
Rozpis Grand Prix MGC ONE Brno 2022 

 

Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

MINIGOLF CLUB ONE BRNO z.s. 

2. Termín: 

Neděle 10. 4. 2022. Začátek turnaje v neděli v 8:00. 
 

Slavnostní zahájení: sobota 9. 4. 2022 v 17:00. 
Slavnostní zakončení: neděle 10. 4. 2022 20 minut po skončení turnaje v areálu hřiště. 

3. Místo konání: 

Nákupní centrum Královo Pole, hřiště Minigolf ONE (www.minigolf.one) 
Cimburkova 4 
612 00 Brno - Královo Pole – Ponava 
Česká republika 

4. Vedení: 

Ředitel turnaje – Marián Straško  
Vrchní rozhodčí – deleguje STK ČMGS 

5. Účast: 

Dle § 6.2.3 SŘ ČMGS (jinak dle platného soutěžního řádu ČMGS pro daný rok). 

6. Úhrada nákladů: 

Hráči startují na vlastní náklady ev. na náklady vysílajících oddílů. 

7. Přihlášky: 

Přihlášku nahrazuje odevzdání řádně vyplněného hracího protokolu a sestav družstev nejpozději 
jednu hodinu před slavnostním zahájením turnaje. 

8. Startovné: 

1,5 násobek běžného startovného dle platného sazebníku ČMGS  (Finanční Příloha) zaplacené 

nejpozději s odevzdáním hracího protokolu. 

9. Rozlosování: 

Rozlosování bude provedeno v sobotu 9. 4. 2022 po slavnostním zahájení turnaje. 

10. Ubytování: 

Kluby, resp. hráči si zajišťují ubytování samostatně. 

11. Kontakt: 

Marián Straško (e-mail: marian.strasko@minigolf.one , tel: +420 775 864 910)  

mailto:marian.strasko@minigolf.one


Technická ustanovení 

1. Pravidla: 

Hraje se dle platných pravidel minigolfu na 18 eternitových drahách, které odpovídají normě WMF 
a mají platný certifikát WMF. Platí SŘ ČMGS, jeho opravy a doplňky platné pro rok 2022. 

2. Kategorie: 

Hraje se v kategoriích: 
muži, ženy, senioři, senioři II, seniorky, seniorky II, junioři, juniorky, žáci, žákyně, družstva smíšená, 
ženská, seniorská, juniorská, muži absolutní, ženy absolutní. 

3. Schéma soutěže: 

Turnaj je jednodenní, se soutěží družstev. Všichni hrají 4 okruhy.  

4. Určení pořadí: 

Vítězem se stává hráč (družstvo) s nejnižším počtem úderů ze všech kol. V případě rovnosti počtu 
úderů na prvním až třetím místě dojde k rozřazování. V případě rovnosti počtu úderů na dalších 
místech se rozhoduje dle kritérií určených v § 7.1 SŘ ČMGS. 

5. Hodnocení: 

Hráči na 1. - 3. místě v absolutních kategoriích jednotlivců budou odměněni věcnými cenami. 
Hráči na 1. – 3. místě ve věkových kategoriích jednotlivců budou odměněni věcnými cenami. 
Hráči  na 1. – 3.místě v mládežnických kategoriích jednotlivců budou odměněni věcnými cenami. 

6. Trénink: 

Do čtvrtku 7.4.2022 s veřejností v provozní době hřiště od 13 do 21 hodin (možná omezení 
provozu hřiště zde: www.minigolf.one [Kryté minigolfové hřiště Brno – Královo Pole !!! ] ) . 
* V pátek 8.4.2022 od 9 do 21 hodin s vyloučením veřejnosti.  
* V sobotu 9.4.2022 od 9 do 21 hodin s vyloučením veřejnosti.  
* V neděli 10.4.2022 bude hřiště otevřeno od 6:30 s vyloučením veřejnosti. 

7. Různé: 

Jury turnaje si v souladu se SŘ ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho 
regulérní a plynulý průběh 
 
Ředitel turnaje: Marián Straško 

http://www.minigolf.one/

