Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev 2019
PB Středoškolský pohár 20189

Propozice
Promotér
Datum hlavní soutěže
Dějiště / hřiště
Program
Vyhlášení výsledků:
Ředitel soutěže
Hlavní rozhodčí
Soutěžní výbor
Ceny
Soutěžní systém

Startovné
Stravování
Uzávěrka přihlášek
Přihlášky ke stažení na
Přihlášky a informace

INGOLF s.r.o.
14. května 2019
Golf Resort Mstětice
7:00 otevření registrace, 8:15 povinný slavnostní nástup
registrovaných družstev. Dále viz Organizační pokyny a upřesnění.
zhruba v 17:30, klubovna Mstětice
Ing. Alan Babický, MBA
Dalibor Procházka
PhDr. Dana Čapková Ph.D., Ing. Alan Babický, MBA, a hlavní
rozhodčí, popř. jiný delegát ČGF
Putovní pohár, poháry, věcné ceny splňující Pravidla amatérského
statusu
Součet dvou nejlepších výsledků členů družstva na rány bez
vyrovnání na každé jamce. 1x18 jamek. Hra s úpravou HCP.
Postupný start ze dvou odpališť. Školní družstva podle definice - viz
Organizační pokyny a upřesnění - minimálně dvoučlenná,
maximálně tříčlenná. Není umožněn start jednotlivcům.
3 300 Kč za jedno školní družstvo.
Pro každého člena družstva je v ceně startovného snídaně, svačina
do hry a balená voda, oběd výběrem z možností při registraci.
10. května 2019, 17:00
www.ingolf.cz
ababicky@ingolf.cz

Organizační pokyny a upřesnění
Definice účastníka Mistrovství je určeno pro tříčlenná družstva. Z logiky soutěžního systému
vyplývá, že družstvo musí být minimálně dvoučlenné. Všichni členové družstva musí být žáky
střední školy v denním studiu, nebo NOVĚ osmiletého gymnázia již od prvního ročníku, nebo
druhého stupně základních škol.
Z toho dva studenti musí být z reprezentované školy a musí mít platný HCP. Zahraniční účastníci
musí prokázat správnost HCP certifikátem potvrzeným jejich domovským klubem nebo federací či
přístupem na server své federace aj.
Střední školou se rozumí kromě výše uvedených i střední odborná učiliště a obdobné instituce se
žáky v odpovídajícícm věku minimálně 10, maximálně 19 let v den konání soutěže. V soutěži
mohou startovat i profesionálové za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
Soutěžní systém
Hlavní soutěž se hraje na 18 jamek systémem na rány bez vyrovnání se dvěma nejlepšími
započítávanými výsledky pro družstvo na každé jamce. V případě shodného výsledku dvou nebo
více družstev se o prvním místě rozhodne v play-off hraném jako „Náhlá smrt“. Každé družstvo
reprezentuje jeden hráč nominovaný kapitánem. Pořadí hraných jamek pro play-off: 18, 1
a případně znovu do rozhodnutí.
Pořadatelé vyhodnotí i 2 nejlepší individuální účastníky hlavní soutěže – žáka, žákyni.
Dekorování družstev
Družstva na prvních třech místech obdrží poháry a věcné ceny. Vítěznému družstvu je na jeden rok
propůjčen putovní pohár. Družstvo, které se v plném počtu hráčů nezúčastní slavnostního
vyhlášení výsledků, ztrácí nárok na umístění, medaile i věcné ceny. Případné mimořádné okolnosti
nepřítomnosti některého z členů družstva při dekorování musí předem posoudit a schválit
Soutěžní výbor.
Startovní pole
Do hlavní soutěže bude přijato 35 družstev podle níže uvedených kritérií.
Kromě toho má Soutěžní výbor právo (avšak nikoli povinnost) přidělit nejvýše tři divoké karty nad
tento počet. V hlavní soutěži tak může startovat maximálně 38 družstev.
V okamžiku uzávěrky přihlášek bude vytvořeno pořadí družstev podle průměrného HCP jejich
hráčů k datu uzávěrky přihlášky. Automaticky budou přijata družstva na 1. až 32. místě takovéhoto
pořadí a dále případně udělené divoké karty. Pokud tímto postupem zbude méně družstev než tři,

jsou přijata také, jinak musí zbylá družstva v týdnu před hlavní soutěží absolvovat kvalifikaci o tři
místa v hlavní soutěži. Kvalifikace se hraje stejným systémem jako hlavní soutěž.
Seznam týmů, které budou muset projít kvalifikací, bude vyvěšen na webu a zaslán na e-mail
uvedený v přihlášce družstev, kterých se to týká.
Startovné
Výše startovného činí 3 300 Kč pro školní družstvo. Obhájci loňského titulu neplatí startovné.
Družstva startující v kvalifikaci platí startovné pouze jednou, a to před touto kvalifikací.
Přihlášky
Uzávěrka přihlášek je předsunuta o 8 dnů před dnem konání akce. Vyplněnou přihlášku, která je
v příloze zasílejte na emailovou adresu turnaj@ingolf.cz. Dotazy jen mailem tamtéž.
Pořadatelé
Autorem konceptu jsou Dana Čapková a Alan Babický. Promotérem akce je společnost INGOLF
s.r.o. a PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu ve spolupráci s Českou golfovou
federací a pod záštitou Českého olympijského výboru a Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy ČR.
Program v úterý 15. května 2018
7:00
8:15
8:55
9:00
10:45
17:30

Registrace družstev a snídaně
Povinný slavnostní nástup družstev
Slavnostní odpal Patrona akce
Start hlavní soutěže ze dvou odpališť
Doprovodné programy – dle zájmu
Očekávaný čas vyhlášení výsledků

Doprovodný program zahrnuje i Turnaj partnerů a hostů akce.
Zveme nejen školní družstva, ale i fanoušky z řad rodičů, spolužáků a přátel. Parkoviště pro školní
autobusy a účastníky je zajištěno zdarma.

Ing. Alan Babický, MBA

PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

