Regionální Komise mládeže STK ČGF Východ B stanovuje

Podmínky pro pořádání klubových turnajů mládeže, které nejsou
zařazeny do Kalendáře mládeže ČGF a mládežnického žebříčku ČGF 2021
________________________________________________________________ _
Regionální komise mládeže STK ČGF VB (dále jen RKM VB) rozhodla o finanční podpoře 10
klubových turnajů mládeže v našem regionu. Cílem je podpořit další rozvoj mládežnického golfu a
vyhledávání nových talentů v našem regionu. Klub, který takový turnaj za níže stanovených
podmínek zorganizuje, obdrží z rozpočtu RKM VB finanční podporu ve výši 4.000,- Kč. Pořadí
zaslaných žádostí bude evidováno dle data doručení RKM VB.
1. Turnaj bude vypsán pouze pro mládež
- musí být přístupný veřejnosti
- může být přiřazen jako samostatný mládežnický turnaj k jinému klubovému turnaji
- nesmí být součástí klubového turnaje, který je určen všem věkovým kategoriím
- nesmí být součástí mistrovství klubu
2. Pořádající klub zveřejní turnaj na serveru ČGF nejméně 7 dnů před jeho konáním. Ve stejném
termínu ho oznámí také RKM VB na adresu stkvychodb@cgf.cz.
3. Turnaj bude hrán na 18 nebo 9 jamek dle platných golfových pravidel.
4. Startovné do turnaje nesmí být vyšší než 400,- Kč (tj. startovné + fee). Občerstvení pro hráče
musí odpovídat výši startovného. Doporučuje se teplý oběd. Možnou alternativou jsou 4 ks
kvalitních nutričních tyčinek a ovoce. Balená voda pro každého hráče.
5. Turnaj musí mít minimálně 3 soutěžní kategorie. Věková hranice hráčů a hráček je 18 let.
A/ 7 - 12 let mladší žáci/žákyně
B/ 13 - 14 let starší žáci/žákyně
C/ 15 - 18 let kadeti/kadetky, dorostenci/dorostenky
V případě menšího počtu hráčů než 3 v jednotlivých kategoriích, je možno kategorie sloučit.
Turnaj bude hrán na stablefordové netto body nebo na rány.
Doporučení: v turnaji může být vypsána kategorie bez HCP.
6. Kritériem pro získání finanční podpory je splnění stanovených podmínek. Při jejich porušení
si RKM VB vyhrazuje právo snížit nebo nevyplatit finanční podporu.
Upozornění: po odehrání turnaje je nutné do 14 dnů zaslat fakturu na adresu
jana.mejdrechova@cgf.cz
Pozn.: Upřednostněny budou kluby, které v daném roce nehostí žádný regionální mládežnický turnaj.
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