
Propozice mistrovství GKO na 
aboutGolf simulátorech zima 
2016/2017  
1 Všeobecná ustanovení  

Datum odehrání kvalifikačních kol:                kdykoliv  4. 1. - 28. 2. 2017 

 Ředitel a hlavní rozhodčí soutěže:                  Ing. Zbyněk Kraus 

 Finálové kolo:                                                 sobota 4. 3. 2017 

Podmínky kvalifikace do finále  

Hráč odehraje minimálně 1 kolo 1x18 jamek na všech níže uvedených 3 
soutěžních hřištích. Pokud některé hřiště odehraje vícekrát, do 
kvalifikace se mu započte nejlepší dosažený výsledek na daném hřišti.  

Do finále postupuje 8 hráčů, kteří budou mít nejnižší součet ran z 
nejlepších výsledků ze všech 3 hřišť po odečtení 1/3 HCP (max HCP 36) 

Těchto 8 hráčů sehrají finálové kolo, které již proběhne bez odečtu HCP.  

2 Kategorie 	

2.1 Muži a ženy dohromady  

3 Postup odehrání kvalifikačních kol  

3.1 Hráč může odehrát kvalifikační kola kdykoliv od 4.1 – 28.2.2017 



3.2 Odehrání kvalifikačního kola  

3.2.1 Hráč/ka si vybere jedno z níže uvedených 3 hřišť na kterém chce 

odehrát kvalifikační kolo  

 3.2.2 Hráč/ka si rezervuje hrací čas buď přes rezervační systém a nebo 
na tel. 777 222 910.   

 3.2.3 Hráč/ka při příchodu do indooru nahlásí obsluze, že jde odehrát 
kvalifikační kolo pro mistrovství GKO  

  3.2.4 Po ukončení hry obsluha vytiskne skorekartu a hráč/ka ji 
podepíše a obsluha zadá do systému.   

  3.2.5 Průběžné výsledky budou zobrazovány na serveru www.gko.cz   

 4 Technická ustanovení – kvalifikační kola 

    4.1 Mistrovství se hraje 1x18 jamek všechna kvalifikační kola.  

 4.2 Nehraje se na úpravu HCP 

 Hraje se na rány s odečtem 1/3 HCP, max. však HCP 36. 

  4.3 Hráč musí odehrát minimálně alespoň 1 kvalifikační kolo na všech 
3 hřištích aby mohl postoupit do finále  

 4.4 Hraje se dle Všeobecných podmínek pro hru na aboutGolf 
simulátorech   

 4.5 Určení pořadí v žebříčku – Při dosažení stejného počtu ran hráčů v 
žebříčku  postupuje hráč s nižším HCP. Při shodě HCP rozhoduje los.  



4.6. Soutěžní výbor si vyhrazuje právo případných změn tak, aby byla 
zachována regulérnost mistrovství a aby bylo možno soutěž úspěšně 
dokončit.  

5.Parametry hry 	

Hraná hřiště v kvalifikaci: 

• Oriental university golf course 

• The Texas tour 

• The Old Course 

 

Odpaliště: Ženy - červená     Muži - žlutá  

Pin: Novice 

Ground: Normal 

 Sky: Sunny 

 W.Direction:  South 

 W.Speed: Calm 

 Auto gimme:  1 metr 


