
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2012 

PROPOZICE SOUTĚŽE  
 
 
1. Základní ustanovení 
Dětská Tour Severovýchod 2012 (dále jen DT) je série golfových turnajů v Libereckém, 
Královéhradeckém a Pardubickém kraji a kraji Vysočina (region Východ A) určených 
mládeži do 18 let (narození 1994 a mladší). Soutěž je otevřená a právo zúčastnit se turnajů 
mají děti ze všech golfových klubů v ČR minimálně s HCP 54. Jednotlivé turnaje pořádají na 
svých hřištích příslušné golfové kluby ve spolupráci s Českou golfovou federací (dále jen 
ČGF). Za koordinaci pořadatelských klubů zodpovídá Regionální STK ČGF – Východ A, 
která zároveň zajišťuje také aktuální informace na webových stránkách www.dtsv.cz. 
 
2. Soutěžní kategorie 
 
Zn. Kategorie HCP Ročník narození Poznámka 

A Mladší žáci a žákyně 0 – 36 2000 a mladší do 12 let 

B Starší žáci a žákyně  0 – 36 1998 a 1999 13 – 14 let 

C Kadeti a kadetky 0 – 36 1996 a 1997 15 – 16 let 

D Dorostenci a dorostenky 0 – 36 1994 a 1995 17 – 18 let 

E Společná 37 – 54 1994 a mladší do 18 let 

 
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. 
 
3. Termínový kalendář 
 
Datum Den Hřiště Klub Poznámka 

29.04.12 neděle Myštěves  Park GC Hradec Králové na rány 

13.05.12 neděle Mladé Buky GC Mladé Buky na rány 

19.05.12 sobota Nová Amerika Nová Amerika CC na rány 

03.06.12 neděle Malevil Královský GC Malevil na rány 

09.06.12 sobota Harrachov GC Harrachov stableford 

17.06.12 neděle Ypsilon Liberec  Ypsilon GR Liberec  na rány 

01.07.12 neděle Svobodné Hamry GCC Svobodné Hamry na rány 

21.07.12 sobota Semily  GC Semily na rány 

28.07.12 sobota Svratka GC Svratka  na rány 

11.08.12 sobota Prosečné GCC Prosečné  na rány 

13.-14.8.12 po + út Nová Amerika  ČGF + Nová Amerika CC Národní Golf. Tour Mládeže  

19.08.12 neděle Kunětická Hora  GC Kunětická Hora na rány 

25.08.12 sobota Hrádek GC Hradec Králové na rány 

02.09.12 neděle Liberec GC Liberec na rány 

08.09.12 sobota Na Vrších GC Na Vrších na rány 

15.09.12 sobota Pardubice GC Pardubice na rány 



  
4. Rozdělení turnajů 
Jednotlivé turnaje v rámci DT se hrají bez vyrovnání buď na rány nebo na stableford body. 
Hráči s klubovým hendikepem 37-54 (kategorie E) hrají vždy stableford. Výsledky z kategorií 
na rány se započítávají do mládežnického žebříčku ČGF 2012.  
 
5. Přijetí do turnaje 
Přihlášky do turnajů jsou řazeny na základě hendikepů od nejnižších k nejvyšším. Rozhoduje 
výše hendikepu v momentě uzávěrky přihlášek. Uzávěrka přihlášek je 2 dny před turnajem ve 
12 hodin. Startovní listina bude publikována na serveru ČGF 2 dny před turnajem do 22 
hodin. Hráči jsou vždy povinni zjistit si ze startovní listiny, zda byli do soutěže přijati. Pokud 
se hráč opakovaně bez omluvy nedostaví na start, nemusí být v dalších turnajích přijat do 
soutěže. 

Výjimka: Major turnaj ČGF se řídí propozicemi Národní Golfové Tour Mládeže 2012.  
 
6. Stanovení pořadí 
Vítězem v kategoriích na rány se stává hráč (hráčka) s nejnižším počtem ran. V případě 
rovnosti výsledků na prvním místě rozhoduje o vítězi rozehrávka „sudden death“ od první 
jamky, dále rozhoduje ustanovení soutěžního řádu ČGF.  
Ve stableford kategoriích se vítězem stává hráč (hráčka) s nejvyšším počtem bodů. Při shodě 
výsledků se rozehrávka nehraje, pořadí se rozhoduje dle ustanovení soutěžního řádu ČGF. 
 
7. Hodnocení a žebříček DT 
Každá věková kategorie má svůj vlastní žebříček, chlapci zvlášť a dívky zvlášť. Do žebříčku 
se započítávají výsledky Stableford brutto. Průběžné žebříčky jsou aktualizovány po každém 
turnaji na internetových stránkách DT www.dtsv.cz a v přílohách jednotlivých turnajů na 
serveru ČGF. Do konečného hodnocení DT se hráčům započítává maximálně 9 nejlepších 
výsledků stableford brutto (výsledky turnajů hraných na rány budou pro potřeby žebříčku DT 
přepočítány na stableford brutto). Při rovnosti bodů v konečném žebříčku DT rozhoduje 
o první místo přímá rozehrávka na závěrečném turnaji. Na 2.-3. místě žebříčku rozhoduje 
nejlepší uhraný výsledek, případně lepších posledních 9, 6, 3 a 1 jamka tohoto výsledku. Na 
dalších místech je při shodě výsledků pořadí v žebříčku dělené. 
 
8. Pohár klubů DT 
Bodové výsledky hráčů (hráček) na prvních třech místech v žebříčcích se prostým součtem 
započítávají do klubového poháru. Pohár DT vyhrává klub s nejvyšším součtem bodů. Při 
rovnosti bodů v konečném pohárovém žebříčku rozhoduje nejlepší individuální výsledek, 
případně druhý a dále třetí nejlepší individuální výsledek. V případě, že nerozhodnou ani tato 
pomocná kritéria, pohár získají kluby na prvním místě společně. Pokud hráč (hráčka) nastoupí 
během roku za více klubů (změna domovského členství), považuje se za platný klub ten, za 
který nastoupil(a) na svém prvním turnaji.  
Vítězný klub obdrží na závěrečném vyhlášení vítězů DT putovní pohár věnovaný Golf 
Clubem Hradec Králové. Jména reprezentantů vítězného klubu budou vyryta do štítku na 
poháru.  
 
9. Nosič (Caddie) 
Hráči do 12 let mohou mít nosiče, vyjma major turnaje ČGF. 
 
10. Poplatky 
Fee za děti nebude vybíráno, startovné je 200 Kč. Využije se na organizaci turnaje, případně 
zajištění občerstvení a příspěvku na ceny, podle uvážení pořádajícího klubu.  
 
 



11. Kontakty na pořádající kluby 
 
Klub Zodp. osoba E-mail Telefon 

GC Pardubice Jindřich Jebálek gcpa@mybox.cz 602 617 717 

GC Svratka 1932 Ivo Pavlík ivo.pavlik@geotest.cz 724 506 135 

Nová Amerika CC Jiří Hloušek jiri.hlousek@novagolf.cz 603 584 384 

GC Harrachov 
Zdeněk Moravec 
Petr Máslo 

golf.harrachov@seznam.cz 
481 529 410 
728 638 474 

GCC Prosečné Pavel Zeman zemanp@tiscali.cz 605 849 327 

GCC Svobodné Hamry Ondřej Šofr manager@gccsh.cz 739 464 920 

Ypsilon GR Liberec 
Stanislav Lisner 
Anna Sixtová 

lisner@ygolf.cz 
sixtova@ygolf.cz 

731 547 832 
731 547 810 

GC Semily 
Jiří Novotný 
Ladislav Soudil 

jiri.novotny@seznam.cz 
golf.semily@tiscali.cz 

728 147 220 
775 852 702 

Královský GC Malevil Martin Vávra martin.vavra@malevil.cz 736 489 146 

GC Mladé Buky 
Vítězslav Holý 
Jan Grund 

vitezslav.holy@tohama.cz 
jan.grund@grundresort.cz 

606 712 783 

GC Kunětická Hora Pavel Krejčík pavel.krejcik@gckh.cz 602 516 856 

GC Hradec Králové Petr Drbal pdrbal@gchk.cz 724 010 418 

GC Liberec Vladimír Zapotil club@gc-liberec.cz 602 282 208 

GC Na Vrších Jiří Strnad jiri.strnad@tmapy.cz 602 166 205 

Park GC Hradec Králové Jaroslav Krejcar jaroslavkrejcar@seznam.cz 605 729 951 

 
 
12. Závěrečná ustanovení 
 
V roce 2012 došlo k několika zásadním změnám: 

- výsledky dorostenců na rány se započítávají do žebříčku mládeže ČGF 2012 
- žebříček DTSV má 8 kategorií, chlapci a dívky mají oddělené žebříčky 
- do Poháru klubů se započítávají pouze první tři příčky na žebříčku DTSV 

 
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. Rozvoj mládežnického golfu v konečném 
důsledku pomáhá celému českému golfu. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 18.3.2012 Petr Drbal  (724 010 418, pdrbal@gchk.cz) 

David Jirků  (777 813 771, jirku@gchk.cz) 
Komise mládeže Regionální STK ČGF – Východ A 


