Hrají i druhé stupně základní škol, aneb 14. ročník
Mezinárodního mistrovství ČR středoškolských
družstev 2020
(Praha)
Akce jinak zvaná též PB Středoškolský pohár se odehraje v září 2020.
Na vrub pandemickým opatřením byly některé golfové akce letos zrušeny a jiné přesunuty. Mezi
přesunuté patří i již 14. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky středoškolských
družstev, aka PB Středoškolský pohár. Ten se odehraje v druhé polovině září 2020 na jednom
z pražských hřišť. Nad soutěží drží záštitu Český olympijský výbor a Česká golfové federace je
spolupořádajícím partnerem. Druhým spolupořádajícím partnerem je PB - Vyšší odborná škola a
Střední škola managementu, s.r.o
Propozice nově umožňují i start školním družstvům obsahujícím žáky druhých stupňů základních
škol, či prvních 4 ročníků osmiletých gymnázií. Spodní věková hranice tak není 15 let, jako to bylo
v minulosti, ale věk adekvátní „nastoupené 5. třídě základky“.
Soutěžní systém zůstává nezměněn. Počítají se dva nejlepší výsledky ze tří na jamce bez
vyrovnání. Formát tak neklade přehnané nároky na celkové skóre jednotlivce, ale na schopnost
přispět týmu.
Ředitel soutěže Alan Babický z promotérské společnosti INGOLF dodává: „Původním cílem naší
akce bylo probudit masový zájem o golf na středních školách. Rozšíření na základní školy
a nižší třídy osmiletých gymnázíí je zcela v duchu této myšlenky. Je spousta skvělých nadějí
ve věku „starších žáků“, kteří ještě třeba „nedonesou“ celkové číslo, ale ve skórkartě mají
dost berdíků a parů. V našem soutěžním formátům je tento typ hry prakticky ve výhodě a
tak ani nižší věk není nevýhodou.“
14.ročník MMČR středoškolských družstev se odehraje buď v zbrusu novém areálu Twin Chapels
v pražské Vinoři dne 16.9.2020 a nebo, v případě nestihnutí dokončení posledních prací ve Vinoři,
v areálu Prague City Golf Clubu ve Zbraslavi, dne 23.9.2020. Finální a konečné rozhodnutí učiní
organizátoři 31.7.2020.
Pro aktuální informace sledujte facebookový profil Středoškolského poháru. Tam nejdete i
přihlášku. Přihláška je ke stažení i na www.ingolf.cz
Webový server Golf.cz je jedním z hlavních mediálních partnerů od roku 2006.
Zveme všechny čtenáře a zájemce.

