
Rozpis Junior Trophy Děčín 2023 

 

Všeobecná ustanovení 

1. Pořadatel 

Český minigolfový svaz, z.s. 

2. Termín: 

Sobota 1. 4. 2023 a neděle 2. 4. 2023. Začátek turnaje v sobotu ve 14:00 hodin, v neděli v 9:00 
hodin. 
Slavnostní zahájení: sobota 1. 4. 2023 ve 13:45 hodin. 
Slavnostní zakončení: neděle 2. 4. 2023 20 minut po skončení turnaje v areálu hřiště. 

3. Místo konání: 

Hotel S-centrum, Ústecká 1945/10 
Děčín 405 02 
Česká republika 

4. Vedení: 

Ředitel turnaje – Vít Gerža  
Vrchní rozhodčí – deleguje STK ČMGS 

5. Účast: 

Hráči a hráčky mládežnických kategorií 

6. Úhrada nákladů: 

Účastníci turnaje mají hrazeno startovné za jednotlivce i družstva. Ostatní náklady si hradí 
účastníci sami, resp. vysílající oddíly. 

7. Přihlášky: 

Přihlášku nahrazuje odevzdání řádně vyplněného hracího protokolu, zaplaceného registračního 
poplatku za hráče a případně předložení sestav družstev nejpozději dvě hodiny před zahájením 
turnaje, tedy nejpozději v sobotu 1. 4. 2023 ve 12 hodin.  
 
Ve stejném termínu bude uzavřena nominace do soutěže Junior cup ČR Sportovních center 
mládeže vč. upřesnění herního systému: 5, 6 nebo 7 hráčů a 1 nebo 2 škrty po dohodě zástupců 
SCM s vedoucím mládeže ČMGS, případně ředitelem turnaje. 

8. Startovné: 

Startovné za jednotlivce i družstva hradí ČMGS (kluby jej na místě nehradí).  

9. Rozlosování: 

Rozlosování bude provedeno v sobotu 1. 4. 2023 ve 12.15 před slavnostním zahájením. 

10. Ubytování: 

Ubytování je možné přímo v Hotel S-centrum, Ústecká 1945/10, 405 02 Děčín. Toto ubytování si 
musí kluby rezervovat a hradit sami.  



Kontakt: hotel@s-centrum.com (do rezervace nutno uvést Turnaj minigolfu) 
Ceny bez snídaně: 
1 590,- Kč – dvoulůžkový pokoj 
2 140,- Kč – třílůžkový pokoj 
2 560,- Kč – čtyřlůžkový pokoj 
1 250,- Kč – dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 

Technická ustanovení 

1. Pravidla 

Hraje se dle platných pravidel minigolfu na 18 filzových drahách, které odpovídají normě WMF. 
Platí SŘ ČMGS, jeho opravy a doplňky platné pro rok 2023. 

2. Kategorie 

Junior cup ČR Sportovních center mládeže – juniorská pěti až 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 
Jednotlivci: dvoudenní, jednostupňové 5 okruhů 
2 okruhy v sobotu 1. 4. 2023 a 3 okruhy v neděli 2. 4. 2023 

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. Všichni hráči vyhlášených kategorií obdrží medaile a vítězové poháry 

6. Trénink: 

Do čtvrtku 30. 3. 2023 s veřejností v provozní době hřiště od 10 do 21 hodin (neděle do 20 hodin). 
Ceník tréninkového a otevírací doba hřiště zde: https://hotel-decin.com/minigolf/ ). 
* V pátek 31. 3. 2023 zdarma od 10:00 do 21:00 s vyloučením veřejnosti 
* V sobotu 1. 4. 2023 hřiště otevřeno od 8:00 hodin.  
* V neděli 2. 4. 2023 hřiště otevřeno od 8:00 hodin. 

7. Různé 

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