
Propozice turnaje Texas scramble  
9. 6. 2018 o hodnotné ceny

Hraje se týmová soutěž - Texas Scramble - hra na rány čtveřic (trojic) na 9 jamek s vyrovnáním. 
HCP teamu se stanoví jako součet přesných HCP hráčů děleno 4, zaokrouhleno na celá čísla. Hráči 
s klubovým HCP hrají s HCP 36.

Minimální počet hráčů v teamu je 3 (čtvrtý hráč se dopočítá s HCP 28). 

Popis hry: drive odehrají dva hráči z každého teamu (dle výběru kapitána družstva), vyberou lépe 
umístěný míček, omarkují toto místo a odtud hraje každý člen teamu svůj míček. Postup se opakuje 
až do jamky. Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených. 

Turnaj se nehraje na úpravu HCP. 

Vítězem se stává team s nejnižším dosaženým počtem ran po odpočtu stanoveného HCP. V případě 
rovnosti netto ran na prvním místě, vyhrává družstvo, které má hráče s nejnižším HCP v družstvu. 
Pokud tento postup neurčí vítěze, následuje rozehrávka o první místo. Kapitán družstva určí jednoho 
hráče z teamu, který bude hrát Nearest to pin na jamce č. 9, ze vzdálenosti určené ředitelem soutěže. 
Shodná pořadí na ostatních místech se určí dle počtu ran na poslední jamce, dále součet ran na 
posledních třech nebo šesti jamkách. 

Vklad do soutěže: 500 Kč na osobu, v ceně je zahrnutá snídaně, oběd po hře, uvítací dárkový balíček, 
ochutnávka nápojů z portského vína, ceny v turnaji. 

Vložené soutěže o hodnotné ceny (dálkoměry od firmy NIKON):
 Nearest to the pin společně pro ženy i muže na jamce č. 2 
 Longest drive na jamce č. 5, zvlášť pro ženy a pro muže 

Přihlášení: osobně na recepci GKL nebo telefonem na 603 383 238 

Možnost přihlášek jak celých týmů, tak dvojic, či jednotlivců, ze kterých týmy sestaví soutěžní výbor 
těsně před soutěží. 

Soutěžní výbor:  Petr Gottwald, prezident klubu a recepce GKL 
Ředitel soutěž:  Jiří Vozka ml.
Rozhodčí:   Zdeněk Polavka

POZOR! Tento postup neplatí na jamce č. 2 a na jamce č. 5, kde jsou vložené 
soutěže. Zde odehrají první rány všichni hráči v teamu. 


