ZÁPIS
ze schůze Komise mládeže STK ČGF konané
v pondělí 20. ledna 2014 v Erpet Golf Centru v Praze
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Aleš Libecajt, Radek Běláč (ZA), Wanda Vorlová (ZB), Petr Drbal (VA)
Jiří Korda (VB)
Ivan Široký (ZB), Petr Šavrda

Schůze byla zahájena v 10:00 hod.
1. Regionální tréninková centra (RTC), nominace, reprezentace
Petr Šavrda shrnul fungování RTC od listopadu 2013. Doposud probíhají tréninky v Čechii a na brněnském
výstavišti bez problémů či negativních ohlasů.
STK ČGF naplánuje a uspořádá v sezóně 2014 minimálně dva semináře pro trenéry TCM a KPM. Termíny a
místa konání oznámí Petr Šavrda v dostačeném předstihu.
Přílohou číslo 1 je Plán zahraničních výjezdů ČGF 2014 včetně schválených nominačních kritérií.
Přílohou číslo 2 jsou Pravidla a povinnosti člena Tréninkového systému ČGF či nominovaného reprezentanta
České republiky v golfu.
2. Směrnice KM STK ČGF
Aleš Libecajt informoval o nutnosti vydat dvě nové směrnice KM STK ČGF. Po diskusi byly přijaty změny,
které jsou obsaženy v přílohách číslo 3 a 4. Vychází zejména ze změny výukové činnosti v regionech, která
bude řízena centrálně.
3. Odebrání statusu TCM
Po sezóně 2013 došlo k odebrání statusu devíti TCM ‐ Západ A: GKHNV, GCALF; Západ B: GCPRH, GKLIS,
GCCHP; Východ A: GCPAR, GCSEM; Východ B: GCOSE, GCUHR.
Tři z výše uvedených TCM (GCPRH, GKLIS, GCOSE) se proti odebrání statusu odvolali. Komise mládeže
projednala odvolání, ve všech případech bylo potvrzeno odebrání statusu. Tyto klubu vyrozumí dopisem
Aleš Libecajt do 24. ledna 2014.
4. Žádosti o status TCM
O status TCM požádali nově GCCMS a OLYGC (oba Západ B). První jmenovaný splnil v roce 2013 všechny
stanované podmínky a status byl přiznán. V případě OLYGC předsedkyně RKM Západ B Wanda Vorlová
kontaktuje zástupce žadatele Jiřího Kromichala (golf@kromichal.com) a bude požadovat doložení splnění
podmínek přiznání statusu. Termín do pátku 31. ledna 2014. S tím souvisí nový požadavek na zasílání
termínu uspořádání „povinného“ turnaje pro mládeže ve zprávě o činnosti. Zajistí Aleš Libecajt.
5. Podmínky statusu TCM
Komise mládeže se zabývala podnětem Zdeňka Luňáčka na změnu podmínek přidělení statusu TCM, s cílem
podpořit kluby, které pracují sice s menším počtem hráčů, ale s vysokou kvalitou.
Všechny níže uvedené návrhy byly zamítnuty:
‐ účast min. 3 družstev v soutěžích družstev mládeže ČGF nebo 2 družstev a jedno ve finále
‐ minimálně 10 hráčů do 18 let s domovským členstvím v klubu na žebříčcích ČGF nebo 5 hráčů do 20. místa
Podmínky pro přidělení statusu TCM a přiznání příspěvku pro TCM (KPM) s účinností od 1. ledna 2014
zůstávají beze změny v rozsahu platném od 1. ledna 2012 a aktualizované změnou bodu 7. s účinností od 1.
ledna 2013.
Vyjádření pro Zdeňka Luňáčka zajistí předseda RKM Západ A Radek Běláč nejpozději do pátku 24. ledna
2014.

6. Efektivní vynakládání prostředků pro TCM
Z regionální schůze STK Západ B vzešel požadavek na kontrolu efektivního vynakládání prostředků, která
TCM obdrží na základě výsledků. Komise mládeže již v minulosti tuto pravomoc přenesla na vedoucí
jednotlivých TCM. Nově bude do formuláře zprávy o činnosti TCM doplněna věta, která bude vedoucí TCM
k této efektivitě zavazovat. Zajistí Aleš Libecajt.
7. Kalendář mládeže 2014
Další verze kalendáře mládeže bude publikována k 31. lednu 2014. Do tohoto termínu zašlou předsedové
RKM nové známé termíny regionálních turnajů.
Nadále platí podmínka, že do kalendáře mládeže (a tedy i do mládežnických žebříčků) budou zařazeny jen
turnaje jednotlivých regionálních tour a turnaje, které jsou započteny tzv. shora („velký“ kalendář; WAGR).
KM registruje dvě žádosti o zařazení turnajů do kalendáře mládeže (obě region Západ B):
a) Písemná žádost Czech Golf Production (Milan Ostrý ‐ ostry@czgp.cz, Ladislav Bien ‐ golf@czgp.cz).
Wanda Vorlová bude žadatele neprodleně (nejpozději do 24. ledna 2014) písemně informovat o
možnostech spolupráce. Možné zastřešení některých již naplánovaných turnajů. Případně zařazení
nových turnajů za podmínek Regionální Tour mládeže Západ B.
b) Ústní žádost Nikon (bude doplněno písemně) na zastřešení cca 6 existujících turnajů Regionální tour
mládeže Západ B. Veškerá komunikace bude směřována opět na Wandu Vorlovou.
Schůze byla ukončena v 12:40 hod. a všichni pokračovali od 13:00 hod. schůzí rozšířené STK ČGF.
Přílohy: Příloha 1 ‐ Plán zahraničních výjezdů ČGF 2014 včetně schválených nominačních kritérií
Příloha 2 ‐ Pravidla a povinnosti člena Tréninkového systému ČGF či nominovaného reprezentanta
České republiky v golfu.
Příloha 3 ‐ Směrnice KM STK ČGF 2014/1
Příloha 4 ‐ Směrnice KM STK ČGF 2014/2
Zapsal: Aleš Libecajt
Slaný, 23. ledna 2014
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PLÁN ZAHRANIČNÍCH VÝJEZDŮ ČGF 2014
včetně schválených nominačních kritérií
European Olympic Hopes Trophy
 6 hráčů do 17 let nominovaných ČGF
 6 hráček do 17 let nominovaných ČGF

17.-20.4.2014

Maďarsko – Pannonia GC

Slovenian International Ladies Amateur Championship
22.-24.5.2014
 2 hráčky podle umístění na 1.CGAT 2014 (Cihelny)

Slovinsko – G&CC Ljubljana

Slovenian International Amateur Championship
22.-24.5.2014
 2 hráči podle aktuálního žebříčku WAGR
 1 hráč podle umístění na 1.CGAT 2014 (Cihelny)

Slovinsko – Bled GC

German International Ladies Amateur Championship
22.-25.5.2014 Německo – GC Heilbronn

2 hráčky podle aktuálního žebříčku WAGR

1 volná karta ČGF
Pozn.: nominace do Německa má přednost před nominací do Slovinska
European Mid-Amateur Championship
5.-7.6.2014
 3 hráči podle konečného žebříčku ČGF kategorie midů 2013

Bulharsko – Pravets GC

German Boys & Girls Open
6.-8.6.2014
 2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF dorostu (nominační)
 2 hráčky podle aktuálního žebříčku ČGF dorostu (nominační)
 1 + 1 volná karta ČGF
Pozn.: podmínkou nominace je aktuální HCP 0,0

Německo – GC St. Leon Rot

Balkan Challenge Trophy
 3 hráči nominovaní ČGF

bude upřesněno

3.-5.7.2014

European Boys´ Team Championship
8.-12.7.2014
 1 hráč podle výsledků 1.-3. CGAT (Cihelny, Austerlitz, Ypsilon)
 1 hráč podle aktuálního žebříčku WAGR
 2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF dorostu (nominační)
 2 volné karty ČGF

Norsko – Oslo GC
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European Girls´ Team Championship
8.-12.7.2014
Slovensko – Skalica
 9 hráček na nominační soustředění na Slovensku (30.5.-1.6.2014 – Skalica)
o 3 hráčky podle výsledků 1.-2. CGAT (Cihelny, Austerlitz)
o 1 hráčka podle aktuálního žebříčku WAGR
o 5 hráček podle aktuálního žebříčku ČGF dorostu (nominační)
 na soustředění ve Skalici dvoudenní kvalifikační turnaj (navíc jedno tréninkové kolo):
o 4 nejlepší hráčky v kvalifikačním turnaji
o 2 volné karty ČGF
European Amateur Team Championship – Division 2
9.-12.7.2014
ČR - Kunětická Hora

vítěz NMČR na jamky (nebo náhradník až do 4. místa na NMČR na jamky, poté volná karta ČGF)

2 hráči podle aktuálního žebříčku WAGR

2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF mužů

1 volná karta ČGF
Pozn: nominace na European Boys Team Championship má přednost
Belgian International Boys & Girls Team Championship
10.-12.7.2014
 2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF do 14 let
 2 hráčky podle aktuálního žebříčku ČGF do 14 let

Belgie – Royal Waterloo

2014 Juniors Open
 1 hráč do 16 let nominovaný ČGF
 1 hráčka do 16 let nominovaná ČGF

Anglie

12.-19.7.2014

Austrian Juniors Open Championship do 12, 14, 16 let
18.-20.7.2014

bez nominace ČGF, tj. na vlastní náklady

všem hráčům v kategoriích do 12, 14 a 16 let bude hrazeno:
o startovné do turnaje
o kapesné (bude upřesněno)
o bonus, pokud hráč projde cutem (bude upřesněno)

Rakousko – GC Gutenhof

International European Ladies Amateur Championship
 2 hráčky podle aktuálního žebříčku WAGR

23.-26.7.2014

Estonsko – Estonian G&CC

European Young Masters
24.-26.7.2014
 2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF do 16 let
 2 hráčky podle aktuálního žebříčku ČGF do 16 let

Německo – Hamburger GC

German International Amateur Championship
 2 hráči podle aktuálního žebříčku WAGR
 1 hráč podle aktuálního žebříčku ČGF muži

Německo – GC Hamburg W.

24.-27.7.2014

Austrian International Amateur & Ladies Championship
31.7.-3.8.2014 Rakousko – GC Dachstein

bez nominace ČGF, tj. na vlastní náklady

hráčům a hráčkám nad 21 let (z důvodu kolize s MMČR dorostu a juniorů) bude hrazeno:
o startovné do turnaje
o bonus, pokud hráč projde cutem (bude upřesněno)
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International European Amateur Championship
 1 hráč podle aktuálního žebříčku WAGR

6.-9.8.2014

Skotsko – The Duke’s

Italian International Individual Championship U 16
2.-4.9.2014
Itálie – Biella
 nejlépe umístěný hráč do 16 let na MM ČR dorostu a juniorů 2014
 1 hráč podle aktuálního žebříčku ČGF do 16 let
 1 volná karta ČGF
European Senior Men’s Team Championship
 nominace podle výsledků jednání ČGF a ČSGA

2.-6.9.2014

Polsko – Sierra GC

European Senior Ladies‘ Team Championship
 nominace podle výsledků jednání ČGF a ČSGA

2.-6.9.2014

Rakousko – Gut Altentann

World Women´s Amateur Team Championship
 vítězka MM ČR dorostu a juniorů 2014
 1 hráčka podle aktuálního žebříčku WAGR
 1 volná karta ČGF

3.-6.9.2014

Japonsko – Karuizawa

World Men´s Amateur Team Championship
 vítěz MM ČR dorostu a juniorů 2014
 1 hráčka podle aktuálního žebříčku WAGR
 1 volná karta ČGF

11.-14.9.2014

Japonsko – Karuizawa

Duke of York Young Championship
 vítěz a vítězka MM ČR dorostu 2014
 na pozvání

??

Anglie

Evian Junior Masters do 14 let
16.-17.9.2014
 2 hráči podle aktuálního žebříčku ČGF do 14 let
 2 hráčky podle aktuálního žebříčku ČGF do 14 let

Francie – Evian

Poznámky:
 Pořadí kritérií je vždy shora dolů, jak je u dané akce uvedeno;
 V případě odmítnutí nominace přichází na řadu další hráč podle daného kritéria;
 Pokud nebude možné náhradního hráče nominovat, přechází právo nominace na ČGF – volná karta.

v Praze dne 1.1.2014

Petr Šavrda
manažer reprezentace ČGF

Jméno hráče:

Pravidla a povinnosti člena Tréninkového systému ČGF
či nominovaného reprezentanta České republiky v golfu
Člen Tréninkového systému ČGF či nominovaný reprezentant České republiky v golfu je povinen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

S maximální odpovědností se připravovat na plnění čestné role reprezentanta;
Účastnit se turnajů v tuzemsku i v zahraničí, na něž byl písemně nominován. Řídit se pokyny kapitána
družstva, příp. vedoucího akce, který byl ČGF či realizačním týmem reprezentace ČGF na danou akci
nominován;
Účastnit se přípravných soustředění a tréninkových kempů, na které byl pozván. Dodržovat požadované
termíny pro potvrzení své účasti, příp. pro nahlášení dalších požadovaných informací;
Písemně se omluvit a vždy zdůvodnit svou případnou neúčast na výše jmenovaných akcích;
Bezodkladně informovat vedení reprezentace ČGF (kapitána, manažera) o podstatných změnách
ovlivňujících jeho schopnost plnit povinnosti reprezentanta;
Neprodleně informovat vedení reprezentace ČGF o případném úmyslu opustit řady amatérských hráčů;
Informovat vedení reprezentace ČGF o užívání léků nebo látek, které mohou být na listině zakázaných
látek WADA;
Vyvarovat se konzumace alkoholických nápojů, a to na všech tuzemských a zahraničních akcích (turnaje,
soustředění) po celou dobu trvání akce (v případě turnaje platí včetně oficiálních tréninkových kol).
Vyvarovat se užití jakýchkoliv drog či zakázaných podpůrných látek a stimulantů výkonnosti, které jsou
uvedeny v „Seznamu zakázaných látek a metod dopingu“ ve Světovém antidopingovém kodexu, a to
během soutěží i mimo ně;
Bezodkladně se nechat testovat Antidopingovým výborem ČR nebo jakýmkoliv antidopingovým orgánem
v rámci jeho oprávnění pro testování při příslušné soutěži nebo akci na přítomnost zakázaných látek v těle,
pokud bude hráč k takovému testování vyzván;
Vystupovat na veřejnosti náležitým způsobem, aby nepoškozoval pověst svoji, reprezentace ČGF a České
republiky a golfu;
Reprezentační oblečení a vybavení, které hráč obdržel nebo které mu bylo ČGF zapůjčeno, používat
výhradně při reprezentačních akcích a akcích, při kterých k tomu byl vyzván;
Reprezentační oblečení a vybavení udržovat v čistotě a stavu způsobilém k použití pro výše uvedené akce.
V případě poškození nebo ztráty reprezentačního oblečení nebo vybavení bude vedením reprezentace
ČGF písemně informován o výši náhrady za škodu, kterou ČGF způsobil, a zavazuje se tuto škodu uhradit;

Člen Tréninkového systému ČGF je dále povinen:
14. Pravidelně vést oficiální hráčský deník ČGF, příp. podle dohody jiný tréninkový deník;
15. Podporovat všechny dodatečné změny v Tréninkovém systému ČGF, které ČGF zavede;
V případě závažného porušení jakéhokoliv výše uvedeného závazku hráč může být s okamžitou platností
vyřazen z Tréninkového systému ČGF na minimální dobu dvanácti měsíců. Na minimálně stejně dlouhou
může být suspendován i z plnění reprezentačních povinností. Jestliže dojde ze strany hráče k obzvláště
hrubému porušení Pravidel a povinností člena Tréninkového systému ČGF či nominovaného reprezentanta

České republiky v golfu, bude s hráčem zahájeno disciplinární řízení a disciplinární komise ČGF rozhodne
o výši hráčova trestu.
Pravidla oblečení reprezentačních týmů v sezóně:
Zahraniční mistrovství
- ME (individuální i družstva) - jednotné reprezentační oblečení na hru, společenský oblek ČGF (včetně cesty do
a z místa konání akce, pokud vedoucí akce nerozhodne jinak);
- ostatní mezinárodní mistrovství a soutěže - jednotné reprezentační oblečení na hru podle pokynů vedení
reprezentace ČGF, příp. individuální oblečení.
Trénink v místě konání a vlastní soutěž
- vedoucí akce určí barvu oblečení (tričko, svetr apod.) před začátkem každého dne;
- reprezentanti jsou povinni používat výhradně reprezentační oblečení (trička, svetry, oblečení do deště/proti
větru, vesty apod.), v žádném případě ne vlastní individuální oblečení.
MM ČR na rány
- kapitán reprezentace sedm dní před zahájením MM ČR určí týmy pro Pohár národů. Hráči těchto týmů jsou
povinni používat výhradně reprezentační oblečení. Volba barvy je individuální. V případě přebírání ceny jsou
týmy povinny nosit společenský oblek ČGF.
Soustředění
- reprezentační či jiné tričko, které hráč za těmito účely obdržel od ČGF, a standardní golfové oblečení
- individuální

Souhlasím s výše uvedeným: __________________________________
podpis hráče, hráčky

U hráčů do 18 let je vyžadován i souhlas rodičů

Souhlasím s výše uvedeným: __________________________________
podpis rodiče

V

dne

SMĚRNICE KOMISE MLÁDEŽE STK ČGF 1/2014
ČERPÁNÍ FINANCÍ Z ROZPOČTU ČGF Z KAPITOL REGIONÁLNÍ
TURNAJE MLÁDEŽE A TCM (KPM)
Článek I.
Úvod
Směrnice vychází z předpokladu financování prostřednictvím Regionálních komisí mládeže STK ČGF (dále jen
RKM), Tréninkových center mládeže ČGF (dále jen TCM) a klubů pracujících s mládeží (dále jen KPM). Do
projektu jsou zařazeny všechny kluby, které pracují s mládeží a splní stanovené podmínky. RKM přebírají plnou
odpovědnost za účelné vynaložení finančních prostředků v souladu s touto směrnicí.
Článek II.
Finance
V rozpočtu ČGF na rok 2014, který schválila Konference ČGF v sobotu 22. března 2014, jsou pro financování
vyčleněny dva a půl miliónu korun.

1.

2.

Článek III.
Pravidla a podmínky pro čerpání financí
Kapitola Regionální turnaje mládeže ‐ 500.000,‐ Kč
 V souladu se stávajícím počtem čtyř regionů každý region obdrží ¼ z financí vyčleněných pro tuto
kapitolu, tj. 125.000,‐ Kč.
 Za čerpání financí v souladu s touto směrnicí odpovídá předseda příslušné RKM.
 Čerpání financí z této kapitoly lze zahájit dnem nabytí platnosti této směrnice.
Kapitola TCM (KPM) ‐ 2.000.000,‐ Kč
 Každému TCM a KPM, které v roce 2014 splní Podmínky pro přiznání příspěvku pro TCM resp.
Podmínky pro přiznání příspěvku pro KPM náleží příspěvek podle Směrnice KM STK ČGF 2/2014.
 Příspěvek je splatný do 30. listopadu 2014.
 Za výplatu příspěvku odpovídá předseda Komise mládeže STK ČGF.
 Za využití příspěvku v souladu s touto směrnicí odpovídá odpovědná osoba zřizovatele TCM nebo
statutární zástupce KPM.

Článek IV.
Zásady pro využití financí
1. Veškeré finanční prostředky čerpané podle čl. III., bodu 1 musí být využity v daném regionu efektivně a
účelně na zajištění turnajů pro mládež:
 medaile, poháry, trofeje, věcné ceny
 správa webových stránek
 rozhodčí a organizace
 nájemné a občerstvení ve vybraných turnajích
 nájemné při indoor turnajích
2. Pokud odpovědní zástupci regionu (předsedové RKM) budou potřebovat vynaložit finance na jiné
účely, než je uvedeno v čl. IV. bod 1, musí předseda Komise mládeže STK ČGF tento jejich požadavek
v předstihu schválit.
3. Výdaje spojené s činností členů Komise mládeže STK ČGF jsou hrazeny z jiné kapitoly rozpočtu ČGF.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Článek V.
Rozpočet, vyúčtování
Návrh rozpočtu pro kapitolu Regionální turnaje mládeže (dále jen rozpočet) pro rok 2014 předkládá ke
schválení předseda RKM do 30. dubna 2014.
Rozpočet pro rok 2014 schvaluje předseda Komise mládeže STK ČGF ve lhůtě do 14 dnů od předložení
návrhu.
Jednotlivé kapitoly rozpočtu musí odpovídat zásadám uvedeným v čl. III., bod 1 a čl. IV., bod 1.
Vyúčtování nákupů služeb a materiálu předkládá předseda RKM účtárně ČGF co nejdříve, nejpozději do
10. dne následujícího kalendářního měsíce.
Faktury za služby a materiál musí mít předepsané náležitosti. K jejich proplacení může dojít až po
věcném schválení předsedou RKM. Pokud k úhradě dojde bez jeho schválení, neodpovídá za vznik
případné škody.
Účtárna ČGF vede průběžně pro každý region položkový přehled výdajů uskutečněných v rámci této
směrnice. Předseda RKM si může, pro účely své kontroly, tento přehled v průběhu čerpání vyžádat.

Článek VI.
Platnost směrnice
Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení rozpočtu Konferencí ČGF (22. března 2014). Platnost směrnice
končí 31. prosince 2014.

Aleš Libecajt
Předseda Komise mládeže STK ČGF

SMĚRNICE KOMISE MLÁDEŽE STK ČGF 2/2014
METODIKA DĚLENÍ PŘÍSPĚVKU PRO TCM (KPM)
Úvod
Tato metodika popisuje dělení financí pro Tréninková centra mládeže ČGF (dále jen TCM) a kluby pracující
s mládeží (dále jen KPM) podle čl. III., bodu 2. Směrnice KM STK ČGF 1/2014.
Stanovení ZC a PDJ
Pro výpočet příspěvku je stanovena Základní částka (ZC) a Poměr mezi prvním místem v soutěžích družstev
mládeže (finálová část) a prvním místem v Mládežnickém žebříčku jednotlivců (PDJ).
 ZC
10.000,‐ Kč
 PDJ
2,5:1
Podkategorie příspěvku
Příspěvek tvoří tři podkategorie:
A Reprezentace ČR
Za každý oficiální reprezentační start domovského člena TCM nebo KPM obdrží částku ve výši 50% ZC,
nejvýše však za dva starty.
B Soutěže družstev
a Za každé družstvo, které řádně dokončí kvalifikaci družstev mládeže M ČR, obdrží TCM nebo
KPM částku ve výši 40% ZC v případě M ČR 14 a M ČR 18D a 60% ZC v případě M ČR 16 a M ČR
18CH.
b Za umístění ve finálové části soutěží družstev mládeže TCM nebo KPM obdrží částku podle
níže uvedené Tabulky 1.
C Žebříčky jednotlivců
a Za každého domovského hráče hodnoceného v Mládežnickém žebříčku ČGF obdrží TCM nebo
KPM částku ve výši 10% ZC.
b Za každého domovského hráče umístěného do 25. místa v Mládežnickém žebříčku ČGF
obdrží TCM nebo KPM částku podle níže uvedené Tabulky 2.
Exkluzivita TCM
Pro TCM platí: Z=A+B+C
Pro KPM platí: Z=(A+B+C)*0,5
Koeficient přepočtu
Koeficient přepočtu (KP) slouží pro dosažení požadované částky podle čl. III., bodu 2. Směrnice KM STK ČGF
1/2014.
Výše příspěvku
Výše příspěvku bude stanovena podle vzorce: Z * KP
Aleš Libecajt
Předseda Komise mládeže STK ČGF

Tabulka 1
Umístění Procento
1.
250
2.
200
3.
175
4.
150
5.
137,5
6.
125
7.
112,5
8.
100

Částka
25 000
20 000
17 500
15 000
13 750
12 500
11 250
10 000

Tabulka 2
Umístění Procento Částka
1.
100 10 000
2.
80 8 000
3.
60 6 000
4.
40 4 000
5.
35 3 500
6.
30 3 000
7.
27 2 700
8.
24 2 400
9.
22 2 200
10.
20 2 000
11.
19 1 900
12.
18 1 800
13.
17 1 700
14.
16 1 600
15.
15 1 500
16.
14 1 400
17.
13 1 300
18.
12 1 200
19.
11 1 100
20.
10 1 000
21.
9
900
22.
8
800
23.
7
700
24.
6
600
25.
5
500

