
 

Metodický pokyn Regionální STK ČGF ZB pro pořadatele turnajů 

mládeže charakteru tour i dílčích se spolupořadatelstvím 

Regionální STK ČGF ZB 

 
Tento metodický pokyn byl připraven pro pomoc pořadatelům turnajů mládeže především charakteru 
tour v regionu Západ B a spolupráci se spolupořadatelem v případě, že jím je Regionální STK ČGF Západ B. 
Tento metodický pokyn není Směrnicí, pořadateli z něho nevyplývají pouze povinnosti, ale především 
doporučení pro zdárné zajištění turnajů. 
 
1. Základní informace o soutěži (tour) 

Základní informace o soutěži jsou součástí VŠEOBECNÝCH PROPOZIC vydaných k soutěži, ty jsou vždy 
k dispozici na facebookových stránkách (RTMZápadB) soutěže a zároveň přílohou v menu soutěže na 
serveru ČGF – zajišťuje RSTK ZB 
 

2. Administrativní zajištění soutěže (tour) ze strany RSTK ČGF ZB – spolupořadatele 
• Všeobecné propozice soutěže (tour) 
• Metodické pokyny pro pořadatele soutěží 
• Založení jednotlivých turnajů na server ČGF včetně příloh 
• Otevření turnaje pro přihlašování 30 dní před datem konání od 12.00 hodin  

• Zajištění hlavního rozhodčího soutěže, případně druhého rozhodčího v poli 
• Poučení startéra, případně dalšího rozhodčího před začátkem turnaje 
• Poučení pracovníků určených pořadatelem k zadávání výsledků 
• Ředitel soutěže doplní případné výjimečné přihlášení hráčů do jednotlivých 

turnajů, které bylo zasláno k jeho rukám před sestavováním startovní listiny 
• Sestavení a publikace startovní listiny nejpozději den před startem turnaje do 

13.00 hodin (pokud pořadatel toto nechá na spolupořadateli) 
 

3. Věcné zajištění turnajů (tour) ze strany RSTK ČGF ZB 
• Zajištění věcných cen určených pro jednotlivé turnaje včetně jejich dopravy na 

místo 
• Zajištění fotodokumentace dle možností, případně přes partnery turnajů 
• Úhrada odměny hlavního rozhodčího, případně dalšího rozhodčího 

 
4. Administrativní zajištění turnajů ze strany pořadatele 

• Poučení recepce resortu o možnosti odhlášení ze soutěže ve výjimečných 
případech prostřednictvím pořádajícího klubu (resortu)  

• Včasná úprava základních údajů v menu turnaje na serveru ČGF dle potřeb 
pořadatele – do 30 dnů před datem konání soutěže, jako např.: 
- Změna celkové kapacity turnaje v počtu přihlášených (RSTK zadává kapacitu 

turnaje dle předchozí domluvy s pořadatelem) 
- Čas zahájení soutěže 
- Poskytované občerstvení pro hráče 
- Další rozhodčí a členy Soutěžního výboru 
- Jiný způsob odhlášení ze soutěže (např. telefonní číslo na recepci) ve 

výjimečných případech 
• Dodržení jednotných podmínek pro přihlašování do soutěže (nepřihlašovat před 

zahájením veřejného přihlašování) – viz bod 2 
• Sestavit a publikovat startovní listinu nejpozději den před startem turnaje do 13.00 

hodin v případě, že pořadatel nepřenechá tuto činnost hlavnímu rozhodčímu 

soutěže – doporučeny jsou tříčlenné skupiny v pořadí kategorií C-B-A-D-F-E 
• Zadání výsledků proškoleným pracovníkem na server ČGF 

 
  



5. Věcné zajištění turnajů ze strany pořadatele 
• Zajištění proškoleného startéra turnaje 
• Vydání skórkaret hráčům na startu či na recepci při registraci 
• Výběr vkladu do turnaje v maximální výši 400,- Kč u kategorií A, B, C, D a 250,- Kč u 

kategorií E, F, který zůstává pořadateli 
• Zajištění občerstvení hráčů dle možností a uvážení (zpravidla lehký teplý oběd po 

hře, KM RSTK ZB může na žádost pořadatele doporučit vhodná jídla) 
• Zajištění dopravy po hřišti (buggy) pro hlavního rozhodčího, případně dalšího 

rozhodčího 
• Uspořádání vyhlášení výsledků po kategoriích s předáním cen (možno ve 

spolupráci s hlavním rozhodčím či ředitelem soutěže) 
• V případě shodného výsledku dvou či více hráčů na prvním místě v kategorii 

zajistit, aby o vítězi rozhodla rozehrávka dle platných Řádů ČGF na jamkách 
předem určených Soutěžním výborem (platí pro kategorie A, B, C) 

 
6. Ostatní 

• Po uzávěrce přihlášek v soutěžích je potřeba věnovat zvýšenou pozornost hráčům 
v jednotlivých kategoriích. Může dojít k situaci, že bude zařazen v kategorii, do 
které svým HCP nepatří. Server hráče zařadí do kategorie dle HCP v okamžiku 
přihlášení. Pokud dojde v mezidobí od přihlášení do startu soutěže k úpravě HCP, 
umístění v kategorii se nezmění – hráče je třeba do aktuální kategorie přeřadit 
ručně či hromadnou kontrolou přihlášek. 

• Při sestavování startovních listin se zásadně nedoporučuje plnit přání hráčů 
(rodičů) ohledně úprav startovních časů a to především na časy jiných kategorií, 
než kam je hráč aktuálně zařazen. Může poté dojít k několikahodinovému čekání 
na vyhlášení výsledků kategorie, případně čekání na rozehrávku o první místo. 

• Partneři turnaje – v případě, že pro turnaj existuje smluvní partner, bude toto 
pořadateli předem oznámeno. Pořadatel rozhodne a toto rozhodnutí 
s předstihem, nejméně 21 dní před datem konání turnaje, oznámí RSTK ZB, 
případně zástupci partnera, pokud v jeho resortu působení tohoto partnera není 
žádoucí (např. z důvodu kolize zájmů s trvalým partnerem resortu apod.). 

 
 
Zpracoval :   RSTK ČGF Západ B 
Dne :   22.02.2021 
 


