
Pravidla pro jamkovku dvojic SGCC 
 Pravidla Texas Scramble si dvojice vymezí vždy před zahájením hry.  

 Systém hry 

Na prvním odpalu se hráči řídí výší HCP. Na dalších odpalištích zahajuje hru z odpaliště vždy 
ten tým, který předchozí jamku vyhrál, v případě remízy hraje jako první tým, který odpaloval 
jako první na předchozí jamce.  

Oba hráči v týmu odpálí míček z týčka. Hráči mohou vždy hrát v libovolném pořadí, vyjma 
různých odpališť  - muži ze žlutých odpališť a ženy z červených odpališť. Hraje se vždy 
v pořadí od delších odpališť tj. muži následně ženy, nelze se domluvit, že ženy zahájí a pak 
hrají muži. 

Poté co najdou své míčky a zhodnotí jejich pozice, vyberou ten, který podle nich leží nejlépe. 
Pozice nejlepšího míčku se označí týčkem nebo markovátkem a druhý míček se sebere. Hráč 
musí vždy označit před odehráním rány místo, kde jeho míč leží. Poté hrají oba hráči v týmu 
ze stejné pozice, kterou předtím vybrali jako nejlepší. Mimo green nesmí hráč pohnout 
s míčem, pokud mu to výslovně nedovolují pravidla (náhodná voda, holina apod.). Dál se 
proces opakuje, dokud se míček kteréhokoli z hráčů nedostane do jamky. 

 Umístění míčku 

Sebrané míčky se umisťují do vzdálenosti rozložené score karty od označené pozice. Platí, 
že se nesmí umístit blíže k jamce, ani vylepšit pozici původního míčku. To znamená, 
že pokud je původní míček v rafu, pak i umístěný míček musí být v rafu. Pokud je původní 
míček v  písku, pak musí i umístěný míček být v písku.  

Umístěný míč je míčem ve hře a již s ním nelze manipulovat. 

Stejně tak není možné umístit míček na green, pokud původní míček leží mimo green. 

 Pravidla pro výpočet vyrovnání HCP v jamkové hře seniorských dvojic s 2/3 
vyrovnání (texas scramble) 

 

1. Porovnejte si se soupeřem Vaše 2/3 hrací HCP (napsáno na Vašich scorecards). 
2. Rozdíl mezi Vašimi HCP je počet ran, které máte k dobru oproti svému soupeři (nebo 

naopak). 
3. Tento rozdíl se rozděluje po jedné ráně na jamku a to v pořadí od nejtěžší jamky 

po nejlehčí. 
 Příklad: soupeř má HCP 18 a vy máte HCP 25. Rozdíl ve Váš prospěch je 7 ran 

= na sedmi nejtěžších jamkách máte vždy jednu ránu k dobru. V případě, že 
soupeř zahraje o jednu ránu lepší výsledek na takovéto jamce, je výsledek na 
této jamce „nerozhodně“. 

 
 Ostatní pravidla se řídí platnými Pravidly golfu, místními pravidly a pravidly 

slušného chování a golfové etiky. 


