Soutěž dvojic 2020
Systém hry:
• Soutěž dvojic na 18 jamek, s 2/3 vyrovnáním HCP
• Bodování:
o menší (best) počet ran hráče z dvojice na jamce (po vyrovnání HCP) = 1 bod,
o lepší součet ran ve dvojici na jamce (po vyrovnání HCP) = 1 bod,
o birdie na jamce (bez vyrovnání HCP) = 1 bod (popřípadě eagle na jamce = 2 body)
• Vítězí dvojice s větším počtem bodů ... v případě remízy rozhoduje lepší součet nejnižších
výsledků dvojice na poslední, předposlední, předpředposlední atd. jamce
Fee pro nečleny klubu je dle aktuálně platného ceníku, případně s využitím např. recipročních slev nebo
voucherů apod.
Časový harmonogram soutěže je vypsán v záhlaví turnajového pavouka.
Podmínky zápasů:
• Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být soutěžní kolo odehráno a nahlášen
výsledek zápasu soutěžnímu výboru na petr.vavru@golfbrno.cz.
• Termíny jednotlivých utkání si dohodnou dvojice samostatně kdykoliv v průběhu trvání daného
hracího kola. Soutěžní výbor nebude řešit termínové neshody mezi hráči.
• Nebude-li do 24 hodin po skončení daného hracího kola nahlášen výsledek zápasu, nepostupuje
dále žádná dvojice.
• Vyzyvatelem zápasu je dvojice s vyšším součtem HCP.
• Povinnost nahlásit výsledek má vítězná dvojice zápasu.
• Použití buggy je možné pouze za podmínky dohody mezi hráči.
• Doporučená odpaliště – muži – singl HCP bílá, ostatní žlutá; ženy – singl HCP modrá, ostatní
červená.
• Vyrovnání HCP – 2/3 rozdíl součtu HCP - jedná se o počet jamek ve prospěch slabší dvojce, na
kterých budou mít ránu k dobru v součtu - jamky se určují podle HCP indexu na scorekartě - na
těchto jamkách by měl slabší hráč z dvojice i ránu k dobru do bestu – nejlepšího výsledku na
jamce
Příklad: 1. dvojice má součet HCP 28, 2. dvojice má součet HCP 15, rozdíl je 13 – z toho 2/3 je
8,66 – po zaokrouhlení 9 ran k dobru pro dvojici s vyšším součtem HCP, tady rána navíc (v
součtu ran 1. dvojice a do bestu pro hráče s horším HCP v 1. dvojici) na jamkách s HCP
indexy 1-9 příslušné kombinace hraného hřiště.
• Hráči si příslušné vyrovnání podle aktuálních HCP provedou před začátkem zápasu. V případě
pochybností nebo sporu kontaktují Jiřího Symerského na 602 468 868.
Přihlášením do soutěže berou hráči výše uvedené podmínky soutěže na vědomí.
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