
 
 

Regionální komise mládeže STK ČGF Východ B stanovuje 

 

Podmínky pro pořádání regionálních turnajů mládeže, zařazených do 

Kalendáře akcí mládeže ČGF a mládežnických žebříčků ČGF v roce 2022 

 ___________________________________________________________________   

 
 Aby mohl být turnaj zapsán do turnajového Kalendáře akcí mládeže ČGF 2022 a jeho výsledky se 

započetly do mládežnických žebříčků ČGF, je nutné při organizování těchto turnajů splnit tyto 

podmínky:  

 

1. Hlavním pořadatelem turnaje je RSTK ČGF VB prostřednictvím Regionální komise 

mládeže (dále jen RKM VB). Ta musí termín a formát soutěže odsouhlasit. Příslušný klub je 

spolupořadatel (viz platná směrnice KM ČGF). 

 

2. Klub je oprávněn zrušit turnaj po včasné předchozí dohodě s RKM VB. 

 

3. Název turnaje si klub nebo jeho organizátor stanoví sám. Turnaj může mít více hracích dnů. 

 

4. Maximální startovné je 400,- Kč za jednoho hráče na jeden hrací den. 

 

5. Minimální občerstvení pro každého hráče ve hře na jeden hrací den:  

0,5 l balené vody při startu, 1 teplé jídlo (s polévkou nebo bez polévky) po hře, ovoce. 

Pouze v případě, že z technických důvodů má klub uzavřenu kuchyň a nemůže teplé jídlo 

hráčům poskytnout, musí každý hráč jako náhradu dostat kvalitní čerstvou bagetu nebo 

alternativně 4 ks nutričně a energeticky kvalitních výživných tyčinek. 

 

6. Minimální počet hráčů v turnaji: 30. Výjimku může udělit pouze RKM VB a jen ze 

závažných důvodů (např. mimořádně nevhodné klimatické podmínky). Případnou žádost o 

udělení výjimky zašle klub na níže uvedený email nejpozději do 3 pracovní dnů od konání 

turnaje. 

 

7. V jednom dni se může hrát v regionu pouze 1 turnaj mládeže zařazený do Kalendáře akcí 

mládeže ČGF, jehož výsledky se započítávají do mládežnických žebříčků ČGF. 

 

8. Turnaj musí mít minimálně 4 soutěžní kategorie: 

      A/    7 - 12 let (mladší žáci/žákyně), hra na rány 

      B/  13 - 14 let (starší žáci/žákyně), hra na rány 

      C/  15 - 18 let (kadeti/kadetky a dorostenci/dorostenky), hra na rány 

  D/  společná kategorie HCP > 28,4, stableford 

 

Pořadatel může vypsat samostatnou kategorii pro hráče s nízkými HCP, hranou 

z mistrovských odpališť (pokud na hřišti jsou k dispozici). Hráči si pak sami vyberou, 

v které kategorii budou startovat. Tato kategorie může věkově přesahovat 18 let (max. však 

do 24 let). 

 

Doporučení: Děti do 10 let s HCP 37 - 54 mohou hrát turnaj pouze na 9 jamek. 

 

9. Nejlepší tři hráči z každé kategorie obdrží pohár/medaili nebo věcnou cenu. 
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10. Turnaj rozhoduje rozhodčí, který má alespoň 2. třídu (výjimečně může mít pouze 3. třídu). 

Rozhodčí je povinen v průběhu turnaje aktivně působit na hřišti a důsledně dbát na 

dodržování všech golfových pravidel a golfové etiky.  

                                                                     

11. Návrh formátu turnaje a žádost o odsouhlasení termínu musí být zaslán RKM VB na email  

stkvychodb@cgf.cz nejpozději do 28.2. daného kalendářního roku. Pořadí zaslaných 

žádostí bude evidováno dle data doručení RKM VB. 

 

Při splnění všech stanovených podmínek obdrží klub finanční podporu na zajištění tohoto turnaje od 

RKM VB ve výši 5.500,- Kč. Z této částky je 500,- Kč vyhrazeno na povinné poskytnutí vhodného 

ovoce pro hráče v průběhu každého hracího dne turnaje. 

 

Upozornění č. 1: Po odehrání turnaje je nutné zaslat fakturu do 14 dnů na adresu 
 

jana.mejdrechova@cgf.cz 

 

Upozornění č. 2: Obsah bodů 1, 4, 5, 10 a přibližnou nabídku teplých jídel je spolupořadatel 

turnaje povinen uvést v podmínkách soutěže jako informaci pro hráče a rodiče.  

 

Při porušení stanovených podmínek si RKM VB vyhrazuje právo nezařadit výsledky turnaje do 

mládežnických žebříčků ČGF a snížit nebo zcela zrušit výplatu finanční podpory. 

 

 

 

V Ostravě dne 31.01.2022                                                                  Ing. František Holiš 

                                                                                                             předseda RKM VB 
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