
Krajský přebor Olomouc 

 
Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel:  
MGC OLOMOUC 
 
2. Termín:  
Neděle 5. 6. 2022, začátek v 9.00 hod. 
Slavnostní zahájení: neděle 5. 6. 2022 v 8.45 hodin v areálu hřiště. 
Slavnostní zakončení: neděle 5. 6. 2022, 20 minut po skončení posledního kola na 
hřišti. 
 
3. Místo konání:  
Minigolfové hřiště – MTG (miniaturgolf) na Loko Olomouc, 17. Listopadu 3. 
 
4. Vedení turnaje:  
Ředitel turnaje – Vít Gerža 
Hlavní rozhodčí - deleguje STK ČMGS 
 
5. Účast:  
Dle Soutěžního řádu ČMGS a doplňků platných pro rok 2022 
 
6. Úhrada nákladů:  
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů. 
 
7. Přihlášky:  
Přihlášku nahrazuje odevzdání hracího protokolu nejpozději v neděli, jednu hodinu 
před zahájením turnaje. 
 
8. Startovné:  
Dle platného sazebníku ČMGS (Finanční příloha). 
 
9. Rozlosování:  
Bude provedeno v neděli 5. 6. 2022 v 8.00. 
 
10.Ubytování:  
 
Danuše Henklová   
Dlouhá 44, 779 00 OLOMOUC 
mobil: 737 133 571 
e-mail: henkl.danca@seznam.cz 
 
 

 



 
 

Technická ustanovení: 

1.Pravidla:  
Hraje se dle platných pravidel ČMGS na 18-ti miniaturgolfových dráhách, které 
odpovídají normě WMF a mají platný certifikát WMF. 
Platí soutěžní řád ČMGS. 
 
2. Kategorie:  
Hraje se v kategoriích muži, ženy, senioři, seniorky, senioři 2, seniorky 2, junioři, 
juniorky, žáci, žákyně, absolutní kategorie mužů, absolutní kategorie žen. 
  
3. Schéma soutěže: 
4 okruhy 
Jednodenní turnaj jednotlivců. 
 
4. Určení pořadí:  
Vítězem se stává hráč / družstvo s nejnižším počtem úderů ze všech kol. V případě 
rovnosti na prvním a třetím místě u kategorií jednotlivců dojde k rozřazení. Při rovnosti 
úderů na dalších místech dle odst. 7.1. Soutěžního řádu ČMGS. 
 
5. Ceny:  
Hráči na 1. - 3. místě v kategoriích jednotlivců budou odměněni medailemi a věcnými 
cenami.  
 
6. Trénink:  
Zdarma, v pátek 3. 6. 2022 celý den a v sobotu 4. 6. 2022 po ukončení sobotního 
Openu, vyloučením veřejnosti.  
Otevírací doba: pracovní den od 13.00 hod do 19.00 hod., víkendy a svátky od 10.00 
hod do 19.00 hod. Pro oficiální trénink v pátek od 10.00, v sobotu od 8.00 a v neděli 
 od 7.00 hod. 
 
7. Různé:  
Jury turnaje si v souladu se Soutěžním řádem ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis 
turnaje, vyžádá-li si to jeho regulérní a plynulý průběh. 

 

Vít GERŽA 
MGC OLOMOUC 

 


