Jamkovka GCSVJ 2021
Jamkovka je „Mistrovstvím klubu ve hře na jamky" a vítěz se tak stane „Mistrem
klubu ve hře na jamky pro daný rok". Je zapsán na putovní pohár pro Mistra klubu
ve hře na jamky a obdrží věcnou cenu.
Do soutěže Jamkovka klubu se mohou zapojit hráči – členové klubu GCSVJ
(domovští I nedomovští). Vyhlašujeme zvlášť kategorii pro Muže a pro Ženy.
Minimální počet přihlášených pro kategorii je 8 hráčů/hráček. Hraje se Jamkovka
dvojic. V případě nenaplnění kapacity některé z kategorií se hraje smíšená
Jamkovka. Hraje se podle golfových pravidel pro jamkovou hru bez vyrovnání HCP.
Pavouk může mít podle počtu přihlášených neomezené množství soutěžících dvojic
v každé kategorii, dvojice do prvního kola, případně do předkola, se losují. Vypsání
dvojic se řídí systémem pavouka a losuje se pouze první kolo, pokud je jiný počet
hráčů, který nevychází v průběhu všech kol tak, aby hrály vždy dvojice, pak se
vkládá předkolo pro potřebný počet hráčů, kteří hrají předkolo. Do prvního kola
postupují vždy hráči s nejnižšími HCP, předkolo hrají vždy hráči s nejvyššími HCP.
Z uvedeného vyplývá, že potřebný počet hráčů nebude mít v prvním kole soupeře a
postoupí bez boje. Tedy X nejlepších dle HCP se nalosuje a tito jsou nasazeni na
místa 1.-xxx (dle počtu hráčů a dle potřeby). Zbylí hráči jsou rovněž nalosováni a
nasazeni na pozice xxx.- do konce (dle počtu přihlášený) a tito hrají od 1.kola, tedy
bez předkola.
Potřebný počet hráčů pro pavouka bude vybrán na základě data zaslání přihlášky.
Nasazení do pavouka bude dle pravidel golfu a HCP platnému ke dni losování 1.
kola.
Přihlášky, prosím, posílejte do 26.4. 2021 na adresu: recepce@golfslapy.cz a vždy
uveďte i své číslo ČGF.
Start 1. kola (předkola – dle počtu hráčů) je od xx.xx. 2021 po vylosování, předkolo
je nutno odehrát do xx.xx. První kolo hrajeme od xx.xx. do xx.xx., druhé kolo od
xx.xx. do xx.xx., třetí kolo od xx.xx.do xx.xx., čtvrté kolo od xx.xx. do xx.xx., páté
kolo od xx.xx. do xx.xx. daného roku. Souboj o vítězství se odehraje nejdéle do
xx.xx. daného roku.

Pravidla:
-

Vždy se hraje podle golfových pravidel pro formát Jamkové hry a Místních
pravidel hřiště, jakož i dle Provozního řádu

-

Dvojice do hry prvního kola, případně předkola se losují. Datum losování:
28.4. v 11.h v klubovně celoživotních členů v Pavilonu Slunce. Účast
přihlášených hráčů je dobrovolná. Losuje manager hřiště za účasti dvou
svědků. Další kola již dle pavouka.

Vyzývá vždy hráč s vyšším HCP (v případě shody HCP pak hráč věkově
starší)
-

Vyzyvatel (hráč s vyšším HCP) je povinen poskytnout alespoň 4 termíny
(alespoň 1 o víkendu) pro společnou hru (termíny je nutné volit s ohledem na
snahu umožnit hru)

-

Pokud vyzývaný neakceptuje ani jeden z nabídnutých termínů, postupuje do
dalšího kola vyzyvatel

-

Pokud vyzyvatel nenabídne 4 možné termíny hry, postupuje do dalšího kola
vyzývaný (hráč s nižším HCP)

-

V případě neshody okolo termínů nepostupuje ani jeden z hráčů.

-

Termíny jsou dané a nelze je prodlužovat.

-

Postup do dalšího kola bez odehrání turnaje je možný až po vypršení termínu
pro odehrání daného kola.

-

Hru na výsledek v soutěži na jamky hlaste vždy před hrou na recepci klubu.

-

Výsledek odehraného zápasu hlásí vítěz dané hry ihned po skončení hry na
recepci a potvrdí e-mailem na recepce@golfslapy.cz, v kopii uvede
spoluhráče, výsledek hry hlásí ve formátu: Jména hráčů, datum hry, jméno
vítěze hry, výsledek (formát 1:1). Skorekartu se záznamem výsledku hry
odevzdává dvojice na recepci, kde jsou všechny skorekarty uschovány až do
losování dalšího kola pro případ zpětné kontroly výsledku.

Hráči hrají vždy z odpališť daných vypsáním pro daný rok (obvyklé je vypsání:
muži-žlutá, ženy-červená), vždy se informujte na aktuální vypsání na webu
www.golfslapy.cz nebo na nástěnce klubu.
-

Veškeré informace o rozlosování dvojic najdete na webu www.golfslapy.cz
v sekci Novinky.

-

Vyhlášení proběhne s nejbližším podzimním klubovým turnajem sezóny.

Jak se hraje jamkovka a co to je?
Definice:
Hra na jamky (jamkovka)
Hra na jamky je vhodná pro začátečníky, protože se nepočítá celkový počet ran, ale vyhrává ten,
kdo má na jamce menší počet ran. Tím získává bod. Pokud ovšem dojde k hrubému porušení
pravidel, bod získává náš protihráč. Jamkovka se hraje na 18 jamek, ale většinou hráči skončí
dřív. Záleží na skóre, protože v případě nerozhodného výsledku u konce 18-té jamky pokračují
dále ve stylu „náhlá smrt“ (kdo vyhrává další jamku, je vítězem).
Golfová pravidla jamkovky
Hra na jamky je původní variantou golfové hry. Je to přímý souboj. Proti sobě stojí dvě strany, dva
soupeři. Princip je jiný než u hry na rány: na každé jednotlivé jamce se uděluje bod tomu, kdo ji
vyhrál, případně žádný bod při stejném počtu ran. Ztrátu nabranou na začátku už v závěru nelze
dohnat.
Je to hra mnohem bojovnější a osobnější, napínavější než na rány, kde hraje jednotlivec proti
celému startovnímu poli své kategorie a proti nikomu konkrétnímu. Tady je soupeř přítomen přímo
ve stejném flightu.
Jedna trestná ano, dvě ne
Většina pravidel je stejná jako u hry na rány, ale ne všechna! Rozdílné jsou tresty za porušování
pravidel. Tam, kde se ve hře na rány udělují dvě trestné, je obdobou této penalizace ztráta
příslušné jamky.
Trest jedné trestné rány existuje i v jamkovce a je za stejné prohřešky stejný jako ve hře na rány.

V zápase oznamuje nový stav hráč, který právě prohrál jamku. Skóre vždy obsahuje jednu nulu, a
to na straně prohrávajícího hráče. Ten, který vede, má tolik bodů, o kolik víc jamek uhrál s lepším
skóre.
Často se jamkovka nedohrává do konce. To v případě, že na zbytku jamek už jeden z golfistů
nemá šanci protivníka bodově dostihnout, byť by všechny vyhrál.
Samosebou se dohrát smí, zejména když nejde o turnaj, ale o přátelský mač, ale další jamky už
se do výsledku nezapočítávají.
Golfová specialita: dar
Čím se jamková hra liší od ostatních, je nedohrávání. Povinnost dopravit míč do jamky často
odpadává. Když má jeden ze soupeřů o několik ran víc než druhý a je evidentní, že už jej
nedostihne, ten lepší většinou horšímu daruje ránu. Lze to učinit kdykoli, když je míč v klidu. Pak
se výsledek počítá, jako by soupeř zahrál příští ranou do jamky.
Nejběžnější darování je na greenu, když hráčův v míč skončí hodně blízko jamky a on se
svolením soupeře není povinen dohrát poslední pat. To se děje i v případě, že darující nemá
jasnou možnost získat bod. Lze také darovat celou jamku ještě před jejím zahájením, nebo i celý
zápas.
Jakmile jeden z hráčů vysloví darování, už ho nemůže odvolat. Soupeř nemá možnost darování
odmítnout. Nicméně může jamku dohrát, přestože ji už získal – proti tomu pravidla nic nenamítají.
Dva i čtyři hráči a tým
Hraje se obvykle na osmnáct jamek, ale časté jsou i devítijamkové souboje. Pokud není
rozhodnuto na konci daného počtu jamek, může zápas pokračovat, nebo je prohlášen za
remízový, to podle hracího systému.
Jamkovka v podstatě není použitelná pro běžný jednodenní turnaj. Vítěz vzejde vždy až z
několikadenních klání, kde se postupuje vyřazovacím způsobem (pavouk). Využívaná je zejména
v týmových soutěžích. V těch hrají proti sobě nejen jednotlivci, ale i dvojice.
Výhra v rekreační jamkovce bývá spojena s nějakými okamžitými požitky – hraje se o pivo, o kafe,
o zmrzlinu. V klubech nebo různých jiných formacích (například senioři daného klubu) se
jamkovka hrává dlouhodobě, jako několikaměsíční až celosezonní turnaj. Dvojice musí své utkání
sehrát do určitého termínu, vítěz postoupí do dalšího kola.
Zdroj: http://sport.idnes.cz/serial-o-golfovych-pravidlech-dil-vii-jamkovka-fq5/sportgolf.aspx?c=A091124_131152_golfove-turnaje_jok

