
 

 

7. Memoriál Vladimíra Čecha 
3.-4. 8. 2019 

 

DG FORTUNA Radotín, z.s. 
 
 

si vás dovoluje pozvat na 9. ročník letního turnaje, dříve pojmenovaném Radotínská Trophy. 
Přijďte vzpomenout na našeho dlouholetého kamaráda, který nás předčasně opustil. 

Přijďte bojovat o zajímavé finanční odměny. 
Těšíme se na vaši účast. 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecná ustanovení 
 
1.    Pořadatel:  DG Fortuna Radotín, z.s. 
 
2.    Termín:  Sobota 3. 8. 2019, začátek v 10:00 hodin 

Neděle 4. 8. 2019, začátek v 09:00 hodin 

3.    Místo konání: Minigolfový areál v Prvomájové ulici, městská část Praha 16 Radotín 
 
4.    Vedení:  Ředitel turnaje – Richard Fischer 
 
5.    Úhrada nákladů: účastníci startují na náklady vysílajících oddílů, resp. na vlastní náklady 
 
6.    Přihlášky:  Nejpozději do 2. 8.2019 do 20:00 hodin. 

Kontakt pro podání přihlášek: 777 853 773  
e-mail: richardfischer@seznam.cz 

7.    Startovné:  350,- Kč za jednoho hráče a 200,- Kč za jedno družstvo. 

8.    Rozlosování: bude provedeno 3. 8.2019 v 8:30 hodin za účasti hlavního rozhodčího. 
 
9.    Ubytování:  zprostředkování ubytování - Richard Fischer, 777 853 773 
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Technická ustanovení 

1. Pravidla: hraje se dle platných pravidel WMF na 18 -ti eternitových drahách, které odpovídají 
normě WMF. 

2. Sestava družstev:  tříčlenná družstva, mohou být i smíšená (bez oddílové příslušnosti) 

3. Schéma turnaje: a) Družstva 3 + 1 (smíšená, bez oddílové příslušenství), 
b) Jednotlivci v kategoriích muži absolutní, ženy absolutní, 
c) Všichni hrají 3 kola v sobotu a 2 kola v neděli, 
d) Finálového kola, které se odehraje v neděli po skončení pátého kola, se zúčastní 
hráči s výsledkem: muži se součtem do 125 úderů na pět kol a ženy se součtem do 132 
úderů na pět kol, 
e) Konečné pořadí družstev se stanoví po pátém kole. 

4. Určení pořadí: vítězem se stává hráč (družstvo) s nejnižším počtem úderů ze všech (5-6) odehraných 
okruhů; v případě rovnosti úderů na 1. – 3. místě (družstva) dojde k rozřazování od 
první dráhy formou náhlé smrti (všech členů družstva) u jednotlivců na oceňovaných 
místech. 

5. Jury: pětičlenná - ředitel turnaje, 1 hlavní rozhodčí, 2 pomocní rozhodčí - zástupci 
zúčastněných oddílů, určení před slavnostním zahájením 

6. Hodnocení: družstva 1. místo – 5.000,-Kč 
2. místo – 3.800,-Kč 
3. místo – 2.800,-Kč 
4. místo – 2.000,-Kč 
5. místo – 1.600,-Kč 

V kategorii Mužů bude ohodnoceno 1. – 8. místo věcnými cenami. 

V kategorii Žen bude ohodnoceno 1. – 4. místo věcnými cenami. 

PRÉMIE – okruh za 18 úderů = míček DG Fortuna 2011 (SV Golf) 

Při nenaplněnosti startujících v daných kategoriích (dvojnásobná účast) bude finanční hodnocení kráceno 
dle aktuální účasti. 

7. Trénink:  1) Po zaplacení startovného zdarma 
2) pro účastníky turnaje 2. 8.od 9.00 hod. zdarma  
Otevírací doba: utery- 15.30-21.00, ostatní po domluvě 

8. Zajištění turnaje: Pořadatel zajistí občerstvení po celou dobu konání turnaje. 

UPOZORNĚNÍ: ceny za turnaj přebírají pouze hráči, kterým náleží. 

Každý účastník turnaje souhlasí s možnou přítomností zástupců médií (TV a rozhlas) na hřišti v průběhu konání 
turnaje sloužící k propagaci našeho sportu a použitím elektronického zapisování (telefony). 

           

               Richard Fischer 

            DG FORTUNA Radotín, z.s. 


