
Mistrovství ČR a Pohár ČR
seniorských klubových družstev

GC AUSTERLITZ
24.-26.června 2014.

Informace a pokyny

1. Na  poradě  kapitánů  odevzdá  kapitán  družstva  nejpozději  v pondělí
23.06.2014 do 19,30 hodin sestavu hráčů družstva – včetně případného
náhradníka  a  sestavu  družstva  v     uzavřené  obálce   pro  první  kolo
v jamkové hře na hrací  den  24.06.2014 na předepsaném tiskopise ( k
vyzvednuti  je na schůzce kapitánů). Kapitán zároveň doloží  případný
souhlas k  hostování  maximálně jednoho hráče za nedomovský klub.

2. Kapitán  družstva  odevzdá  na  recepci  klubu  sestavu   hráčů  družstva
v     uzavřené obálce na předepsaném tiskopise pro druhé a třetí kolo do
60 minut po ukončení hry hracího dne.  

3. Při  nedodržení termínu pro odevzdaní sestavy, soutěžní výbor sestaví
družstvo do hry podle nahlášené sestavy hráčů pro první soutěžní den.

4. Kapitán  uhradí za celé hrající družstvo hrací fee  a  startovné za
hráče  na hrací den v hotovosti u pokladní asociace na recepci. 

5. Hráči se neprezentují, scorekartu, pin positions a občerstvení dostanou
hráči na startu.

6. Hráč je povinném se na start dostavit nejpozději 10 minut před svým
startovním časem. 

7. Správně vyplněnou, čitelnou a podepsanou scorekartu odevzdají  hráči
do 30 minut  po  skončení  hry  v recepci,  kde  nahlásí  případné sporné
záležitosti pro vyřešení s hlavním rozhodčím.

8. Po odstartování soutěže, mohou hrát na hřišti náhradníci družstev. 
9. Porada   kapitánů  se  uskutečni  v     pondělí  23.06.2014  v     19  hodin

v     klubovně GC Austerlitz (účast kapitánů je požadována).
10.Přátelské posezení spojené s  pohoštěním a hudbou se uskutečni ve

středu 25.06.2014 od 19 hodin v klubovně GC Austerlitz.
11.Recepce, driving , klubovna a restaurace jsou v soutěžní dny otevřené

od 7,00 hodin Obědy se vydávají od 11 do 17 hodin.
12.Při parkování vozidel dbejte pokynů organizační služby.



Neslušné chování
Soutěžní výbor nepřipustí k soutěži, nebo vyloučí ze soutěže hráče jehož

chování  není  v souladu  se  slušným  jednáním  nebo,  který  nerespektuje  jeho
pokyny  a   rozhodnutí,  chová  se  neukázněně  a  nesportovně  vůči  soupeřům,
spoluhráčům,  pořadatelům,  funkcionářům,  nebo obecenstvu  (na  příklad  křičí,
nadává,  odhazuje  hole,  poškozuje  nebo  přemisťuje  zařízení  hřiště,  ruší
spoluhráče, používá mobilní telefon a podobně), je pod vlivem alkoholu, nebo
drog.
Soutěžní výbor postupuje podle Pravidel 33-7.

Soutěžní  výbor  si  vyhrazuje  právo  nepřipustit  do  soutěže  hráče,  kteří
nejsou oblečení podle golfových zvyklosti (zakázány jsou jeans kalhoty) u mužů
jsou požadovány jen trička s límečkem nebo stojáčkem.
T E M P O  H R Y

Časový plán – limit pro hru na hřišti GC Austerlitz ve Slavkově je 4,4
hodin a je vyvěšen na oficiální informační tabuli.

Rozhodčí bude měřit čas, bude–li skupina bezdůvodně ve zpoždění proti
časovému plánu a zároveň proti předchozím skupinám.

Překročí-li   hráč od začátku měření 60 sekund na odehrání  rány,  bude
považován za hráče se zpožděním.

Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako ztráta větší, než je
jeden startovní interval.
Trest za porušení tempa hry:
1 x zpožděn ústní varování rozhodčího
2 x zpožděn jedna trestná rána
3 x zpožděn dvě trestné rány
4 x zpožděn diskvalifikace
Hráč  nebude  upozorněn na  to,  že  je  měřen.  Rozhodčí  začne  měřit  hráče  od
momentu, kdy je na řadě aby hrál. 
Přerušení hry z     důvodu nebezpečné situace  .

Jestli je hra přerušená Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace,
hráči nesmi pokračovat ve hře pokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry.

Důvodem nepřerušení hry může být diskvalifikace (Pravidla 33-7)
Signály
Okamžitému přerušení hry z důvodu nebezpečné situace je dlouhý zvukový
signál.
Přerušení hry – tři po sobě jdoucí zvukové signály-opakovaně.
Obnovení hry – dva po sobě jdoucí zvukové signály – opakovaně.
Hráč může přerušit hru kdykoliv, když se obává nebezpečí blesku. 


