ZIMNÍ LIGA TŘEŠŇOVKA
Centrum Třešňovka ve spolupráci s Jiřím Vozkou pro Vás na zimní období připravilo golfovou soutěž „Zimní
Liga Třešňovka“ (dále jen „Liga“).
1. ZIMNÍ LIGA TŘEŠŇOVKA
1.1. Zimní Liga Třešňovka (dále jen „Liga“) se hraje na simulátorech v Centru Třešňovka (dále jen
„Třešňovka“) v termínu od 1. října 2019 do 31. března 2020.
1.2.

Zájemce o účast v Lize vyplní přihlášku, kterou odevzdá před 1. hrou na recepci a zaplatí vklad
do Ligy 500 Kč. Poslední termín pro odevzdání přihlášky je 31. říjen 2019.

2. TERMÍN LIGY
2.1. Liga se hraje v období od 1. října 2019 do 31. března 2020.
2.2.

Termín a čas odehrání kola si určuje hráč sám, jen je třeba respektovat vyhlášené termíny
jednotlivých kol a otevírací dobu Třešňovky.

3. HRACÍ SYSTÉM LIGY
3.1.

Hraje se 1x 18 jamek v pravidelných intervalech (kalendářní měsíc).

3.2.

Hráč musí absolvovat minimálně 5 kol (celkem 6 kol). Hráč může hrát sám nebo ve skupině
s ostatními hráči.

3.3.

Hráč může odehrát libovolný počet her v daném měsíci na předem určeném hřišti a z každého
měsíce se mu započítává nejlepší výsledek.

3.4.

Rezervace simulátoru probíhá dle pravidel Třešňovky. Před hrou samotnou je třeba nahlásit
obsluze Třešňovky soutěžní hru.

3.5.

Soutěžní hřiště:
Pro každý měsíc je vybráno následující soutěžní hřiště:
→ ŘÍJEN 2019

The Belfry

→ LISTOPAD 2019

Bountiful

→ PROSINEC 2019

Harbour town

→ LEDEN 2020

Mauna Kea Resort

→ ÚNOR 2020

Frankfurter golf club

→ BŘEZEN 2020

Pebble beach golf links

3.6.

Nastavení simulátorů se nemění.

3.7.

Odpaliště: muži Amateur a ženy Ladies.

3.8.

Odpočet HCP se neuplatňuje.

3.9.

Po odehrání kola obsluha zapíše soutěžní výsledek.

4. HODNOCENÍ LIGY:
4.1.

Do 5. dne v následujícím měsíci bude vyhlášeno průběžné pořadí: 1 bod za 1. místo, 2 body za
2.místo, 3 body za 3.místo. Hodnotit se bude první místo v daném měsíci. Vítěz získá voucher na
Curling pro dvě osoby v hodnotě 700 Kč.

4.2.

Průběžné soutěžní výsledky budou k dispozici na https://www.centrumtresnovka.cz/golf/

4.3.

Celkovým vítězem se stane hráč s nejnižším počtem bodů, ze všech šesti soutěžních hřišť.

4.4.

V dubnu 2020 bude odměněno nejlepších 10 hráčů.

4.5.

V případě rovnosti bodů rozhodne soutěžní výbor podle výsledku na posledním hřišti, případně
dle součtu bodů předposledního a posledního hřiště.

4.6.

Hrajeme o hodnotné ceny!

Soutěžní výbor: Pavel Klíma a Jiří Vozka
Hlavní rozhodčí: Jiří Vozka
Informace o lize: https://www.centrumtresnovka.cz/golf/ nebo recepce tel: +420 602 122 355

