
Golf Club Líšnice 

si Vás v roce oslav 90 let od vzniku klubu 

dovoluje pozvat na 

Mezinárodní mistrovství ČR v hickory golfu 2018 

Datum: 23. června 2018 

Hřiště: Líšnice 

Start: 10:00, postupný start z jamky č. 1 

Formát hry: Mistrovství se hraje na 18 jamek na rány brutto podle aktuálních Pravidel golfu vydaných 

R&A a Místních pravidel. Vítězem se stane hráč s nejnižším součtem. V případě rovnosti 

v brutto kategoriích rozhodne o vítězi rozehrávka hraná na jamkách č. 1 a 9, do prvního 

rozhodnutí. V případě rovnosti na dalších místech či kategoriích rozhoduje o pořadí lepších 

posledních 9, 6, 3 a 1 jamka. 

Podmínky: Turnaj je otevřený, účastnit se mohou jak amatéři, tak profesionálové. 

Kategorie: Budou vyhlášeny následující ceny:  

první 3 hráči brutto (hlavní kategorie mistrovství, společná pro muže i ženy) 

první 3 hráči netto (jako Hickory hendikep se použije 1,5 násobek standardního hendikepu, 

maximální přípustný hendikep je 36,0) 

nejlepší hráčka - žena (brutto) 

Odpaliště: Muži – Žlutá 

Ženy – Červená 

Hole: Jsou povoleny pouze hole s dřevěnými šafty vyrobené do roku 1935. Jsou akceptovány 

dřevěné náhrady šaftu, hlava hole však musí být originální. Pozdější repliky hickory holí 

nejsou vítány, v případě nejasnosti má konečné slovo soutěžní výbor. Zájemci mají možnost 

zapůjčení sady hickory holí (sada 5 holí + bag) pro hru za poplatek (750 Kč / 30 EUR). 

Zapůjčení holí je nutné objednat nejpozději 14 dní před turnajem – požadavek nezapomeňte 

uvést v přihlášce!  

Míče: Jsou povoleny moderní míče.  Pro snížení rizika zlomení hickory holí se doporučuje používat 

měkké míče (např. dámské či jiné moderní měkké varianty), které jsou k holím šetrné. 

Speciální repliky můžete zakoupit před hrou. 

U zápůjčních holí je použití měkkých míčů podmínkou! 

Oblečení: Odpovídající dobový oděv hráčů a doprovodu je samozřejmě vítán, nikoli však vyžadován. 

Jako vždy bude hlasováním hráčů určen „Nejlépe oblečený golfista“.  



Přihlášky: Přihlášky zasílejte výhradně emailem na dalibor.prochazka@cgf.cz. 

Uzávěrka přihlášek je 21. června 2018. 

Použijte, prosím přiložený formulář, nebo uveďte veškeré potřebné údaje v těle emailu.  

Poplatky: 1500 Kč / 60 Eur 

Poplatek zahrnuje též tréninkovou devítku v pátek odpoledne a pohoštění v den turnaje. 

Výbor: Ředitel turnaje – Dalibor Procházka 

Soutěžní výbor – Dalibor Procházka, Jiří Martinka, Zdeněk Polavka 

Kontakty: Přihlášky: Dalibor Procházka, dalibor.prochazka@cgf.cz 

Další informace: Zdeněk Polavka, polavka@gkl.cz, Jiří Martinka, prezident@golfhostivar.cz  

WWW hřiště a klubu: www.gkl.cz 

Další informace o hickory golfu: www.hickorygolf.cz 

Program: Pátek 22. června: odpoledne možnost tréninkové hry 

   - individuální rezervace 

  - případně formou zápasu českých a zahraničních účastníků 

 večer neformální posezení v klubu 

 Sobota 23. června: 9:00 – sraz před hrou, malé ranní občerstvení 

 10:00 – start 

 po dohrání oběd 

 16:00 – vyhlášení výsledků 

 posezení v klubovně 

Poznámky: Hickory hole, vaky a míče pro hru či jen na vystavení bude možno si prohlédnout a zakoupit 

buď před hrou, nebo po ní. 

Ubytování: Možnost ubytování: 

 - co nejblíže – Spálený Mlýn, Líšnická stodola, … 

 - nepřeberně možností ubytování v Praze či širším okolí. 

Doprava: Orientační dojezdové časy: Praha - centrum 0:30, Plzeň 1:10, Brno 2:10, Liberec 1:30, 

České Budějovice 1:40, Vídeň 3:30, Linz 2:50, Mnichov 3:50 

Další: Mistrovství je pořádáno jako součást oslav výročí klubu. 

V případě dostatečného zájmu bude v pátek odpoledne v rámci tréninku na mistrovství 

zorganizován zápas českých a zahraničních hráčů na 9 jamek. 

 

 

Těšíme se na shledanou! 

 
 


