
 

Vážený člen GCSCO a GKA 
Golfová liga GK AGAMA KOŠ a GC SCOTLAND SEBEDRAŽIE v jamkovke. 
NA PREDSTAVENIE: Je to celosezónna súťaţ.  Prvé kolo začína 1. mája a posledné siedme kolo končí v septembri. Kaţdé 

kolo trvá tri týţdne a počas jedného kola kaţdý hráč odohrá tri zápasy. Záujemca o jamkovku sa nahlási vo svojej golfovej 

recepcii do 26.04.2016. Z kaţdého klubu musia byť prihlásený minimálne 10 hráčov. Prvé zostavenie rozpisu rebríčka sa ţrebuje. 

Kto sa nestihne nahlásiť do prvého kola, bude musieť čakať do začatia druhého kola a prišiel tak o moţnosť získať prvé body. 

Pred kaţdým kolom dostane kaţdý hráč rebríček, v ktorom sú všetci hráči zoradení podľa bodov, ktoré získali z 

predchádzajúcich zápasov. Tieţ kaţdý hráč dostane rozpis zápasov pre ďalšie kolo. Na základe tohto rozpisu sa hráč skontaktuje 

so svojím súperom a dohodne si s ním čas a miesto zápasu. Ihrisko /KOŠ alebo SEBEDRAŢIE/, na ktorom sa bude hrať zápas, 

určuje ten z dvojice, ktorý je v rebríčku niţšie postavený. Hrá sa jamkovka na 9 jamiek podľa štandardných h pravidiel. Víťaz 

zápasu získava dva body do rebríčka. V prípade remízy, získava kaţdý hráč po jednom bode. Po ukončení kola sa pripočítajú 

získané body jednotlivým hráčom a vytvorí sa nový rebríček, podľa ktorého sa spraví nový rozpis zápasov pre ďalšie kolo. Kto 

bude mať po siedmom kole najviac bodov, je víťazom jamkovky. 
 

CENY: V sezóne 2016 sa hrá o hodnotné ceny a záverečné vyhodnotenie bude v réţii GK AGAMA. Bude sa hrať o ceny: / z 

prvých 10 tich vylosujeme víťaza, ktorý získa vozík POWAKADDY FW 7 EBS+36 JAMIEK BATÉRIA, 1. aţ 3. miesto bagy /Lite, 

DeLuxe a Premium Powakaddy/, ďalšie ceny pobyt v golfovom areáli v  Kořenci, a víno od Lojzíka Masaryka.  

 

POPLATKY: Vstupný jednotný poplatok pre súťaţiacich dospelý 15€ a Junior 10€  /platí sa pri registrácii vo svojej recepcii/ 

a ak nehráte na svojom domovskom ihrisku, tak Fee pre dospelých nečlenov ihriska je 10€/9 – jamiek / a 5€ JUNIOR, platí sa 

v deň dohodnutej a rezervovanej hry/.  

 

ZÁVER LIGY: Celú sezónu sa pri golfe stretávajú iba dvojice a tak sme si na záver sezóny vymysleli záverečný Match Play 

turnaj, kde sa všetci stretneme, zhodnotíme celý ročník, vyhlásime víťazov, dobre sa najeme a zahráme si turnaj v jamkovke 

vyraďovacím spôsobom.  

 

To je v skratke jamkovka. Ak máte nejaké otázky, prosím napíšte na - mat117@gmail.com, info@gcscotland.sk, prípadne sa 

pozrite na Facebookovú stránku jamkovky https://www.facebook.com/pages/AGL/869840796425579 

 

Marian Truben a Team GCSCO                                                                        

www.powakaddy.sk Elektrické golfové vozíky Powakaddy- partner jamkovky 2016 
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