
Rozpisy Klubových turnajů 

Přípravka 2022 

Všeobecné ustanovení: 

 
1. Pořadatel  Kluby ČMGS 
2. Termín  kterýkoli den mezi 1. – 10. v každém měsíci (duben - říjen) 

3. Místo konání   určí si pořadatel 

4. Vedení turnaje Ředitel turnaje: deleguje pořadatel 
 Hlavní rozhodčí: deleguje pořadatel 

5. Účast pro mládež od 0 – 13 let (včetně), registrované a se zaplaceným registračním 

poplatkem pro rok 2022  

6. Úhrada nákladů Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů. 

7. Přihlášky Dle pořadatele 
8. Startovné Dle pořadatele 
9. Rozlosování Dle pořadatele  
 

Technická ustanovení: 

 
1. Pravidla Hrají se maximálně 4 údery (pokud se nezajamkuje, píše se 5) 

2. Kategorie Hraje se v kategoriích jednotlivců:  

 Přípravka C: do 7 let včetně (rok nar. 2015-2022) chlapci i dívky dohromady 

 Přípravka B: od 8 do 10 let včetně (rok nar. 2012-2014) chlapci i dívky 

dohromady 

 Přípravka A: od 11 do 13 let včetně (rok nar. 2009-2011) chlapci i dívky 

dohromady 

3. Schéma soutěže: Jednodenní turnaj jednotlivců, hrají se 2 okruhy na 9 drahách (dráhy vybere 

pořadatel, doporučují se jednodušší).  

4. Určení pořadí Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem úderů. V případě rovnosti na 

prvním místě v každé kategorii jednotlivců, dojde k rozřazení od první dráhy, 

která byla vybraná pro turnaj. Další umístění při stejném výsledku se nebere 

ohled na rozdíl. 

5. Bodování platí pro každou kategorii: 

 30 bodů vítěz 

28 bodů následující výsledek (v případě rozstřelu všichni ostatní hráči 

s výsledkem jako vítěz 

- 2 body každý následující výsledek 

6. Různé Pořadatelé jsou povinni poslat nejpozději do 11. dne v měsíci na mail 

stk@cmgs.cz  Program na výsledky je ke stažení na webu ČMGS 

(Vysledkovka2022-Přípravka) 

 

Listopad, nebo prosinec (bude určeno), bude Přebor Přípravek v halách 

(Čechy / Morava). Schéma jednodenní, 3 x 9 drah. Bodování bude na stejném 

principu, jen vítězi budou mít 50 bodů. 1. – 3. místo v každé kategorii obdrží 

medaili a pohár (věnuje ČMGS) 

 

Z výsledků bude tvořen Celostátní žebříček Přípravek. Počítá se 6 nejlepších 

bodů z 8 možných (7 x měsíčně a 1 x Přebor). 1.-3. v každé kategorii obdrží 

pohár (věnuje ČMGS) 

 

Body se nepočítají do Celostátního žebříčku, nemají vliv na VT a nepřímé 

postupy. 

 

Vít Gerža 

STK ČMGS 

mailto:stk@cmgs.cz

