PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka přihlášek do 26.7.2012 12:00 hod. e-mailem na adrese lukas@lukaslizanek.cz, tomas@kubiczech.cz, recepce@pcgc.cz

Lukáš Lizánek, Tomáš Kubíček a Prague City Golf Club
si Vás dovolují pozvat na první

27.7.2012

TEXAS

PÁTEK

SCRAMBLE

10.00 HOD
ZBRASLAV GOLF CUP 2012

Golf není jen o sveřepém sbírání stablefordových bodů, snižování hendikepů a boji o každou ránu.
Golf je také zábava, relax a společenská událost. Sejdeme se v pátek 27.7. na Zbraslavském hřišti.
Pro všechny z vás, kdo hledáte fajn atmosféru a partu příjemných spoluhráčů, kteří se u golfu rádi zasmějí,
jsme připravili zábavný Texas Scramble
POŘADATEL: Prague City Golf Club
Club Fitting Centrum
KUBICZECH production
HŘIŠTĚ: Zbraslav
ŘEDITEL: Jan Kubíček
HLAVNÍ ROZHOČÍ: Ota Žaloudek
SOUTĚŽNÍ VÝBOR: Ota Žaloudek
Lukáš Lizánek
Tomáš Kubíček
Jan Kubíček

POPLATKY: startovné 1300,- Kč (Green Fee je součástí ceny)
PODMÍNKY ÚČASTI: zaplacené startovné
Hráč musí být držitelem hracího hcp, nebo Pro statut hráč.
OMEZENÍ ÚČASTI: uzavřený turnaj pro pozvané,
80 hráčů na turnaj s kanon startem
Pozn.: seznam týmů bude zveřejněn před startem turnaje.
CENY: trofej, věcné ceny, vouchery, atd.
STRAVOVÁNÍ: svačinka do bagu a voda zdarma...
Občerstvení po hře zajišťuje restaurace PATIUM Golf Club
Grilování za upravenou cenu a 2 koktejly dle výběru zdarma!

Systém soutěže: TEXAS SCRAMBLE
Max. započítávaný HCP am. 28, Pro HCP 0, netto po odpočtu 1/10 součtu HCP
Vítězem turnaje se stává tým s nejnižším počtem ran po odečtu handikepu.
V případě rovnosti výsledku na prvním místě o vítězovi rozhodne play off na rany na jamkách 18,10 ... až do rozhodnutí.
Texas Skrembl (Texas Scramble) - každá soupeřící skupina může tvořit samostatný flajt. Všichni hráči ve skupině
odehrají míč ze stejného místa. Poté vyberou nejlepší z odehraných míčů, ostatní míče seberou a odehrají opět
všichni z téhož místa, kde leží vybraný míč. I slabší hráč ve skupině tak má šanci skupině prospět, protože někdy
jeho rána ostatní může zachránit. Skupina s nejmenším součtem ran zahraných na všech jamkách vítězí.
Tutu hru lze upravit dodatečným pravidlem, že každému z jejích členů musí být za celou hru na hřišti vybrán míč
po první ráně na jamce na alespoň čtyřech (či jiném dohodnutém počtu) jamkách.
Vložené soutěže: Hole In One o 50 000,- Kč | Sázení na výsledek a umístění týmů | Longest Drive | Prostřelování terče | Jumbo jamka atd.

Podmínky: Hraje se podle pravidel golfu R&A LTD. St. Andrews a místních pravidel hřiště PCGC
ODPALIŠTĚ
Muži PRO: černé | Muži HCP 0 – 17: bílé | Muži HCP 17,1 – 54: žluté | Ženy PRO: modré | Ženy HCP 0 – 54: červené
Akreditace: od 9:00 do 10:30 | Zahájení turnaje v 10:30 | Cannon start v 11:00
Výsledky turnaje budou vyhlášené hned po turnaji.

Partneři

