
 

 

AB DUO Radotín 2022 

DG FORTUNA Radotín, z.s. 
 

Všeobecná ustanovení 
 
1. Pořadatel: 
DG Fortuna Radotín, z.s. 
 
2. Termín: 
sobota 8. 10. 2022, začátek v 10:00 hodin 
 
3. Místo konání: 
minigolfový areál v Prvomájové ulici, městská část Praha 16 Radotín 
 
4. Vedení: 
Ředitel turnaje – Richard Fischer 
Hlavní rozhodčí – bude určen z přítomných rozhodčích případně zkušených hráčů 
 
5. Účast: 
dle soutěžního řádu, jeho oprav a doplňků, platných pro rok 2022. 
 
6. Úhrada nákladů: 
účastníci startují na vlastní náklady. 
 
7. Přihlášky: 
přihlášky zasílejte do 1.10.2022 na email richardfischer@seznam.cz, ti kteří se včas přihlásí mají 
zajištěn servis dle rozpisu turnaje. 
 
8. Startovné: 
výše startovného –  150,- Kč osoba , splatné do zahájení rozlosování, v ceně startovného je polévka + 
pečivo a jeden nápoj dle výběru.  
 
9. Rozlosování: 
bude provedeno ihned po odevzdání hracích protokolů za účasti hlavního rozhodčího. 
 
10. Ubytování: 
v případě zájmu zajišťuje Richard Fischer, 777 853 773. 
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Technická ustanovení 
 
1. Pravidla:  
hraje se dle platných pravidel ČMGS na 18-ti eternitových dráhách, které odpovídají normě WMF. 
Platí soutěžní řád ČMGS. 
 
2. Kategorie:  
dvojčlenná družstva. 
 
3. Schéma soutěže:  
jednodenní turnaj – hráč určený dvojicí jako č. 1 odehraje 1 kolo, ve kterém ho hráč č. 2 může opravit 
tam, kde jeho spoluhráč-hráč č. 1 zahrál počet dva až sedm, do hracího protokolu se v tomto případě 
píše výsledek hráče č. 2, v dalším kole si hráči ve dvojici pořadí prohodí, hrají se čtyři okruhy. 

 
4. Určení pořadí:  
vítězem se stává dvojice (družstvo) s nejnižším počtem úderů ze všech odehraných okruhů; v případě 
rovnosti úderů na 1 - 3 místě, vyhrává dvojice s nejmenším počtem oprav, dojde-li přesto k situaci, 
kdy počet úderů a počet oprav je shodný dojde k rozřazování od první dráhy formou náhlé smrti, kde 
již nejsou možné opravy. 
 
5. Jury:  
Určí se před losováním. 
 
6. Hodnocení:  
dvojice absolutně na 1. - 3. pořadí budou odměněny věcnými cenami 
dvojice smíšené(muž a žena) na 1.-3.pořadí budou odměněny věcnými cenami 
Dvojice smíšená (reg. hráč + amatér) na 1.pořadí budou odměněny věcnými cenami 
1.nejlepší výsledek na 1 kolo bude odměněn věcnými cenami pro dvojici. 
 

7. Trénink:  
zdarma, otevírací doba: úterý od 15.00 hodin do 19.00 hodin., ostatní dny na dotaz na otvírací dobu: 
Richard Fischer, 777 853 773. 
 
8. Různé:  
jury turnaje si v souladu se SŘ ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho 
regulérní a plynulý průběh, přerušení vnějšími vlivy viz SŘ ČMGS. 

 

 

               STK Martin Víšek 

            DG FORTUNA Radotín, z.s. 


