
Seniorská jamková devítka  KOVO 2013- Muži 
     „KUbHUb“ 

Vážení golfisté-senio ři, 
Připravili jsme pro Vás opět celoroční soutěž ve hře na jamky,  dvoukolovou jako v roce minulém. Soutěž 

je vypsána pro muže. Soutěž je postavena na dobrovolnosti, tj. každý zájemce o účast v soutěži deklaruje 
svojí přihláškou jednoznačný zájem sehrát plný počet zápasů v obou kolech a současně se zavazuje, že 
vynaloží veškeré úsilí, aby se dohodl se svými potenciálními soupeři na oboustranně přijatelných termínech  
a podmínkách sehrání vzájemných zápasů. Obě strany vzájemného zápasu jsou stejnou měrou zodpovědné 
za ohlášení výsledku zápasu (odevzdáním podepsané score karty  na recepci klubu nebo e-mailem na 
adresu kubak@medata.cz ) a to i v případě, že k sehrání zápasu v termínu příslušného kola nedošlo. V 
takovém případě jsou účastníci zápasu, který nebyl sehrán nebo dokončen povinni oznámit na jakém 
výsledku se dohodli – možnosti darování zápasu v soupeřův prospěch podle Golfových pravidel, článek 2.4. 
Pozor soutěž je časově dosti náročná, předpokládaný počet zápasů je cca 8 - 10 za jedno kolo, podle počtu 
přihlášených. Pečlivě zvažte přihlášku.   
Přihlášky  se jménem, telefonem a e-mailem zaslat na kubak@medata.cz  nejpozd ěji  do 14.4.2013  ! 

 
 Propozice. 

1. Systém soutěže a pravidla. Hraje se jamková hra jednotlivců na devět jamek bez vyrovnání, pro muže. 
Hraje se ze žlutých odpališť. Jamku vyhrává hráč, který dosáhl nejnižšího počtu ran na této jamce. 
Zápas vyhrává hráč, který dosáhne většího počtu vítězných jamek. V případě nerozhodného výsledku 
po dohrání devítky se končí. Hraje se ve  skupinách po max. 10-ti hráčích, nasazení v prvním kole podle 
HCP (přečtených z ČGF) hráčů. 

 
2. Hřišt ě – hraje se na hřišti Golf club Brno devítka a to dle rozpisu hřiště na daný den. 

 
3. Pravidla – hraje se podle golfových pravidel a místních pravidel hřiště. V případě nejasností a sporů, 

hráči požádají o stanovisko rozhodčího. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. 
 

4. Hráči  a nasazení – hrají pouze senioři, členové GCBrno. Při překročení počtu přihlášených 30 se 
použije metoda LIFO (Last In - First Out). 

 
5. Termíny . Každé kolo má vymezen 3 - měsíční časový rámec, v rámci kterého hráči odehrají své zápasy 

ve skupině, každý s každým. Hráči se  ke hře vzájemně vyzývají telefonem nebo při osobním setkání. 
Přednost  k výzvě má hráč  s vyšším HCP. Jestliže vyzvaný hráč výzvu nepřijme ani na základě třetí 
výzvy , utkání  je darováno vyzývateli a ten odevzdá score kartu s výsledkem 1/0 ve prospěch vyzývatele 
na recepci. 
Termíny pro jednotlivá kola: 
1. kolo od začátku sezóny do 30. června 2013 
2. kolo do 30. září 2013 

 
6. Poplatky  – přihlášení hráči uhradí za účast v jamkovce 150.- Kč před zahájením svého prvního zápasu 

řediteli soutěže Radkovi Kubákovi osobně, nebo převodem na účet u ČSOB : 182943412 / 0300 , 
variabilní symbol: členské číslo hráče ČGF ve tvaru 025xxxx, nejlépe v poznámce s uvedením jména 
hráče. Použití financí: na poháry, drobné dárky, medaile v jednotlivých skupinách,  závěrečné pohoštění. 

 
7. Přihlášky – do soutěže může být v tomto roce přihlášených  maximálně 30 hráčů. Přihlášky se jménem, 

telefonem a mailem zaslat na kubak@medata.cz  do 14.4.2013  – jak již výše uvedeno. 
 

8. Výsledky  – podle golfových pravidel. Výsledky zapsané na scorecard se odevzdají na recepci do obálky 
označené Senior-jamkovka KUbHUb. Utkání končí ve chvíli, vede-li soupeř o více jamek, než jich zbývá 
k dohrání. Bodování: 

Výhra    3 body  Prohra  1 bod 
Remíza   2 body  Neodehrané 0 bodů 

 
Po prvním kole poslední 2 hráči ve skupině sestupují o skupinu níže (kromě poslední skupiny), první 2  
hráči  skupiny postupují o skupinu výše (kromě první). Vyhodnocení soutěže po druhém, závěrečném 
kole ve všech skupinách. Počet skupin a postupový / sestupový algoritmus bude e ventueln ě 
upřesněn dle celkového po čtu p řihlášených a sout ěžících hrá čů. 
 

9. Závěrečné posezení  – v říjnu po ukončení soutěže s předáním hodnotných cen pro vítězící  v  každé 
skupině, s malym pohoštěním. 
 
Soutěžní výbor:  Hubálek Božetěch, Kubák Radomír 
Ředitel soutěže:   Radomír Kubák kubak@medata.cz 
Rozhodčí:  Lubomír Voska lubomir.voska @seznam.cz  V Brně 1.3.2013  


