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REGIONÁLNÍ MORAVSKÁ TOUR MLÁDEŽE 2023     
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

1. Základní ustanovení 

Regionální Moravská Tour Mládeže (dále jen RMTM) je série golfových turnajů v regionu D pro děti 

a mládež do 24 let (ročník narození 1999 a mladší). Jednotlivé turnaje pořádají na svých hřištích 

příslušné golfové kluby ve spolupráci s Regionální komisí STK ČGF D (dále jen RKM), která 

zároveň zajišťuje také aktuální informace na webových stránkách www.rmtm.cz. 

 

2. Soutěžní kategorie 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození a HCP k datu uzávěrky přihlášek. 

Zn. Kategorie HCP Ročník narození Poznámka 

Kategorie HCP Odpaliště Systém hry 

A - 7-12 let 0-28,4 červená rány 

B - 13-14 let 0-28,4 žlutá/červená rány 

C - 15-18 let 0-28,4 žlutá červená rány 

D - společná HCP > 28,4 28,5-54 žlutá/červená stableford 

E - do 24 let* 0-36 bílá/modrá rány 

F - benjamínci 37-54 nebo BEZ zvláštní (dětská) odpaliště rány (9 jamek) 

* buď je vypsán samostatný turnaj pro kategorii do 24 let nebo je v rámci turnaje vypsána kategorie 

19-24 let 

 

3. Termínový kalendář 2023 

Datum Den Hřiště Klub Poznámka 

Termín Turnaj* Hřiště 

15.4. (so) Junior Challenge - MM Moravy a Slezska Armada (PL) 

16.4. (ne) Junior Challenge - MM Moravy a Slezska Lipiny 

29.4.-1.5. (so-po) RMTM Kaskáda (WAGR) Brno Kaskáda 

29.-30.4. (so-ne) RMTM Kaskáda Brno Kaskáda 

7.5. (ne) RMTM Jezera Jezera Uh. Hradiště 

13.5. (so) RMTM Kaskáda presented by UAX! Brno Kaskáda 

21.5. (ne) Junior Challenge Rožnov Rožnov 

28.5. (ne) RMTM Ostravice presented by UAX! Ostravice 

3.6. (so) RMTM Šilheřovice Šilheřovice 

4.6. (ne) RMTM Kravaře Kravaře 

18.6. (ne) RMTM Kostelec Lázně Kostelec 

25.6. (ne) RMTM Ostravice Ostravice 

26.6. (po) Junior Challenge Kšírovka Austerlitz 

1.7. (so) RMTM Kaskáda presented by UAX! Brno Kaskáda 

9.7. (ne) RMTM Hukvaldy Hukvaldy 

11.7. (út) RMTM Rožnov Rožnov 

18.7. (út) RMTM Kořenec Kořenec 

8.8. (út) RMTM Austerlitz Austerlitz 

18.8. (pá) RMTM Olomouc presented by UAX! Olomouc 

22.8. (út) RMTM Ropice Ropice 

28.-30.8. (po-st) RMTM Čeladná (WAGR) Čeladná 

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=732024215
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=731071939
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800827120
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800827195
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800885730
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800885871
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=801164738
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886024
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886333
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886367
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886481
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886588
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886644
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886765
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886865
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886937
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800886990
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800887098
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800887190
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800887273
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29.-30.8. (út-st) RMTM Čeladná Čeladná 

24.9. (ne) Junior Challenge Jezera Jezera Uh. Hradiště 

28.9. (čt) Junior Golf Kravaře Open 2023 Kravaře 

7.10. (so) RMTM Kaskáda presented by UAX! Brno Kaskáda 

14.10. (so) O putovní pohár Moravy TBA 

 
*názvy (většiny) turnajů jsou prolinkovány na stránky turnaje na serveru ČGF 

 

Součástí kalendáře (regionálního žebříčku mládeže) jsou i další turnaje (např. Junior Challenge), které 

mají obdobné podmínky a musí splňovat kritéria, stanovená RKM. 

 

4. Způsob hry 

Soutěžící v kategoriích A, B, C, E a F hrají bez vyrovnání na rány, soutěžící v kategorii D hrají 

systémem stableford s vyrovnáním. Kategorie F hraje na 9 jamek a lze využít pravidlo 21.2 

Maximální skóre (12 ran). Výsledky turnajů v kategoriích A, B, C a D se započítávají do 

Mládežnického žebříčku ČGF 2023. 

 

5. Odpaliště 

Kategorie B, C a D (vyjma hráčů viz dále) hrají ze žlutých (chlapci) a červených (dívky) odpališť. 

Mladší žáci, včetně hráčů do 12 let včetně v kategorii D, hrají z červených odpališť s mužskou 

normou. Kategorie E hraje z mistrovských odpališť (bílá/modrá) tam, kde to je možné, jinak hrají 

rovněž ze žlutých/červených odpališť. Kategorie F hraje ze zkrácených odpališť (dětských). 

 

6. Přihlášky do turnaje 

Uzávěrka přihlášek je 2 dny před turnajem ve 12:00 hodin. Startovní listina bude publikována na 

serveru ČGF 2 dny před turnajem do 19:00 hodin. 

Hráči jsou povinni si zjistit ze startovní listiny, zda byli do soutěže přijati. Pokud se hráč opakovaně 

bez omluvy nedostaví na start, nemusí být v dalších turnajích přijat do soutěže. 

Pokud přihlášky do turnaje překročí kapacitu hřiště, bude omezen počet hráčů prioritně v těchto 

kategoriích: 1. kategorie E, 2. kategorie F. 

 

7. Stanovení pořadí 

Vítězem v kategoriích na rány se stává soutěžící s nejnižším počtem ran. V případě rovnosti výsledků 

na prvním místě rozhoduje o vítězství rozehrávka „náhlá smrt“ od první jamky (nebo jiné podle 

rozhodnutí soutěžního výboru). Při rovnosti výsledků na dalších místech rozhoduje ustanovení 

Hracího řádu ČGF. 

Ve stableford kategorii se vítězem stává soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Při shodě výsledků se 

rozehrávka nehraje, pořadí se rozhoduje dle ustanovení Hracího řádu ČGF. 

 

8. Ceny 

Ve všech kategoriích jsou oceněni první 3 hráči medailemi a drobnými věcnými cenami. 

 

9. Tvorba žebříčku 

Kategorie A, B, C a D mají svůj vlastní žebříček, společný pro chlapce i dívky.  

Do regionálního žebříčku je započítáno 10 nejlepších výsledků ze všech turnajů (tedy jak turnajů 

RMTM, tak i dalších jako je např. Junior Challenge). 

V kategoriích A, B a C obdrží za každý turnaj hráč body za umístění (viz tab. níže) + získané brutto 

body. U dvoudenních turnajů získá hráč body za celkové umístění po dvou dnech + součet brutto 

bodů za oba dny. 

V kategorii D získávají hráči netto stablefordové body + body za umístění. 

Do konečného žebříčku RMTM se započítává 10 nejlepších výsledků. V případě rovnosti na prvním 

místě kategorie rozhoduje nejvyšší bodový zisk, případně další nejvyšší bodový zisk atd. 

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800887315
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800603555
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=800887691
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Bodová tabulka za umístění v kategorii: 

 

Body za umístění 

1. místo 200 11. místo 70 21. místo 50 

2. místo 170 12. místo 65 22. místo 49 

3. místo 150 13. místo 60 23. místo 48 

4. místo 130 14. místo 57 24. místo 47 

5. místo 115 15. místo 56 25. místo 46 

6. místo 100 16. místo 55 26. místo 45 

7. místo 90 17. místo 54 27. místo 44 

8. místo 85 18. místo 53 28. místo 43 

9. místo 80 19. místo 52 29. místo 42 

10. místo 75 20. místo 51 30. místo 41 

 

10. Nosič (Caddie) 

Hráči v kategorii A a F (mladší žáci a žákyně, benjamínci) mohou mít nosiče. Hráči v kategorii D 

mohou mít nosiče pouze do věku 12 let včetně. 

 

11. Poplatky 

Fee za děti nebude vybíráno, startovné je max. 400 Kč / 1 soutěžní kolo, které zůstává pořadatelskému 

klubu/resortu. Z rozpočtu RKM je hrazeno organizační zajištění turnajů včetně cen pro nejlepší hráče 

a dále občerstvení do hry (0,5l vody, tyčinka). 

 

12. Závěrečné ustanovení 

Účastník turnaje, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s pořizováním vizuálních a audiovizuálních 

záznamů během konání turnaje (včetně přiměřené doby před turnajem a po jeho skončení) a s jejich 

veřejnou publikací. 

Všichni účastníci RMTM a jejich rodiče by se měli seznámit s propozicemi soutěže, aby na turnajích 

nedocházelo k nedorozuměním. Cílem RMTM je umožnit dětem hrát turnaje, a to nejen těm 

výkonnostně zdatným, ale i začátečníkům. 

 

 

Regionální Komise mládeže STK ČGF D 

František Holiš, 603 278 310, salveko@seznam.cz 

Petr Vávrů, 604 280 037, petr.vavru@gmail.com 

Zuzana Hrabalová, 777 604 650, zhrabalova@gmail.com 

 

mailto:salveko@seznam.cz
mailto:petr.vavru@gmail.com
mailto:zhrabalova@gmail.com

