
                        VŠEOBECNÉ PROPOZICE 
 

                                  DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A 2020 
 

1. Základní ustanovení 
Dětská Tour Západ A 2021 (dále jen DT) je série golfových turnajů v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském 
kraji, určená mládeži do 21 let. Soutěž je otevřená a právo zúčastnit se mají děti ze všech golfových klubů, 
minimálně s HCP 54. Jednotlivé turnaje pořádá Regionální STK a příslušné golfové kluby. Za koordinaci 
pořadatelských klubů zodpovídá Regionální STK ČGF, která zároveň zajišťuje také informační servis DT       
na webových stránkách www.cgfzapada.cz a facebooku DTZapadA.  U kategorií hraných na rány jsou 
všechny turnaje započítávány do žebříčků ČGF. 
 
2. Podmínky 
Hraje se dle pravidel golfu, řádů ČGF, podmínek soutěží ČGF a místních pravidel hřiště. 
 
3. Soutěžní kategorie 
 

Zn. Kategorie HCP 
Ročník 

narození 
Poznámka Odpaliště Hra 

A Mladší žáci a žákyně 0 - 28  2009 a mladší 9 - 12 let   červená na rány 

B Starší žáci a žákyně 0 - 28  2007 a 2008 13 - 14 let   žlutá, červená na rány 

C Kadeti a kadetky 0 - 28 2005 a 2006 15 - 16 let   žlutá, červená na rány 

D Dorostenci a dorostenky * 0 - 28 2004 a 2005 17 - 18 let   žlutá, červená na rány 

E Smíšená na 18 jamek  28,1- 46,9 2003 a mladší 9 - 18 let   žlutá, červená stableford 

F Smíšená na 18 jamek ** 47- 54 2003 a mladší 9 - 18 let   žlutá, červená  stableford 

 
V případě malého počtu dětí v kategorii může být vyhlášeno a oceněno jen první místo nebo mohou být 
některé kategorie pro vyhlášení výsledků sloučeny. Na hodnocení dětí v jednotlivých žebříčcích DT nemá 
případné sloučení kategorií při turnajích žádný vliv. Hráči do 12 let mohou mít nosiče (nar. 2009 a mladší) 
 
* Kategorie je D rozšířena o hráče věkové skupiny 19-21 let (mohou v ní tedy startovat hráči ve věku 17-21 
let). Vítězové turnaje budou vyhlášeni ze všech hráčů hrajících v této kategorii. Do celkového hodnocení 
Tour jsou počítány pouze výsledky dorostenců (17-18 let). 
 
** U kategorie F nebude vyhlašován celkový žebříček.  Hráči v této kategorii hrají především o možnost 
získání zkušeností, zlepšení svého HCP a přeřazení do kategorie E. 
 
4. Přihlašování 
Hráči/čky se přihlašují a odhlašují do turnajů na serveru ČGF, www.cgf.cz . Startovní listina je publikována 
na serveru ČGF den před turnajem do 14 hodin. Prosím berte na zřetel, že odhlášení hráče po vydání 
startovní listiny, přináší velké komplikace jak pořadatelům, tak i ostatním hráčům (musí se často měnit celá 
startovní listina, ….). Pokud se hráč bez omluvy nedostaví na start, nebude v dalších třech turnajích,        
na které se přihlásí, přijat do soutěže. 
 
5. Poplatky 
Na turnaji se Fee neplatí, startovné je 400,- Kč. Startovné vybírá pořádající klub. Hráči obdrží po hře oběd. 
 
 

http://www.cgfzapada.cz/
http://www.cgf.cz/


6. Způsob hry 
Jednotlivé turnaje v rámci DT se hrají na rány bez vyrovnání, kategorie E, F se hraje systémem stableford. 
Výsledky z kategorií na rány se započítávají do mládežnického žebříčku ČGF 2020.  
 
7. Nosič (Caddy) 
Hráč může použít nosiče pouze: 

- v kategorii A a F 
- v kategorii E do věku 12 let (včetně) - tzn. ročník narození 2009 a mladší 

 
8. Termínový kalendář s kontakty na hřiště 
 

  datum hřiště kontakt t.číslo mail 

1. 16.5. Alfrédov Recepce 725 404 996 recepce@alfredov.cz  

2. 23.5. Háje Kateřina Kašperko 724 502 303 info@golfhaje.com  

3. 29.5.. Kestřany  Jiří Filip 775 358 800 filip@urbansurvival.cz  

4. 6.6. Darovanský Dvůr Jiřina Sinkulová 604 211 554 jirina.sinkulova@darovanskydvur.cz  

5. 20.6. Luby Gabriela Ptáčková 721 313 075 info@golfluby.cz  

6. 12.7. Karlovy Vary Michal Rulák 603 587 740 rulak@golfresort.cz  

7. 16.7. Hořehledy Martin Kopčák 775 012 892 mkopcak@golf-horehledy.cz 

8. 20.7. Mar.Lázně Recepce 723 474 719 recepce@golfml.cz  

9. 3.8. Greensgate  Martina Lešová 602 226 688 martina.lesova@greensgate.cz 

10. 13.8. Fr.Lázně-Hazlov recepce 354 595 402 recepce.golf@gr-fl.cz 

11. 18.8. Sokolov recepce 724 602 475 club@golf-sokolov.cz 

12. 21.8. Bechyně Monika Řeháková 777 213 474 info@golf-bechyne.cz 

13. 22.8. Hluboká Recepce 776 826 376 recepce@golfhluboka.cz  

14. 12.9. Kynžvart Recepce 733 612 901 recepce@golfkynzvart.cz 

15. 19.9. Darovanský Dvůr Jiřina Sinkulová 604 211 554 jirina.sinkulova@darovanskydvur.cz  

 
 
9. Stanovení pořadí, ceny 
Vítězem turnaje v kategoriích na rány se stává hráč (hráčka) s nejnižším počtem ran (v kat. E a F nejvyšší 
počet stableford bodů netto). Při shodě výsledků v kategoriích hraných na rány se rozehrávka nehraje, 
pořadí se rozhoduje dle lepšího výsledku na posledních  9-ti, 6, 3 nebo poslední jamce. 
První tři hráči v jednotlivých kategoriích obdrží poháry a věcné ceny. Vyhlášení vítězů celé DT proběhne     
na posledním turnaji. V případě nepřítomnosti hráče na závěrečném vyhlašování má hráč nárok na 
uschování poháru. 
 
10. Hodnocení a žebříček DT 
Do žebříčku hráč obdrží základní body za umístění v jednotlivém turnaji dle níže uvedené tabulky + body    
za btto stableford  (kat. E netto). Do konečného hodnocení DT se hráčům započítávají všechny turnaje. 
Vítězem DT se stává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů. U kategorie F není vyhlašován žebříček. 
Pokud hráč v průběhu tour přejde z kategorie E, F (Stableford) do příslušné věkové kategorie nebo opačně, 
bude hodnocen v obou kategoriích samostatně. Výsledky nelze sčítat, neboť kategorie E a F se nehrají       
na rány. 
Při  rovnosti bodů rozhoduje o prvních třech místech v kategorii  lepší počet umístění na prvním, druhém, 

….. místě v jednotlivých turnajích. Na dalších místech je při shodě výsledků pořadí v žebříčku dělené.                

Letošní rok bude turnaj 6.-7.6. na hřišti Bechyně a Hluboká hodnocen 2x. Jednou, v rámci tradičního 

vyhodnocování do žebříčku, každý turnaj zvlášť.  Po druhé, jako dvoudenní turnaj u hráčů, kteří budou hrát oba 

dva dny. Hodnotí se tedy součet odehraných ran (stabl. bodů) za oba dny a vítězové obdrží poháry (neplatí pro 

kategorii F). Do celkového žebříčku bude počítáno každé kolo zvlášť. (neplatí pro kategorii F). 
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11. Závěrečné ustanovení 

Doprovod hráče se může pohybovat pouze mimo krátce střižené plochy minimálně 30m od hráče.               
V mládežnických soutěžích ČGF je hráči během stanoveného kola zakázán jakýkoli verbální či jiný kontakt     
s osobami, které ho doprovázejí, vyjma případů nouze. Hráčův doprovod musí po celou dobu trvání 
stanoveného kola od hráče udržovat dostatečný odstup. Je tedy vyloučena téměř jakákoliv komunikace 
s hráčem a to i během jeho přechodu mezi jamkami. HRÁČ MŮŽE BÝT Z TURNAJE DISKVALIFIKOVÁN!! 
 
Všichni účastníci DT a jejich rodiče by se měli seznámit s propozicemi soutěže, aby na turnajích 
nedocházelo k nedorozuměním. Cílem DT je umožnit dětem hrát turnaje, a to nejen těm výkonnostně 
zdatným, ale i začátečníkům.  
  
Průběžné výsledky naleznete na stránkách ČGF - Sportovní golf - Žebříčky ČGF - Regionální žebříčky mládeže - 

Dětská Tour Západ A.  Na  facebooku  a Instagramu    DTZapadA  naleznete fotografie z turnajů a 

základní informace k tour. 

 
Radek Běláč   
602 278 738   
radek.belac@seznam.cz 
 

 

Tabulka  získaných bodů za umístění 

  Turnaj   
Kynžvart       

20.9. 
Darovanský  
Dvůr 19.9. 

umístění body body body body 

1. 200 400 600 800 

2. 170 340 510 680 

3. 150 300 450 600 

4. 130 260 390 520 

5. 115 230 345 460 

6. 100 200 300 400 

7. 90 180 270 360 

8. 85 170 255 340 

9. 80 160 240 320 

10. 75 150 225 300 

11. 70 140 210 280 

12. 65 130 195 260 

13. 60 120 180 240 

14. 57 114 171 228 

15. 56 112 168 224 

16. 55 110 165 220 

17. 54 108 162 216 

18. 53 106 159 212 

19. 52 104 156 208 

20. 51 102 153 204 

21. 50 100 150 200 

22. 49 98 147 196 

23. 48 96 144 192 

24. 47 94 141 188 

25. a 
horší 46 92 138 184 

http://www.cgf.cz/MatchDetail.aspx?IDMatch=476641319
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