
ČGK JUNIOR TOUR 2022 

Pořadatelem ČGK JUNIOR TOUR 2022 je Český Golfový Klub z.s. 

Otevřené golfové turnaje pro všechny malé hráče ve věku od 6 do 18 let, nejen pro členy Českého 

Golfového Klubu, ale i pro jejich kamarády a ostatní zájemce o tour. Na sezónu 2022 máme 

připraveno 10 juniorských turnajů, v období duben – září 2022. Turnaje se hrají podle propozic ČGK 

JUNIOR TOUR, Pravidel golfu, podle Soutěžního řádu České golfové federace a Místních pravidel 

hřiště. 

Tour se mohou účastnit i děti BEZ HCP, však mimo turnajové kategorie a nároku na výhru. 

 

Pořadatelem Tour a jednotlivých turnajů je Český Golfový Klub, proto prosíme veškeré konzultace 

týkající se turnajů provádějte s kontaktní osobou ČGK Petrou Vladíkovou na tel.č. 731 125 120 nebo 

emailem vladikova@cgk.cz.  

 

 

1. KALENDÁŘ ČGK JUNIOR TOUR 2022 

1. 30. 04. 2022 Panorama golf resort Kácov – zahájení tour  

2. 15. 05. 2022 Albatross Golf Resort 

3. 22. 05. 2022 Golf Resort Karlštejn  

4. 05. 06. 2022 Hodkovičky 

5. 12. 06. 2022 Mladá Boleslav 

6. 19. 06. 2022 Albatross Golf Resort 

7. 21. 08. 2022 Golf Mladá Boleslav 

8. 04. 09. 2022 Golf Resort Karlštejn 

9. 18. 09. 2022 Albatross Golf Resort 

10. 25. 09. 2022 Albatross Golf Resort – slavnostní ukončení tour 

 

 

2. VĚKOVÉ KATEGORIE A ODPALIŠTĚ 

4  VĚKOVÉ KATEGORIE PRO CHLAPCE I DÍVKY. 

KATEGORIE POHLAVÍ ODPALIŠTĚ HCP POČET JAMEK 

do 8 let chlapci / dívky oranžová +9 – 54, BEZ 9 

9 – 12 let chlapci /dívky červená +9 – 54, BEZ 9 

13 – 15 let chlapci žlutá +9 – 54, BEZ 9 

 dívky červená +9 – 54, BEZ 9 

*16 – 18 let chlapci žlutá +9 – 54, BEZ 9/18 dle hřiště 

 dívky červen +9 – 54, BEZ 9/18 dle hřiště 

 

Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk dítěte dosažený v roce, kdy tour probíhá (k 31. 

12. 2022). 

V případě, že nastane situace, kdy v jedné HCP kategorii, bude přihlášeno méně než 5 hráčů, budou 

kategorie sloučeny. 
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*Kategorie 16 – 18 let bude hrát 9 nebo 18 jamek dle hřiště. Počet jamek bude vypsán vždy na čgf 

v propozicích před konáním turnaje. 

 

SOUTĚŽ 

Postupný start 9 nebo 18 jamek, dle zařazení do kategorií, stableford, na úpravu HCP. O vítězství 

rozhoduje nejvyšší počet stablefordových bodů v každé kategorii, v případě rovnosti výsledků 

rozhoduje o pořadí větší počet brutto bodů, dále pak lepší výsledek na posledních 9, 6, 3 či poslední 

jamce, v případě rovnosti los. 

 

Vložená soutěže: 

• Nearest to the pin (společný) 

Výsledky a celkové zhodnocení jednotlivých turnajů, budou průběžně zpracovány do žebříčku 

zveřejněného na webu ČGK www.cgk.cz . 

Hráč nesmí hrát více než 10 úderů na jamce. Jakmile zahraje 10. úder musí zvednout míč a dojít se 

svou skupinou jamku. 

 

Ceny a vyhlášení výsledků 

Pro vítěze jednotlivých turnajů a pro vítěze celé tour jsou připraveny trofeje a ceny od ČGK a 

partnerů Tour. Vyhlášení výsledků konkrétního turnaje proběhne v den turnaje v nejkratší možné 

době po zpracování výsledků. Hráči, kteří se neúčastní vyhlášení z jakéhokoliv důvodu, se 

automaticky vzdávají práva na výhru a ceny nevyzvednuté v den turnaje propadají (cena se 

nepřesouvá ani nepřeváží na další turnaj pro vyzvednutí). 

 

Umístění v žebříčku ČGK TOUR 2022 

1. Do celkového pořadí se započítává 5 nejlepších výsledků (počet stablefordových bodů). 

2. Podmínkou je účast na minimálně 5ti turnajích ČGK JUNIOR TOUR 2022. 

3. Určení finálního pořadí v žebříčku po odehrání všech turnajů: o nejvyšší součet 5 nejlepších 

odehraných výsledků, při rovnosti - počet skutečně odehraných turnajů, čím více tím lépe, při 

rovnosti - pořadí na posledním turnaji, při rovnosti - nižší HCP k datu posledního turnaje při 

rovnosti – los. 

 

3. PŘIHLÁŠENÍ DO TURNAJE A STARTOVNÍ LISTINA 

 

Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz. Přihlašování je otevřeno cca 3 týdny 

před konáním turnaje. Uzávěrka přihlášek je den před konáním turnaje ve 12:00 hod. Pro případné 

přihlášky a odhlášky po uzávěrce přihlášek, prosíme, volejte nebo pište na tel.: 731 125 120. 

 

Start jednotlivého hráče se řídí startovní listinou turnaje, která je zveřejněna na www.cgf.cz. 

 

Pořadatelem turnaje je Český Golfový Klub, proto prosíme veškeré konzultace týkající se turnaje 

provádějte s ČGK na tel.č. 731 125 120 nebo emailem vladikova@cgk.cz.  
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4. PRAVIDLA  

Stálé podmínky tour a místní pravidla platná od roku 2022 

A. Kodex chování (Pravidlo 1.2b)  

 

Od všech hráčů se očekává, že budou za všech okolností dodržovat Pravidla golfu i provozní řád 

hřiště, dbát zásad bezpečnosti s ohledem na všechny osoby na hřišti, brát ohledy na ostatní hráče, 

hrát ve svižném tempu, pečovat o hřiště a za všech okolností vykazovat respekt nejenom vůči 

ostatním hráčům, ale i všem osobám podílejícím se na organizaci soutěže. Trest za porušení 

kodexu chování: Viz stupnice alternativních trestů v odstavci 1. V případě závažného porušení 

těchto zásad může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat bez ohledu na to, zda hráči byl již v tomto 

ohledu udělen nějaký trest či nikoli. 

 

B. Tresty 

Není-li uvedeno jinak, je trestem za porušení místního pravidla všeobecný trest. Některá místní 

pravidla používají alternativní stupnici trestů, která je definována následovně:  

 

První případ: ústní varování rozhodčího včetně upozornění na další sankce  

Druhý případ: jedna trestná rána  

Třetí případ: všeobecný trest (dvě trestné rány)  

Čtvrtý případ: diskvalifikace  

 

V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku. 

 

C. Čas startu (Pravidlo 5.3)  

 

Startovní čas hráče je daný startovní listinou, která je sestavena po uzávěrce přihlášek na turnaj. 

 

Startovní listina je zveřejněna na www.cgf.cz. Hráči jsou sestavováni do jednotlivých flightů dle 

herních kategorií.  

 

Hráči jsou povinni dodržovat startovní časy. Každý hráč musí vědět v kolik hodin startuje a musí se 

na start dostavit 10 minut před startem svého flightu. 

 

V případě nedostavení se ve stanoveném čase se postupuje podle platných pravidel golfu (viz. 

Pravidlo 5.B) 

 

Pozn.: příprava před startem – hráč, který se přihlásil na turnaj musí být na hru dostatečně 

vybavený. Vždy má při sobě míčky, teečka, tužku a samozřejmě hole.  
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D. Tempo hry 

 

- Hra se řídí časovým limitem hřiště. Každý hráč je povinen dodržovat tempo hry. 

- Hrajeme ready golf. 

- Flight hráčů by měl mít neustále na dohled předchozí flight. Jestliže flight ztrácí na přechozím flightu 

jednu jamku může být celému flightu udělen trest. B.Tresty 

- Hráč nesmí hrát více než 10 úderů na jamce. Jakmile zahraje 10. úder musí zvednout míč a dojít se 

svou skupinou jamku. 

- Čas na odehrání rány může být hráčům měřen marshallem nebo soutěžním výborem kdykoli, a to i 

když jejich skupina není ve zpoždění.  

- Při nedodržení tempa hry, může být flightu nebo konkrétnímu hráči udělen trest viz B. Tresty. 

 

 

Poznámky:  

a) Hráč nemusí být upozorněn na to, že je měřen.  

b) Měření hráče započne v okamžiku, kdy marshall/ soutěžní výbor usoudí, že měl dostatečný čas k 

tomu, aby došel ke svému míči a získal a vyhodnotil vzdálenostní údaje, je na řadě, aby hrál, a nic mu 

v tom nebrání ani ho neruší. Na jamkovišti hráč dostane navíc dostatek času na to, aby označil, zvedl, 

očistil a vrátil svůj míč a opravil poškození nebo odstranil volné přírodní předměty ve svém směru 

hry.  

c) V určitých případech mohou být měřeni pouze někteří hráči ve skupině.  

d) Za výjimečných okolností rozhodčí může poskytnout výjimku z tohoto místního pravidla. 

 

 

E. Nosič (Caddy), doprovod v turnaji  

 

Každý další účastník turnaje „caddy, doprovázející rodič, přihlížející trenér“ musí být nahlášen na startu 

pořadatelům turnaje! Doprovodem může být pouze jedna osoba nikoliv dvojice nebo skupina. 

 

• Kategorie do 8 let  doprovod žádoucí a povolen 

• Kategorie 9 – 12 let  doprovod povolen 

• Kategorie 13 – 15 let bez doprovodu 

• Kategorie 16 – 18 let bez doprovodu 

 

Trest za porušení místního pravidla: Hráč obdrží všeobecný trest za každou jamku, na které měl 

nosiče v rozporu s tímto místním pravidlem. V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se 

trest vztahuje na následující jamku. 

 

pozn.: Trestné rány za porušení mohou udělit pouze pořadatelé nebo službu konající marshall (nikoliv 

doprovod - caddy). 

 

 

 



Desatero NOSIČE/RODIČE:  

1. Caddy má být fyzická a psychická podpora mladého hráče.  

2. Caddy během hry nosí hráčovi hole, případně se o ně stará, dohlíží na dodržení časových 

limitů a pravidel, může zapisovat dosažené skóre a radit hráči. Za „radu“ není považováno 

přehnané koučování. 

3. Caddy je přihlížející dozor, nikoliv přehnaný dozor či kouč při hře.  

4. Caddy nesmí hráče směřovat ve hře v okamžiku nápřahu nebo postoje. 

5. Caddy může motivovat hráče při ztrátě energie nebo nálady, nesmí však nijak narušovat hru 

nebo zavazet.  

6. Caddy musí dodržovat pravidla golfu a základy slušného chování. V případě, že Caddy svým 

chováním naruší chod turnaje může dojít až k diskvalifikaci hráče, kterého doprovází. 

7. Caddy porušuje pravidla i v případě hlasitých výroků a emočních reakcí (např. „Kam to zase 

hraješ? Neposloucháš mě hraješ si jak chceš“ apod.) 

8. Caddy nesmí nabádat hráče k nesportovnímu chování a nekomentuje hanlivě spoluhráče. 

9. Caddy může upozornit na možné nedodržení pravidel dává však hráčům prostor pro řešení 

Pozor: V případě, vznikne-li krize mezi doprovody (caddy) během hry je nezbytné, aby se obrátili na 

pořadatele turnaje 731 125 120 nebo na službu vykonávajícího marshalla. 

 

F. Přerušení hry 

Během hry může dojít k přerušení turnaje z důvodů narušení živly nebo zdravotní situací hráče či 

hráčů na hřišti. 

 

Jestliže je hra přerušena Soutěžním výborem z důvodu nebezpečné situace, nesmí hráči v zápase 

nebo ve skupině mezi dvěma jamkami pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí 

obnovení hry. Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, 

dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Pokud hráč hru okamžitě nepřeruší, je 

diskvalifikován. Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bývá dlouhý zvukový 

signál nebo vystřelení světlice. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na 

případnou úpravu technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti a úspěšného 

dokončení soutěže. 

 

G. Elektronika 

Během turnaje je zakázáno používat elektroniku, která by mohla narušit chod turnaje (sluchátka, 

hudební zařízení aj.). Je nutné, aby hráči měli vypnutý zvuk telefonu.  

 

H. Odevzdání výsledkového lístku (Pravidlo 3.3b)  

Každý hráč je povinen neprodleně po dohrání soutěžního kola odevzdat správně vyplněný a 

podepsaný výsledkový lístek (scorecard). Výsledkový lístek je považován za odevzdaný, jakmile 

hráč opustí oblast určenou k jeho odevzdání (Scoring Zone/Recording Area).  

 

5. STARTOVNÉ 

Hrací poplatek green fee 9/18 jamek + startovné. 

 

Poplatek se hradí v hotovosti při registraci na turnaj v daný den pořadatelům ČGK. Hrací poplatky 

nelze hradit platební kartou a jsou zveřejněny na ČGF v popisu konkrétního turnaje. 



ŘEDITEL SOUTĚŽE 

Roman Piskač 

 

SOUTĚŽNÍ VÝBOR 

Roman Piskač, Petra Vladíková, Daniel Romanovský 

 

Autorita na hřišti: Soutěžní výbor + marshall vykonávající službu v den turnaje 

 

KONTAKT 

ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB 

Národních hrdinů 891, 190 12 Praha 9 

Tel.: +420 731 125 120  

E-mail: vladikova@cgk.cz  

Web: www.cgk.cz  

 

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a případné úpravy propozic turnajů. 

 

mailto:vladikova@cgk.cz
http://www.cgk.cz/

