
Hrajeme: Texas Scramble dvojic ( formát All Shot EC Stroke- bližšší 
vysvětlení v Propozicích turnaje)
Hra s vyrovnáním ½  HCP ( max. HCP dvojice -36)

Hřiště: GLENEAGLES – The PGA Centenary Course

Kategorie: dvojice muži, dvojice ženy a smíšené dvojice
( min. počet dvojic v kategorii 4 - jinak se kategorie slučují)

Hrací čas: 2 hodiny / hra / dvojice – hru může odehrát samostatně i jedna    
dvojice, doporučuje se hra vždy dvou dvojic

Termíny :                30.10. – 2.11. 2014 -kdykoliv dle přihlášení na simulátoru.

Přihlášení: osobně na baru GIC nebo na tel. 465 422 000 ( vždy dvojice)

Ceny: věcné ceny pro vítězné dvojice každé kategorie

cena za Nearest to pin – hole No: 10
láhev Single malt scotch whisky za Hole in one

Poplatky: 250 Kč/ hráč/ hra – cena včetně úhrady simulátoru

GIC OPEN 2014
TEXAS SCRAMBLE



… a potvrdí …

Ceny a hodnocení 

Vítěz kategorie
Vítězná dvojice získá věcnou cenu

Nearest to pin na jamce No: 10
Věcná cena za Nearest to pin. Pokud hráč zahraje na green a není to rána na
výsledek Birdie ( do 1,83 m od jamky), pak se skutečná vzdálenost od jamky objeví u
hráče u zahrávání další rány ( putu).
Hráč zapíše do tabulky Nearest to pin své jméno a vzdálenost k vlajce. Tabulka je u
obsluhy na baru.

HOLE IN ONE
Při zahrání Hole in one, získává hráč láhev skvělé Scotch Single Malt Whisky

Hlášení výsledků
Po ukončení hry  požádají obsluhu Baru o vytištění  Score karty a tuto odevzdají na 
baru.

Vyhodnocení turnaje a předání cen
Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno v neděli 2. listopadu 2014 v 18 
hod v GIC. Po vyhlášení výsledků bude  k dispozici zdarma simulátor pro přátelskou 
hru zúčastněných dvojic.

Soutěžní výbor : 

Pavel Klacl
Radim Kolář
Václav Vraspír

Případné dotazy zasílejte na mail:  pklacl@seznam.cz , nebo na zavolejte na 
602246789 p. Pavel Klacl 

GIC OPEN 2014
TEXAS SCRAMBLE



Dvojice si určí,
z které pozice 

se bude hrát další rána… … a potvrdí …



Players: navolíme 4 hráče s parametry dle propozic turnaje.

Pozn: pro jednoduché zařazení hráčů do dvojic, navolíme v sekci PLAYERS 
hráče tak je chceme mít ve dvojicích. V sekci START se na obrazovce objeví 
tabulka s přiřazováním hráčů do dvojic ( TEAM).. Zde již stačí jen přiřazovat 
hráče do jednotlivých TEAMů.

Start : zařazení hráčů do dvojic ( viz. Obrázek č.1)

Nastavení ostatních parametrů
hru Texas Sramble dvojic 

GIC OPEN 
Texas Scramble

Po sestavení dvojic
potvrdit…

Obrázek č.1

Modes:  All Shot RC Stroke



Zahájení hry.   
Hru zahajuje Team 1 ( červená). Každý hráč odehraje první míč. Po odehraní obou míčů se 
na plátně objeví  nápis TEAM 1- Choose Drive. Hráči si zvolí míč pro další ránu a tuto 
volbu potvrdí.

Totéž provede i TEAM 2 – viz. Obrázek č.2

Způsob průběhu hry

Další pokračování hry   

Dále hra pokračuje jako klasická hra na rány ( indikace hráče vlevo nahoře na plátně) s tím, 
že hráči se pravideleně na dalších ranách střídají až do konečného dohrání jamky.

Hra z  odpaliště další jamky   

Na druhé jamce a jamkách dalších provádí odpal již jen jeden hráč z teamu. Hráči jednoho 
teamu se na odpalištích pravidelně střídají. Je to dané volbou, která byla provedena po 
volbě míčku po drive na první jamce. Není tedy rozhodující, který hráč teamu jako poslední 
dohrál předchozí jamku. 

Pozn: program Vás sám povede

GIC OPEN 
Texas Scramble

Dvojice si určí,
z které pozice 

se bude hrát další rána… … a volbu potvrdí …

Obrázek č.2


