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IV. Otvorené Majstrovstvá Klubu v hre na jamky 2021 

 

Organizátor: RED OAK Golf Club 

Dátum konania: 24.5.2021 

Riaditeľ súťaže: Tomáš Rádl 

Súťažný výbor: Tomáš Rádl, Pavel Vravko, Miroslav Brna 

 

Jamková hra, sa koná od 24.5.2021. Termíny (tee-time) jednotlivých kôl, si 
dohodnú hráči samostatne. V prípade neodohrania kola do termínu stanoveného 
Súťažným výborom, usporiadateľ určí pevný termín, ktorého sa hráči musia 
zúčastniť. Termíny jednotlivých kôl, budú doplnené priebežne, v dostatočnom 
predstihu. Hráč je povinný sa informovať o termínoch jednotlivých kôl na recepcii 
klubu. 

Technické ustanovenia: 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A RulesLimited doplnených o miestne pravidlá 
ROGC. Podľa počasia a stavu ihriska môže súťažný výbor zmeniť počet hraných 
jamiek a počet hraných kôl. 

Hráč je povinný sa registrovať pred začatím každej hry, na recepcii klubu a zaplatiť 
požadovaný poplatok. Po hre odovzdať plne vyplnenú score kartu s označením 
víťaza. 

Súťažné kategórie: MUŽI a ŽENY, bez vekového obmedzenia 

Odpaliská: Muži – žlté, Ženy – červené 

Podmienky účasti: 
Hráč musí, byť členom SKGA, prípadne inej zahraničnej golfovej federácie. 
Prednostné právo zaradenia do súťaže, majú domovskí členovia ROGC. Maximálny 
počet účastníkov zaradených do skupín  je 80 mužov a 16 žien. Súťažný výbor má 
právo v prípade prihlásenia veľkého počtu hráčov kapacitu obmedziť. 
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Nasadenie hráčov do skupín: 
Hráči budú rozdelení do skupín losom, podľa počtu prihlásených hráčov. V každej 
skupine bude hrať každý s každým. Za víťazstvo získa hráč 1 bod a za remízu 0,5 
boda. Hráč s najväčším počtom bodov postupuje do pavúka jamkovky. 

Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch skupiny: 
O poradí na prvom mieste v skupine rozhoduje lepší výsledok spoločného 
odohraného zápasu. Ak tento zápas skončil remízou, rozhoduje o postupujúcom 
hráčovi play-off.  Rozohrávka sa bude hrať na 18 jamiek, v termíne po odohraní 
všetkých zápasov v skupinách, maximálne však do 5 dní.  

Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch pavúk:  
V prípade all-square (remíza) po odohraní poslednej jamky, hráči pokračujú na 
ihrisku tzv. '' rýchla smrť '' play-off. V prípade play-off sú hráči povinní informovať 
recepciu golfového klubu RED OAK. V prípade rozhodnutia zápasu skôr než na 18. 
jamke, hráči nie sú povinní dohrávať celých 18 jamiek. 

Nasadenie hráčov do pavúka:  
Víťazi skupín budú rozdelení do pavúka, kde sa víťaz 1. skupiny stretne s víťazom 16. 
skupiny, víťaz 2. skupiny s víťazom 15 skupiny, atď. 

Termín hry:  
Kolo je možné odohrať kedykoľvek, počas uvedených termínov kôl na ihrisku RED 
OAK. Vyzývateľ (hráč, ktorý má nižší HCP), musí kontaktovať svojho súpera a 
navrhnúť dátum a čas zápasu (tee-time). Vyzývaný (hráč, ktorý má vyšší HCP), môže 
s navrhnutým termínom a časom súhlasiť, alebo sa dohodnúť na inom vhodnom 
termíne. Zápas je nutné odohrať v stanovenom termíne pre jednotlivé kolá. V 
prípade, že sa zápas do stanoveného termínu neodohrá, súťažný výbor stanoví fixný 
termín, ktorého sa hráči musia zúčastniť. Dátum a čas zápasu sú hráči (obidvaja) 
povinní oznámiť organizátorovi vopred na recepcii klubu. 

Neodohranie zápasu: 
Pokiaľ vyzývateľ (čiže hráč s nižším hcp), nevyzve vyzývaného (hráča s vyšším hcp) a 
zápas sa neodohrá v termíne pre dané kolo, vyhráva automaticky vyzývaný hráč. 
Pokiaľ sa hráč z akýchkoľvek dôvodov nedostaví na dohodnutý tee-time, 
automaticky vyhráva jeho súper. 
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Označenie víťaza: 
Po odohraní kola hráči podpíšu score kartu s označením víťaza a odovzdajú ju na 
recepcii klubu. 

Vyhodnotenie: 
Vyhodnotení budú najlepší traja hráči v kategórii MUŽI a najlepšie tri hráčky 
v kategórii ŽENY. Majster klubu a majsterka klubu v hre na jamky sa môžu stať len 
členovia ROGC, so zaplateným ročným členským poplatkom na rok 2021, v termíne 
pred zahájením súťaže. 

Autíčka a meracie zariadenia sú povolené.  

Poplatky:  
Riadny člen ROGC green fee 0€ + štartovné za každý odohraný súťažný zápas 5 €. 
Ostatní green fee v zmysle benefitov a zliav z aktuálneho cenníka + štartovné za 
každý odohraný zápas 5€. Minerálna voda pred štartom na recepcii klubu. 

Prihlášky:  recepcia tel.č.: 0903 550 845, email: info@redoakgolf.sk 

Protest: 
Možno podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením definitívnych výsledkov 
súťaže. Rozhodnutie Súťažného výboru je konečné. 

Riešenie sporov: 
V prípade, že máte problém kontaktovať svojho súpera, informujte prosím súťažný 
výbor na email: tomas.radl@redoakgolf.sk 

 

 

V Nitre 1.4.2021          Tomáš Rádl 
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