
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
P E N A T I  4 B A L L   M A T C H P L A Y  

2 0 1 8  
 
 

A, JE TO TU... Dlho o�akávaná klubová liga dvoj�lenných tímov sa po nultom ro�níku stáva 
verejnou. Pilotný ro�ník 2017 ukázal, �e o ligu dvojíc vo formáte na jamky je vä�ší záujem ako 
sa predpokladalo. Tohtoro�ným partnerom Penati 4BALL Matchplay je špecialista na nielen 
golfové zájazdy Gabriel Tour, ktorý ponúka výhercom ligy golfový pobyt v Turecku. Priate�ská, 
klubová liga štartuje za�iatkom mája vzájomnými zápasmi dvojíc v ob�úbenom formáte Best, 
Bidrie, Sú�et. V sezóne 2018 je štartovné pole obmedzené na maximálny po�et 24 dvojíc 
rozdelených do štyroch divízií. Výber ihriska ako aj termíny jednotlivých zápasov si ur�ujú hrá�i 
sami medzi sebou, pri�om musia dba� na stanovené herné pásma pre plynulý posun k  Play-
Off vyra�ovacím zápasom. Liga kon�í závere�ným turnajom všetkých zú�astnených tímov 
sezóny 2018 a spolo�enským programom po hre.  
 

Postup je jednoduchý. Sta�í na recepcii nahlási� dvojslovný názov tímu :) a mená 
oboch hrá�ov na recepcii PGR, uhradi� celoro�ný, registra�ný poplatok 150€ za hrá�a do 
4.5.2018. Zoznam prihlásených tímov a ich rozdelenie do divízií bude zverejnené na prvom 
priate�skom posedení pri víne s ob�erstvením d�a 4.5.2018, ktorý sa za�ne o 20:00 v klubovej 
�asti Penati Golf Resortu. Hrá�i sa takto mô�u oboznámi� s ich súpermi priamo pri losovaní 
tímov do jednotlivých divízií. Zoznam vylosovaných divízií bude k dispozícií na recepcii PGR, �i 
Facebookovom Fun Page - PENATI 4BALL MATCHPLAY od 5.5.2018. Hrá�i sa oh�adom termínu 
zápasov kontaktujú osobne, alebo prostredníctvom Whats Up, �i Facebooku. Druhá polovina 
augusta a prvá polovina septembra je ur�ená pre štvr� a semi-finálové kolá Play-Off série. 
22.9.2018 sa uskuto�ní závere�ný GREEN SOME DVOJÍC všetkých tímov, pri �om dva 
posledné flighty budú obsadené finálovými dvojicami v zápolení o 1-2 a 3-4 miesto. 
 

PROPOZÍCIE 
 
ORGANIZÁTOR:   Penati Golf Resort 
 
MIESTO KONANIA:   Legend Course / Heritage Course 
 
TERMÍN KONANIA:   4.Máj – 22.September 2018 
 
SÚ�A�NÝ VÝBOR:   Radomír Hole�ka, Juraj Šedivý, Igor Chochol 
 
KAPACITA TÚRY:   max. 24 tímov (dvojíc) 
 
PO�ET KÔL:    tímy odohrajú 5 základných kôl + finálové Play Off kolá 
 
HERNÉ PÁSMA: 1. kolo do 26.5 / 2. kolo do 16.6 / 3. kolo do 7.7 

4. kolo do 28.7 / 5. kolo do 18.8 / štvr�finále do 1.9 
semifinále do 15.9 / Finálový spolo�ný Greensome 22.9 

 
ZLO�ENIE TÍMU: 2 hrá�i (min. 1 �len PGR) 1 x mo�ná  zmena hrá�a (zo 

zdravotných dôvodov) po schválení s. výboru  
 

 



 

  

FORMÁT HRY:   Best + Sú�et + Birdie (1/2 z presného HCP mat. zaokr.)  
Jamka 18 (o dvojnásobok bodov)  
neplatí na Birdie, Eagle, Albatross 
 
Na ka�dej jamke hrajú dvojice o body za:  
best netto score 1b (jamka 18 – 2b) 
najni�ší sú�et netto rán v tíme 1b (jamka 18 – 2b) 
reálne zahrané birdie 1b 
reálne zahrané eagle 2b 
reálne zahraný albatross 3b 

 
 
LIGOVÉ BODY ZA ZÁPAS: 
   
 
 
 
 
 
PRÍKLAD A:    jamky  1-9  (8:4)  = 1 turnajový bod 
     jamky  9-18 (6:6)  = 0 turnajových bodov 
     jamky  1-18 (14:10) = 3 turnajové body 
     SCORE ZA ZÁPAS  4:0 
 
PRÍKLAD B:    jamky  1-9  (8:4)  = 1 turnajový bod 
     jamky  9-18 (4:8)  = 0 turnajových bodov 
     jamky  1-18 (12:12) = 2 turnajové body 
     SCORE ZA ZÁPAS  3:3 
 
PRÍKLAD C:    jamky  1-9  (8:8)  = 0 turnajový bod 
     jamky  9-18 (4:4)  = 0 turnajových bodov 
     jamky  1-18 (12:12) = 2 turnajové body 
     SCORE ZA ZÁPAS  2:2 
 
 
MO�NOSTI ZISKU LB ZA ZÁPAS: 0:5 / 0:4 / 1:4 / 2:2 / 3:3 / 4:1 / 4:0 / 5:0 
 
 
NAHLASOVANIE NA ZÁPAS: Hrá�i si pod�a tabu�ky dohodnú so súperom, s ktorým 

ešte nehrali termín pod�a vo�ných teetimov 
a nahlásia štvoricu na recepcii PGR s poznámkou, �e 
sa jedná o 4BALL Matchplay. Recepcia pri príchode 
odovzdá jednému z hrá�ov vyplnenú skórkartu a vyzve 
zamestnancov reštaurácie k objednávke wellcome 
drinku. 

 
ZÁPIS SCORE: Vyplnená skórkarta obsahuje iniciály hrá�ov 

JAMKY	 VÝHRA	 REMÍZA	 PREHRA	

1-9	 1	 0	 0	

10-18	 1	 0	 0	

1-18	 3	 2	 0	



 

  

rozdelených do tímov s ich hracími HCP (�iarkami na 
jamkách, kde daný hrá� má ranu k dobru. Táto platí 
ako pre BEST, tak aj pre SÚ�ET. Neplatí pre BIRDIE, 
EAGLE, ALBATROSS). Hrá�i sú zodpovední za korektný 
zápis zahraných úderov do skórkarty. Sú�a�ný výbor 
vyhodnotí a zapíše skóre ligových bodov do ligovej 
tabu�ky zo všetkých odohraný zápasov v danom 
tý�dni.   

 
ODPALISKÁ:    0-9,9 Biele/Modré   10,0-36 �lté/�ervené 
 
PRIEBE�NÉ VÝSLEDKY:  1 x tý�denne Whats up / recepcia / Facebook 
 
MIESTNE PRAVIDLÁ:  mera�e povolené / autí�ka na lekársky predpis  
 
CENY: Putovná trofej pre ví�azov ligy, Golfový zájazd do 

Turecka od Gabriel Tour, Trofeje a vecné ceny Penati 
Golf Resort pre 1,2,3 miesto v lige. Ceny pre 
zú�astnené tímy v závere�nom Greensome turnaji. 

 
PODMIENKY Ú�ASTI: platné �lenstvo v PGR, vek nad 35 rokov, HCP limit 36, 

registrácia a uhradený poplatok 150€/hrá� do 4.9.2018 
(12:00)   

 
REGISTRÁCIA TÍMOV: na recepcii PGR (mená oboch ú�astníkov, dvoj-slovný 

názov tímu, a kontakt kapitána tímu) 
 
ŠTARTOVNÉ:    150€ / hrá� (jednorazový poplatok) 
 
BEZPLATNÉ SLU�BY 4BALL: Ka�dý z ú�astníkov obdr�í na prvotnom stretnutí tímov 

4.5.2018 štartovací 4Ball Match Pack s logovanými 
lopti�kami, šiltovkami a informáciami o rozdelení tímov 
do jednotlivých divízií. Pred ka�dým kolom hrá� obdr�í 
4BALL skórkartu (1x pre zápas) a vodu. Zamestnanec 
reštaurácie ponúkne hrá�om pred hrou 1 x wellcome 
drink (Tullamore Dew, Diplomatico, Jagermeister) pre 
ka�dého z ú�astníkov daného zápasu. Finálový 
GREENSOME turnaj s vyhodnotením celkových ví�azov 
ligy vyvrcholí ve�erným rautom pre všetkých hrá�ov 
ligy s ochutnávkou cognacov a cigár a za hudobného 
sprievodu. 

 
 
 
 

Priate�ské a športové napätie pri jamkovej hre Vám praje  
sú�a�ný výbor Penati 4BALL Matchplay. 


