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Základní informace 
 

• 9:00 - 9:30 - hotovostní platby startovného na turnaj 
• kdo chce hrát, přihlásí se do kategorie muži/ženy/děti 
• losování startovní listiny proběhne v 9:35 
• 10:00 – start, skupiny (flighty) startují po 3 až 4 hráčích. Dva hráči zapisují do skóre karty. 
• hrají se 2 kola cannon startem (v daný čas startují flighty na jamkách číslo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 

13 a 15) - ohlašuje se píšťalkou v uvedený čas 
• do 12:00 nahlášení hráčů (dvojic) do soutěže dvojic 
• dle ukončení obou kol startuje soutěž dvojic (hraje se 1 kolo) 
• v případě nedostavení se ke startu15 min před startem, je hráč automaticky diskvalifikován 

 
 
Důležité informace o registraci a losování 
 

• Registrace končí ve čtvrtek o půlnoci před konáním turnaje! Doregistrace později je možná až na 
místě (vyšší startovné). 

• V případě nedostavení se ke startu 15 min před startem, je hráč automaticky diskvalifikován - 15 min 
je z důvodu, že hráči musí kvůli cannon startu dojít až na jamku, kde budou startovat. Prvních 8 flightů 
začíná v 10 hod. Dalších 8 flightů začíná o cca 1 a půl hod později opět cannon startem. 
 
 
Turnajové informace 
 
Turnaj se hraje v sobotu 2.7.2022 a to tak, že hráči se počítá do celkového umístění v turnaji součet 
výsledků za obě kola. Kategorie se hrají takto – muži, ženy, děti do 15 let. Hrát se budou také dvojice 
(složení dvojic není omezeno). Vyhlášen bude také hráč s nejlepším výsledkem za jedno kolo. 

Startovné na turnaj pro dospělé je 250,- Kč pro registrované a 300,- Kč pro neregistrované (přihlášení 
na místě) a pro děti 100,- Kč pro registrované a 125,- Kč pro neregistrované (přihlášení na místě). 

Registrace na turnaj je možná osobně, e-mailem nebo formou sms (viz níže). Registrace je ukončena 
ve čtvrtek o půlnoci před samotným turnajem. Skupiny (flighty) startují po 3 až 4 hráčích a hraje se 
pomocí cannon startu. Dva hráči zapisují do skóre karty. 

V případě nejasností nás kontaktujte osobně nebo na tomas.meller@seznam.cz  a nebo na telefonu 
+420 731 113 229. 


