
 

Celoroční hamerská jamkovka 2016 
 

Vážení sportovní přátelé,  
 
Golf & Country Club Svobodné Hamry pro golfovou sezonu 2016 vypisuje  

Celoroční otevřené mistrovství v jamkové hře pro muže a ženy společně. 

 

Přihlášení: emailem na manager@gccsh.cz, telefonicky 739 464 920, nebo osobně na 

recepci klubu. V přihlášce uveďte, prosím, vždy své kontaktní údaje. Přihlášky posílejte 
nejpozději do 14. května.  

 
Rozlosování: Rozlosování proběhne 15. května. Prvních 16 hráčů dle HCP bude do 

pavouka nasazeno, zbývajících 16 hráčů k nim bude přiřazeno losem. V případě velkého 

zájmu bude vypsáno předkolo (od nejhoršího HCP). Maximální kapacita je 64 hráčů. 

Pavouk a rozlosování se budou upravovat dle finálního počtu přihlášených.   

 

Startovné: 300 Kč pro 1. kolo/předkolo (další kola zdarma). 

 

Předpokládaný rozpis jednotlivých kol pro muže a ženy všech věkových kategorií:  

•    1.kolo......................... 16.05.2016 – 12.06.2016   

•   2.kolo......................... 13.06.2016 – 03.07.2016  

•    3.kolo......................... 04.07.2016 – 24.07.2016  

•    4.kolo......................... 25.07.2016 – 14.08.2016  
•    5.kolo - finále......... 15.08.2016 – 04.09.2016   
 
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 dvojic hráčů bude zveřejněn 15. května na informační tabuli recepce 
GCCSH a na internetových stránkách www.gccsh.cz. K zápasu v jednotlivých kolech 

vyzývá vždy hráč s vyšším HCP. Telefonní čísla a emailové adresy získáte na recepci 
GCCSH. 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. 

Těšíme se na Vaše přihlášky i případné dotazy.                  Ondřej Šofr 


