
 

Caddy: 
Dle pravidel golfu má hráč právo na caddyho. Hráč nemá nárok na odvolání caddyho 
protihráče. 
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