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Rozpis 2. Grand Prix, Františkovy Lázně 

Celostátní turnaj jednotlivců v minigolfu a 3. kolo extraligy České republiky smíšených, 

ženských, seniorských a juniorských družstev sezóny 2016/2017 

Všeobecná ustanovení: 

1.    Pořadatel: 
SK Golf club Františkovy Lázně, z.s. 

 

2.    Termín: 

pondělí 8. května 2017, začátek v 8.00 hod. 
Slavnostní zahájení:  neděle  7. května 2017 v 17.00 hod. na hřišti 

Slavnostní ukončení: pondělí  8. května 2017 do 30 minut po ukončení hry na hřišti 

 

3.    Místo konání: 
Sportovní areál lázeňského hotelu IMPERIAL                                                                                

ul. Dr. Pohoreckého 3/151, Františkovy Lázně, PSČ 351 01 

4.    Vedení turnaje: 
Ředitel turnaje:    Jan Bireš 

Vrchní rozhodčí: dle delegace STK ČMGS 

 

5.    Účast: 
Extraligová družstva  smíšená, ženská, seniorská a juniorská, ročníku  2016 / 2017.   Jednotlivci 

všech kategorií do 2. výkonnostní třídy s minimálním počtem 380b. včetně a dále pak dle zásad 

pro nepřímý postup, dle platného SŘ ČMGS a jeho oprav a doplňků pro rok 2017. 

 

6.    Úhrada nákladů: 
Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady klubu či oddílu. 

 

7.    Přihlášky: 
Nahrazuje  odevzdání  řádně  vyplněných  herních  protokolů  spolu  s  platným   registračním 

průkazem a sestav družstev, nejpozději 1 hodinu před slavnostním zahájením v prostorách hřiště. 

 

8.    Startovné: 
Výše startovného je dle platného SŘ ČMGS (příloha č. 4), splatné nejpozději 1 hodinu před 

slavnostním zahájením v prostorách hřiště. 

 

9.    Rozlosování: 
V neděli 7. května 2017, ihned po slavnostním zahájení v prostorách hřiště.    

10.       Ubytování: 
Kluby si zajišťují ubytování samostatně. 
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Technická ustanovení: 

1.    Pravidla: 
Hraje se podle pravidel ČMGS na 18-ti miniaturgolfových drahách, které odpovídají normě 

WMF a mají platný certifikát WMF. Platí Soutěžní řád ČMGS, doplňky a opravy SŘ ČMGS pro 

rok 2017. 

 

2.    Kategorie: 
Hraje se v kategoriích muži, ženy, senioři, seniorky, senioři 2, junioři, juniorky, žáci, žákyně, 

absolutní kategorie mužů a absolutní kategorie žen, družstva smíšená, ženská, juniorská a 

seniorská 

 

3.    Schéma soutěže: 
Družstva: jednodenní, jednostupňové     4 okruhy 

Jednotlivci: jednodenní, jednostupňové  4 okruhy 

 

4.    Určení pořadí: 
Vítězem se stává hráč s nejmenším počtem úderů ze všech okruhů. V případě rovnosti na prvním 

až třetím místě  kategorií jednotlivců dojde k rozřazování. V případě rovnosti úderů na dalších 

místech se rozhoduje dle ustanovení § 7.1 soutěžního řádu, u soutěží družstev se postupuje dle 

ustanovení § 4.7 soutěžního řádu ČMGS. 

 

5.    Hodnocení: 
Medailisté všech kategorií jednotlivců obdrží věcné ceny a v mládežnických kategoriích i 

diplomy. 

 

6.    Trénink: 
V sobotu  6. května 2017 a v neděli  7. května 2017 zdarma s vyloučením veřejnosti, otevírací 

doba v tyto dny od 8.00 do 18.30 hodin, v den turnaje hřiště otevřeno od 6.30 hodin. Ostatní dny 

bez vyloučení veřejnosti. 

 

7.    Různé: 
Jury turnaje si v souladu se soutěžním řádem ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, 

vyžádá-li si to jeho regulérní a plynulý průběh. 

 

 

4. března 2017 

SK GC Františkovy Lázně, z. s. 

Lubomír Dočkal st.. 
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