
Rozpis Junior Trophy MGC ONE Brno 2022 

 

Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

MINIGOLF CLUB ONE BRNO z.s. 

2. Termín: 

Sobota 2. 4. 2022 a neděle 3. 4. 2022. Začátek turnaje v sobotu v 15:00, v neděli v 9:00. 
 

Slavnostní zahájení: sobota 2. 4. 2022 ve 14:45. 
Slavnostní zakončení: neděle 3. 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 
 
GPS: 49°2169217N; 16°6084875E 
 

4. Vedení: 

Ředitel turnaje – Marián Straško  
Vrchní rozhodčí – deleguje STK ČMGS 

5. Účast: 

Dle § 6.2.3 SŘ ČMGS 

6. Úhrada nákladů: 

Účastníci turnaje mají hrazeno dle dotace od ČMGS jízdné v hodnotě 1,20 Kč/km/os a ubytování – 
2 noci pro všechny účastníky (tj. hráče a doprovod oddílu dle zásady: 1 až 4 hráči – 1 doprovod, 5 
až 8 hráčů – 2 doprovázející, 9 až 12 hráčů – 3 doprovázející, atd.) ve výši do 400 Kč/noc/osobu na 
základě platného dokladu (předloženého viceprezidentovi ČMGS – upřesněno dále). Ostatní 
náklady si hradí účastníci sami, resp. vysílající oddíly. 

7. Přihlášky: 

Přihlášku nahrazuje odevzdání řádně vyplněného hracího protokolu a sestav družstev nejpozději 
jednu hodinu před slavnostním zahájením turnaje, tedy nejpozději v sobotu 2. 4. 2022 ve 14 hodin. 

8. Startovné: 

Výše startovného je 450 Kč jednotlivci a 240 Kč družstva hrající juniorský a žákovský pohár (vyjma 
družstev SCM). Startovné za jednotlivce i družstva bude pořadateli hradit ČMGS (kluby jej na místě 
nehradí). Startovné je splatné do zahájení rozlosování. 

9. Rozlosování: 

Rozlosování bude provedeno v sobotu 2. 4. 2022 ve 14:15 před slavnostním zahájení. 



 

10. Ubytování: 

www.kralovskacesta.com 

www.penzion-podebradova.cz 

www.hotelavanti.cz 

www.pensionvenia.cz 

 

 

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

 

 

Technická ustanovení 

1. Pravidla: 

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

2. Kategorie: 

Junior cup ČR Sportovních center mládeže – juniorská sedmičlenná družstva  
Juniorská družstva 3 hráči + 1 náhradník – český pohár juniorských družstev 
Žákovská družstva 3 hráči + 1 náhradník – český pohár žákovských družstev 
Jednotlivci: absolutní, junioři, juniorky, žáci, žákyně, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší 
žákyně (jako přebor ČR při účasti min. 3 hráčů v kategorii) 

3. Schéma soutěže: 

Družstva: dvoudenní, jednostupňové 5 okruhů v rámci předkola soutěže jednotlivců 
Jednotlivci: dvoudenní, dvoustupňové 
 Předkolo 2 okruhy v sobotu 2. 4. 2022 a 3 okruhy v neděli 3. 4. 2022 

 Finále 1 okruh v neděli 3. 4. 2022 (12 nejlepších v absolutní kategorii po předkole) 

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: 

Vítězové jednotlivých kategorií jednotlivců označených jako přebory se stávají přeborníky České 
republiky a jsou oceněni medailemi, medailisté všech kategorií jednotlivců včetně absolutní 
kategorie obdrží poháry, vítězné družstvo poháru juniorských družstev i poháru žákovských 
družstev získává putovní pohár a všechna medailová družstva taktéž poháry a jejich hráči medaile. 
Všichni vyhodnocení obdrží taktéž diplomy popř. věcné ceny. 

6. Trénink: 

Do středy 30. 3. 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 !!! ] ) . 
* Ve čtvrtek 31. 3. 2022 od 10 do 21 hodin s veřejností.  

http://www.kralovskacesta.com/
http://www.penzion-podebradova.cz/
http://www.hotelavanti.cz/
http://www.pensionvenia.cz/
mailto:marian.strasko@minigolf.one
http://www.minigolf.one/


* V pátek 1. 4. 2022 od 10 do 21. 
* V sobotu 2.4. 2022 od 10 do zahájení turnaje zdarma s vyloučením veřejnosti.  
* V neděli 3.4. 2022 hřiště otevřeno od 7:30 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 


