
     

Rozpis turnaje 

5.Open Kopřivnice 
 

6.oblastní turnaj jednotlivců v minigolfu a 8.kolo II.ligy České republiky 
smíšených družstev sezóny 2011/2012. 

 

Všeobecná ustanovení: 
 
1. Pořadatel turnaje:  
TJ START Kopřivnice o.s. 
 
2. Termín konání turnaje:  
sobota 30.6.2012, začátek v 10,00 hod. 

3. Zahájení turnaje: 
slavnostní zahájení: neděle 1.7.2012 v 8,50 hod. na MTG hřišti  
slavnostní ukončení: neděle 1.7.2012, do 20 min. po ukončení hry 
 
4. Místo konání turnaje:  
miniaturgolfové hřiště, ul. Husova, areál letního koupaliště Kopřivnice 
 
5. Vedení turnaje:  
ředitel turnaje: Jiří Prokeš 
hlavní rozhodčí – deleguje STK ČMGS 
 
6. Účast na turnaji:  
družstva smíšené II. ligy ročníku 2011/2012, oblast Morava - sever 
jednotlivci všech kategorií bez omezení a dále dle soutěžního řádu ČMGS, včetně jeho doplňků a 
oprav platných pro rok 2012.  
 
7. Úhrada nákladů:  
Účastníci startují na náklady vysílajících oddílů, resp. na vlastní náklady. 
 
8. Přihlášky:  
Přihlášky nahrazuje odevzdání řádně vypsaných herních protokolů a sestav družstev pořadateli 
nejpozději 1 hodinu před slavnostním zahájením turnaje. Odevzdání protokolů a soupisek 
proběhne na hřišti v klubovně TJ START Kopřivnice. 
 
9. Startovné:  
Startovné dle soutěžního řádu ČMGS a jeho platných oprav pro rok 2012. 
splatné nejpozději 1.hod před slavnostním zahájením. 
Muži,ženy,senioři,senioři II, seniorky. – 150 Kč. 
Junioři,juniorky,žáci,žákyně. – 100 Kč 



 
10. Rozlosování:  
Bude provedeno ihned po odevzdání hracích protokolů na hřišti TJ START Kopřivnice o.s.. 
 
11. Ubytování  
- Ubytování během turnaje si zajišťuje každý účastník turnaje sám, resp. ubytování si zajišťuje 
vysílající oddíl. 
Ubytování lze zajistit přímo v ubytovacích zařízeních: 

                 http://www.voskop.cz/domov_mladeze.php 
                 http://www.hotelstadion.cz/                 
                 http://www.tatrahotel.cz/ 
                 http://tenis.koprivnice.org/ 
                 http://www.penzionpodbilouhorou.cz/ 
                 http://www.hotel-olympia.cz/ 
                 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ubytovani-koprivnice&idm=t 

 
 
 
 
 
Technická ustanovení: 
 
1. Pravidla:  
Turnaj bude probíhat dle platných pravidel ČMGS na 18-ti eternitových drahách, které 
odpovídají normě WMF. Platí soutěžní řád ČMGS. 
 
2. Kategorie:  
družstva: II. liga ČR smíšených družstev 
jednotlivci:  
- absolutní kategorie: muži, ženy 
- věkové kategorie: žáci, žákyně, junioři, juniorky, muži, ženy, senioři, seniorky, senioři 2 
 
3. Schéma soutěže:  
Jednotlivci - jednostupňový turnaj - všichni 4 okruhy. 
Družstva – jednodenní jednostupňový turnaj. 
4. Určení pořadí:  
Vítězem se stává družstvo (hráč) s nejnižším počtem úderů ze všech odehraných okruhů; v 
případě rovnosti úderů na 1. - 3. místě u jednotlivců dojde k rozřazování od první dráhy formou 
náhlé smrti, při rovnosti počtu úderů na dalších místech se rozhoduje dle kritérií, uvedených v § 
7.1 SŘ ČMGS. U soutěží družstev se postupuje dle ustanovení § 4.7 soutěžního řádu ČMGS. 
 
5. Jury:  
ředitel turnaje, hlavní rozhodčí, 3 zástupci zúčastněných oddílů, určení před slavnostním 
zahájením 
 
 



 
6. Hodnocení:  
 Cenu v souladu se soutěžním řádem ČMGS obdrží: 
-  tři nejlepší v absolutních kategoriích mužů a žen 
-  tři nejlepší ve věkových kategoriích žáků, žákyň, juniorů, juniorek, mužů, žen,seniorů,seniorek 
a seniorů 2. 
 
Diplom obdrží: 
- tři nejlepší družstva 8. kola II. ligy smíšených družstev 
- tři nejlepší jednotlivci v absolutních , juniorských a žákovských kategoriích.  
 
 
7. Trénink:  
Oficiální trénink – v pátek 29.června od 8.00. hod. do  20.00.hod  
                            v sobotu 30.června po ukončení 4. Openu 
                            v neděli 1.července od 7.00 hod do 8.45 hod 
                               s vyloučením veřejnosti zdarma 
Mimo oficiální trénink je hřiště volně přístupné denně od 10.00hod do 19.00. hod  
Bez vyloučení veřejnosti.V hrací dny bude hřiště přístupné od 7.00 hod. 
 
 
  
8. Různé:  
Jury turnaje si v souladu se SŘ ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho 
regulérní a plynulý průběh nebo přerušení vnějšími vlivy viz SŘ ČMGS.  
 
                                                                                                            
Radim Rieger 
                                                                                              
STK TJ START Kopřivnice o.s. 


