
14. Mistrovství GKHNV ve hře na rány 
 

Pořadatel:  GKHNV 

Hřiště:   28. -29. 9. 2013 - 18 jamkové hřiště Hluboká nad Vltavou 

    

Ředitel :  Bc. Antonín Loužek 

Hlavní rozhodčí :  Ing. Vladan Daněk 

Soutěžní výbor : Ing. Vladan Daněk, Rudolf Krotil, Bc. Lucie Čermáková 

 

Přihlášení:    www.cgf.cz, 776 826 376, recepce klubu 

 

Podmínky:  členství v GKHNV, HCP max. 54, hraje se podle pravidel golfu, 

soutěžního řádu ČGF, místních pravidel a podmínek soutěží GKHNV 

 

Hrací systém:  2x18 jamek, na úpravu HCP 

       

Kategorie:   Podmínkou "otevření" kategorie je účast alespoň pěti soutěžících.  

   1. absolutní : 

   Mistr GKHNV - rány bez vyrovnání: 

-muži  

 -ženy  

2. věkové - stableford bez vyrovnání: 

-senioři, ženy starší 50 let, muži starší 55 let 

-dospělí MID amatéři, ženy a muži starší 35 let 

-žáci, hoši a dívky do 14 let 

-junioři, muži a ženy do 21 let 

   Každý hráč startuje pouze v jedné věkové kategorii.  

 

Ceny:  v každé kategorii titul, putovní pohár, 1.-3. místo medaile 

 

Způsob startu:  postupný, 1. den podle hendikepu, 2. den podle průběžných výsledků 

 

Datum konání: 28. - 29. 9. 2013 

 

Čas zahájení :  dle startovní listiny 

 

Poplatky :   organizační poplatek 100,-Kč / 1 den 

 

Uzávěrka přihlášek :  27.9.2013 v 9:00 

 

PROGRAM MISTROVSTVÍ SE MŮŽE ZMĚNIT 

 

      
 

http://www.cgf.cz/


Turnaj o titul Mistra hřiště GC Waidhofen 
 

Pořadatel:  GKHNV 

Hřiště:   6. 10. 2013 - 18 jamkové hřiště GC Waidhofen 

Ředitel :  Bc. Antonín Loužek 

Hlavní rozhodčí :  Ing. Vladan Daněk 

Soutěžní výbor : Ing. Vladan Daněk, Rudolf Krotil, Bc. Lucie Čermáková 

 

Přihlášení:    www.cgf.cz, 776 826 376, recepce klubu 

 

Podmínky:  členství v GKHNV, HCP max. 54, hraje se podle pravidel golfu, 

soutěžního řádu ČGF, místních pravidel a podmínek soutěží GKHNV 

 

Hrací systém:  1x18 jamek, na úpravu HCP 

       

Kategorie:   Podmínkou "otevření" kategorie je účast alespoň pěti soutěžících.  

   1. absolutní : 

   Mistr - rány bez vyrovnání: 

-muži  

 -ženy  

2. věkové - stableford bez vyrovnání: 

-senioři, ženy starší 50 let, muži starší 55 let 

-dospělí MID amatéři, ženy a muži starší 35 let 

-žáci, hoši a dívky do 14 let  

-junioři, muži a ženy do 21 let 

   Každý hráč startuje pouze v jedné věkové kategorii.  

 

Ceny:  v každé kategorii titul, 1. -3. místo medaile 

 

Způsob startu:  postupný podle hendikepu 

 

Datum konání: 6. 10. 2013 

 

Čas zahájení :  dle startovní listiny 

 

Poplatky :   organizační poplatek 100,-Kč 

 

Uzávěrka přihlášek :  4. 10. 2013 v 9:00 

 

PROGRAM MISTROVSTVÍ SE MŮŽE ZMĚNIT        

 

       
 

http://www.cgf.cz/


Turnaj o titul Mistra hřiště GC Kremstal 
 

Pořadatel:  GKHNV 

Hřiště:   13. 10. 2013 - 18 jamkové hřiště GC Kremstal 

Ředitel :  Bc. Antonín Loužek 

Hlavní rozhodčí :  Ing. Vladan Daněk 

Soutěžní výbor : Ing. Vladan Daněk, Rudolf Krotil, Bc. Lucie Čermáková 

 

Přihlášení:    www.cgf.cz, 776 826 376, recepce klubu 

 

Podmínky:  členství v GKHNV, HCP max. 54, hraje se podle pravidel golfu, 

soutěžního řádu ČGF, místních pravidel a podmínek soutěží GKHNV 

 

Hrací systém:  1x18 jamek, na úpravu HCP 

       

Kategorie:   Podmínkou "otevření" kategorie je účast alespoň pěti soutěžících.  

   1. absolutní : 

   Mistr - rány bez vyrovnání: 

-muži  

 -ženy  

2. věkové - stableford bez vyrovnání: 

-senioři, ženy starší 50 let, muži starší 55 let 

-dospělí MID amatéři, ženy a muži starší 35 let 

-žáci, hoši a dívky do 14 let 

-junioři, muži a ženy do 21 let  

   Každý hráč startuje pouze v jedné věkové kategorii.  

 

Ceny:  v každé kategorii titul, 1.-3. místo medaile 

 

Způsob startu:  postupný podle hendikepu 

 

Datum konání: 13. 10. 2013 

 

Čas zahájení :  dle startovní listiny 

 

Poplatky :   organizační poplatek 100,-Kč 

 

Uzávěrka přihlášek :  11. 10. 2013 v 9:00 

 

PROGRAM MISTROVSTVÍ SE MŮŽE ZMĚNIT        

 

http://www.cgf.cz/

