
Otvorenie sezóny – Povrázkový Scramble dvojíc na rany  

 

PROPOZÍCIE OTVÁRACIEHO TURNAJA 2014 
 

POVRÁZKOVÝ SCRAMBLE DVOJÍC  

 
Termín Sobota, 22. marec 2014 

Zahájenie Registrácia od 8:30 hod., Kanón štart od 10:00 hod. 

Vyhlásenie výsledkov cca 15.00 hod. 

Kategórie 

 

Kategórie dvojice  

1. BLACK RIVER: 

      - spoločný hrací upravený HCP 0 - 26 

        

2. PARK: 

- spoločný hrací upravený HCP 26,1 - 36 

 

-        HCP dvojice sa rovná súčtu dvoch tretín nižšieho HCP a jednej 

tretiny vyššieho HCP partnerov. Hráčom s HCP 36 až 54 sa do turnaja 

priznáva hráčsky HCP maximálne 36.   

 

Podmienka účasti 

 

 

Turnaj je pre prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa je možné priamo na 

www.skga.sk alebo môžete podať prihlášku s uvedením HCP hráčov do 21. 

marca 2014 do 16.30 hod. na Tel.: 0911-243-110, e-mail: infos@golf.sk. 

Dvojice sa nahlasujú taktiež mailom do uvedeného dátumu. Hráčom, ktorí 

neuvedú svojho partnera pre hru, bude spoluhráč pridelený súťažným 

výborom v deň konania turnaja. V prípade, že jedna z kategórií nebude 

naplnená, má sa za to, že súťažná dvojica si v súťažný deň môže kategóriu 

vybrať.   

 

Súťažný výbor Ing. Tomáš Dorňák, Bohuslav Beňuch, Marek Klčo,    

Športové podmienky Scramble – súťaž dvojíc na 12 jamiek - Black River (od j.č.7 – 18) 

Scramble – súťaž dvojíc na 2x9 jamiek – Park 

 

        Každý hráč dvojice hrá z odpaliska vlastnú loptu. Po odohratí lopty si 

hráči vyberú lepšiu loptu a z toho miesta obaja odohrajú nasledovný úder. 

(Prvá lopta sa hrá tá, ktorou sa dvojica rozhodla hrať. Miesto sa musí vždy 

označiť značkou. Lopta sa na nízko kosených trávnikoch umiestňuje, v rafe 

sa dropuje.) Týmto spôsobom sa odohrá každá jamka.  

        Dvojica obdrží povrázok, ktorý sa rovná hodnote turnajového 

HCP dvojice v metroch. Kdekoľvek na ihrisku si dvojica môže 

premiestniť loptu (aj na greene do jamky – hole in one, resp. von z 

bankra). O dĺžku premiestnenia si dvojica skráti povrázok. V prípade 

zahrania lopty do vodnej prekážky sa pravidlo o uplatnení povrázku 

nedá uplatniť! 
       Partneri si stanovujú taktiku ako použiť motúz, po jeho spotrebovaní 

hrajú ďalej normálne. Nie je dobré povrázok minúť príliš skoro, alebo mať 

veľký zostatok na poslednej jamke. 

Hráči sú povinní mať so sebou nožík, prípadne nožnice. 

        Hrá sa na letné gríny. V prípade námrazy na grínoch a nepriaznivého 

počasia sa hrá na zimné greeny a platí, že ak je lopta na dĺžku patra od jamky, 

hráči nemusia loptu dohrávať a pripočítajú si jednu ranu. 

 

Ceny Ceny pre prvé tri dvojice v kategórii 

Rovnaký výsledok O poradí rozhoduje lepší výsledok dvojice na záverečných 9, 6, 3 alebo na 

poslednej jamke (jamka č.18). 

http://www.skga.sk/


 

Technické 

ustanovenia 

Hrá sa podľa pravidiel golfu SKGA, doplnených podľa miestnych pravidiel. 

Nasadenie hráčov na štart stanoví súťažný výbor. Súťažný výbor si 

vyhradzuje právo na zmenu športových podmienok. 

 

Ostatné ustanovenia Turnaj je pre členov GCCBB, EGPC a pozvaných hostí.  

 


