
 

 

1. Open Příbor 2021 

SKDG Příbor, z.s. 
 

Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel: 
SKDG Příbor, z.s. 
 
2. Termín: 
Slavnostní zahájení: sobota 5. 6. 2021, v 9:50 hodin v areálu hřiště                                 
Začátek turnaje:   sobota 5. 6. 2021, v 10:00 hodin 
Slavnostní ukončení: sobota 5. 6. 2021, do 15 minut po ukončení hry na hřišti  

3. Místo konání: 
Frenštátská 510, 742 58 Příbor, areál městského koupaliště Příbor 
 
4. Vedení: 
Ředitel turnaje: Petr Machala 
Vrchní rozhodčí: dle delegace STK ČMGS 
 
5. Účast:  
Dle Soutěžního řádu ČMGS, jeho oprav a Doplňků SŘ platných pro rok 2021. 
 
6. Úhrada nákladů: 
Účastníci startují na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajícího klubu nebo oddílu. 
 
7. Přihlášky: 
Nahrazuje odevzdání řádně vyplněných herních protokolů, nejpozději 1 hodinu před 
slavnostním zahájením v prostorách hřiště. 
 
8. Startovné:  
Výše startovného je dle platného SŘ, splatné do zahájení losování řediteli turnaje nebo jím 
pověřené osobě. 
 
9. Rozlosování: 
Bude provedeno ihned po odevzdání hracích protokolů za účasti hlavního rozhodčího. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Technická ustanovení: 
 
1. Pravidla: 
Hraje se podle pravidel dráhového golfu (ČMGS) na 18-ti eternitových drahách, které 
odpovídají normě WMF. Platí soutěžní řád ČMGS. 
 
2. Kategorie: 
Jednotlivci:                                  
Absolutní kategorie: muži, ženy 
Věkové kategorie: muži, ženy, senioři, seniorky, senioři II, seniorky II, junioři, juniorky, žáci, 
žákyně 
 
3. Schéma soutěže: 
Jednodenní, jednostupňový turnaj - všichni 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 počtu 
úderů na dalších místech se rozhoduje dle ustanovení § 7.1 soutěžního řádu ČMGS. 
 
5. Hodnocení: 
Medailisté všech kategorií jednotlivců obdrží ceny, navíc diplomy pro mládežnické kategorie. 

6. Jury: 
Ředitel turnaje, hlavní rozhodčí, 3 zástupci zúčastněných oddílů, určení před slavnostním 
zahájením. 

7. Trénink: 
V pátek 4. 6. 2021 od 10:00 do 18:00 hodin zdarma s vyloučením veřejnosti (společný 
trénink pro turnaje 1. a 2. Open). V době turnaje v sobotu 5. 6. 2021 od 8:30 hodin (POUZE 
pro hráče přihlášené na sobotní turnaj 1. Open!!!). 
 
8. Různé: 
Jury turnaje si v souladu se soutěžním řádem ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, 
vyžádá-li si to jeho regulérní a plynulý průběh. 

 
                     

            STK  
           SKDG Příbor, z.s. 
 


