
 
 

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2020 
11. ročník 

VŠEOBECNÉ PROPOZICE 
 

 
Kategorie hlavní - žebříčkové HCP věková kategorie formát hry odpaliště 
A mladší žáci a žákyně do 28,0 7 - 12 Na rány RED 
B starší žáci a žákyně do 28,0 13 - 14 Na rány YELLOW/ RED 
C smíšená 15 - 21 let do 28,0 15 - 21 Na rány YELLOW/ RED 
D smíšená do 18 let 28,1 - 45 6 - 18 Stableford YELLOW/ RED 
 
Kategorie vedlejší - začátečnické 
E smíšená  36 - 54 6 - 8 Stableford 9 jamek zkrácená 
F smíšená 36 - 54 9 - 18 Stableford 9 jamek zkrácená
    
 
Přihlášky, odhlášení 
Přihlášení výhradně přes www.cgf.cz nebo ve výjimečných případech e-mailem přes ředitele soutěže. 
Odhlášení jsou hráči povinni provést opět přes www.cgf.cz , výjimečně pak, především z vážných zdravotních 
důvodů, nejpozději 2 hodiny před svým startem dle publikované startovní listiny v recepci pořádajícího resortu 
či klubu nebo u hlavního rozhodčího. 
 
Podmínky účasti 
Hráči a hráčky splňující příslušný věk a HCP bez trestu za neomluvenou neúčast na předchozím turnaji. 
 
Kapacita 
Celková kapacita (počet přijatých hráčů) jednotlivých turnajů bude uvedena v propozicích jednotlivých turnajů 
na serveru ČGF a je plně v gesci pořadatelského resortu či klubu.  
Kapacita jednotlivých kategorií bude upravována v případě překročení celkové kapacity turnaje soutěžním 
výborem, a to v závislosti na procentuálním počtu přihlášených do jednotlivých kategorií a v druhé řadě bude 
v jednotlivých kategoriích rozhodující HCP hráče/hráčky. 
Každý hráč/hráčka je povinen se přesvědčit, zdali byl do turnaje zařazen v případě překročení kapacity turnaje. 
 
Startovní listina 
Startovní listina bude publikována nejpozději den před startem turnaje do 13.00 hodin. Startovní listina se tvoří 
pouze podle HCP v dané kategorii, v posledních 3 turnajích ročníku podle žebříčku dané kategorie 
 
Podmínky 
Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard 
Card), Místních pravidel hřišť a těchto Všeobecných propozic RTM. Pokud se hráč na turnaj přihlásí a svou 
případnou neúčast neomluví (neodhlásí se na serveru ČGF nebo u hlavního rozhodčího, a to přednostně e-
mailem, ve výjimečných případech telefonicky) znamená to automaticky, že mu bude odepřena účast 
v následujících 3 turnajích RTM ZB 2020. 
 
Maximální skóre 
Soutěžní výbor RTM Západ B rozhodl, že ve všech kategoriích přijímá Pravidlo 21.2 Maximální skóre, které činí 
na jedné jamce 11 ran (viz Pravidla Golfu str.180-181) 
 
Vklad 
400,- Kč pro start v kategoriích A,B,C,D; 250,- Kč pro start v kategoriích E,F :  proti vkladu je hráči poskytnuta hra 
na 18 či 9 jamek a  občerstvení, jehož rozsah je plně v gesci pořadatelského resortu či klubu. 
 
 
 
 
 



Ceny 
Pamětní pro 1. - 3. místo v kategoriích A,B,C,D každého turnaje, míče s logem ČGF pro vítěze kategorií. 
Pamětní pro 1. - 3. místo v kategoriích E,F každého turnaje. 
Pamětní pro 1. - 3. místo v žebříčku každé kategorie, tj. A, B, C, D, míče s logem ČGF pro první tři umístěné 
v kategorii.  
Putovní pohár pro absolutního vítěze RTM ZB 2020.  
 
Vítězství 
Kategorie A,B,C: nejnižší počet ran (MAXIMÁLNÍ SKÓRE na jamce 11 – viz Pravidlo 21.2) 
Kategorie D,E,F: nejvyšší počet Stablefordových bodů (MAXIMÁLNÍ SKÓRE na jamce 11 – viz Pravidlo 21.2) 
V případě rovnosti na 1. místě se postupuje dle příslušných bodů Hracího řádu ČGF (2.2.5.3 a 2.2.5.4 odst.b),c)).  
 
Tvorba žebříčku 
Do žebříčku jsou započítávány všechny turnaje dle níže uvedeného kalendáře v kategoriích A,B,C,D. Hráči ve 
věku 19-21 let hrající kategorii C nebudou v žebříčku uvedeni 
Kategorie E,F hrají především o možnost přeřazení do kategorie D. Hráč obdrží základní body za umístění dle 
níže uvedené tabulky + body za Brutto Stableford (kat A, B, C), základní body za umístění dle níže uvedené 
tabulky + body za Netto Stableford (s fixním HCP 36) u kategorie D. Pokud hráč v průběhu tour přejde 
z kategorie D (Stableford) do příslušné věkové kategorie (hrané na rány) nebo opačně, bude hodnocen pouze 
v té kategorii, ve které odehrál svůj první turnaj tour v daném roce. Pokud hráč v průběhu tour přejde 
z kategorií E,F (Stableford) do jedné z hlavních HCP kategorií bude od 1. turnaje odehraného v této kategorii 
hodnocen v této kategorii bez ohledu na postup dalšími kategoriemi v daném roce. Hráč/hráčka věkové 
kategorie E, který v daném soutěžním roce hraje v kategorii 6 let nemůže postoupit do hlavní-žebříčkové 
kategorie ani v případě zlepšení HCP, které by ho do některé kategorie nominovalo. 
Ve 2-denním turnaji (s cutem Pyšely) dostane hráč 2-násobné body za umístění podle výsledků po 2.kole + body 
za Brutto Stableford za odehraná kola 
Vítězství v žebříčku jednotlivých kategorií i v žebříčku absolutním je dáno ziskem nejvyššího počtu bodů. 
V případě rovnosti na prvním místě rozhoduje: 
1. Lepší umístění ve finále 
2. Vyšší počet umístění na 1. místě v předchozích turnajích tour ve své kategorii 
3. Vyšší počet umístění na 2. místě v předchozích turnajích tour ve své kategorii 
4. Vyšší počet umístění na 3. místě v předchozích turnajích tour ve své kategorii 
5. Los 
 
Cut při turnaji v Pyšelích 
Pro turnaj V Pyšelích (13.-14.7.2020) je cut určen pro 48 hráčů (ideálně 12 hráčů v každé hlavní kategorii) 
přesně podle pořadí určeném serverem ČGF po ukončení 1.kola. Pokud budou mít hráči na dalších místech 
stejný výsledek na rány NEBUDOU postupovat, ani se nebude hrát rozehrávka o postup do 2.kola. 
 
Nosič (caddie) 
Pouze hráč ročníku narození 2008 a mladší smí použít nosiče (caddie), bez ohledu na kategorii, ve které 
startuje. U hráčů kategorie E se předpokládá použití nosiče (caddie) vždy. Za porušení této podmínky může být 
považována přílišná komunikace s hráčem během soutěžního kola 
Podrobnosti viz Hard Card ČGF, bod 8 a Pravidla golfu, Pravidlo 10.3, str. 88-90. 
 
Web 
Veškeré informace získáte na facebook stránce RTMZapadB 

 
  



Kalendář turnajů RTM ZB 2020: 
 

Termín Den Hřiště 

26.4.2020 Ne Botanika přesun na 13.9.20 

2.5.2020 So Molitorov přesun na 5.9.20 

8.5.2020 Po Stará Boleslav přesun na 6.7.20 

10.5.2020 Ne Podbořánky přesun na 20.6.20 

23.5.2020 So Bitozeves přesun na 5.7.20 

31.5.2020 Ne Poděbrady přesun na 28.6.20 

6.6.2020 So Janov 

7.6.2020 Ne Yard Resort 

14.6.2020 Ne Botanika 

20.6.2020 So Podbořánky 

21.6.2020 Ne Motol 

28.6.2020 Ne Poděbrady 

29.6.2020 Po Karlštejn 

5.7.2020 Ne Bitozeves 

6.7.2020 Po Stará Boleslav 

8.7.2020 St Slapy 

13.-14.7.2020 Po-Út Pyšely 

23.7.2020 Čt Poděbrady 

27.7.2020 Po Hodkovičky 

31.7.2020 Pá Kotlina - Terezín 

3.8.2020 Po Černý Most 

8.8.2020 So Janov 

10.8.2020 Po Hostivař 

17.8.2020 Po Zbraslav 

22.8.2020 So Barbora 

24.8.2020 Po Mladá Boleslav 

26.8.2020 St Slapy 

29.8.2020 So Líšnice 

31.8.2020 Po Mstětice 

5.9.2020 So Molitorov 

6.9.2020 Ne Podbořánky 

13.9.2020 Ne Botanika 

19.-20.9.2020 So-Ne Kynžvart 

28.9.2020 Po Beřovice 
 
  



 
 
 
 
  

Tabulka základních bodů za umístění 

místo body 2-denní turnaj 
5.9.20 

Molitorov 
19.-20.9.20 

Kynžvart 
28.9.20   

Beřovice 

1 200 400 600 800 1000 

2 170 340 510 680 850 

3 150 300 450 600 750 

4 130 260 390 520 650 

5 115 230 345 460 575 

6 100 200 300 400 500 

7 90 180 270 360 450 

8 85 170 255 340 425 

9 80 160 240 320 400 

10 75 150 225 300 375 

11 70 140 210 280 350 

12 65 130 195 260 325 

13 60 120 180 240 300 

14 57 114 171 228 285 

15 56 112 168 224 280 

16 55 110 165 220 275 

17 54 108 162 216 270 

18 53 106 159 212 265 

19 52 104 156 208 260 

20 51 102 153 204 255 

21 50 100 150 200 250 

22 49 98 147 196 245 

23 48 96 144 192 240 

24 47 94 141 188 235 

25 46 92 138 184 230 

26 45 90 135 180 225 

27 44 88 132 176 220 

28 43 86 129 172 215 

29 42 84 126 168 210 

30 a hůře 41 82 123 164 205 



Propozice celoročního Poháru klubové mládeže RTM Západ B 
 

I. Start hráčů v Poháru klubové mládeže 

Do průběžné soutěže budou započítávány výsledky hráčů klubů s platným domovským členstvím v klubu 
v daném termínu soutěže, která je součástí tour. Hostování není řešeno ani povoleno. 
 
II. Průběžné bodování soutěže 

Do výsledku družstva klubu se při každé dílčí soutěži tour započítají 3 nejlepší výsledky hráčů klubu a to tak, 
že se sečtou 3 nejlepší výsledky brutto bodů. V případě, že družstvo má v dílčí soutěži pouze 2 hráče, 
sečtou se do soutěže brutto výsledky těchto dvou hráčů. V případě, že se dílčí soutěže zúčastní za klub 
pouze 1 hráč, nemá klub výsledek do soutěže družstev.  
Do průběžné soutěže Poháru klubové mládeže se započítávají výsledky hráčů aktuálně hrajících 
v kategoriích A, B, C, D celou sezonu bez ohledu na to, v které kategorii hráč sezonu započal. 
 
III. Poslední 2 turnaje + Finále Poháru klubové mládeže 

Na turnaji 5.9.20 Molitorov se zisk bodů družstev klubů (dle čl.II) vynásobí 3x 
Na turnaji 19.-20.9.20 Kynžvart se se zisk bodů družstev klubů (dle čl.II) vynásobí 4x 
Při finále 28.9.20 Beřovice se zisk bodů družstev klubů (dle čl.II) vynásobí 5x 
Vítězem Poháru klubové mládeže se stane družstvo, které bude mít nejvyšší součet bodů na základě 
započítání 10 nejlepších výsledků z dílčích soutěží tour 
Vítězem Poháru klubové mládeže se může stát pouze klub, který obsadí soutěž družstev při finálovém 
turnaji alespoň dvěma hráči a bude mít tedy platný výsledek do soutěže družstev.  
 

IV. Vítězství v Poháru klubové mládeže 

Během sezony 2020 se pro Pohár klubové mládeže vytvoří žebříček klubů na základě započítání 10 
nejlepších výsledků z dílčích soutěží tour. Vítězství družstva je dáno ziskem nejvyššího počtu bodů. 
V případě rovnosti na prvních třech místech rozhoduje nejlepší škrtaný výsledek družstva; případně každý 
další škrtaný výsledek. V případě nemožnosti rozhodnout podle těchto kritérií, rozhoduje los. 
 

 

 


