
Rozpis série Olomouc Cup 2012 

 
 

1. Pořadatel 
MGC Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc 

2. Místo konání 
 Minigolfové hřiště MTG v areálu obchodního centra Olomouc City, Pražská 41, 779 00 Olomouc /I.patro/ 

3. Systém soutěže 
 Série Olomouc Cup 2012 sestává ze šesti samostatných turnajů, které se konají v těchto termínech: 
 23. 10. 2011, 13. 11. 2011, 11. 12. 2011, 8. 1. 2012, 12. 2. 2012, 11. 3. 2012 
 Všichni zúčastnění hrají 4 kola dle pravidel ČMGS, začátek hry v 9:00 hod, trénink od 8:00 hod. Nasazování do skupin 

postupně nebo letmým startem - rozhodne vedení turnaje před zahájením každého turnaje. 

4. Kategorie  
Soutěží se v kategorii MUŽI dle roku 2012 (vč. žáků a juniorů), ŽENY (vč. žákyň, juniorek a seniorek) a SENIOŘI dle roku 2012 
(vč. senioři 2), DVOJICE (dvojici nesmí spolu tvořit dva hráči kategorie muž – dle ČMGS 2012) 

5.  Vyhodnocení soutěží 
 Vítězem jednotlivých turnajů se stává muž, žena, senior s nejnižším součtem úderů za 4 okruhy. Soutěž dvojic se každé kolo 

počítá systémem bodování družstev Nations Cup (dva body za každé poražené družstvo a jeden bod za každou remíz, 
počítáno po každém odehrátém kole). Při stejném součtu úderů či bodů následuje rozřazení od první dráhy. 

 Vítězem celé série Olomouc Cup 2012 se stává muž, žena, senior s nejnižším součtem umístění ze všech 6 odehraných 
turnajů (při rovnosti rozřazení od první dráhy). Při neúčasti se započítává poslední místo na turnaji v příslušné kategorii +1. 
Muž, žena a senior jsou klasifikovaní, pokud odehrají alespoň 5 turnajů. 

6. Ceny 
 Ceny obdrží na každém turnaji muž, žena, senior na 1. – 3. místě a dvojice na 1. - 4. místě. Ceny série Olomouc Cup 2012 

obdrží muž, senior na 1. - 5. místě, žena na 1. – 3. místě. Další ceny dle účasti nejsou vyloučeny.  

7. Startovné, trénink 
 Hráči startují na vlastní náklady, nebo náklady vysílajícího oddílu, startovné na každém turnaji za každého hráče 180,- Kč a za 

každou dvojici 40,- Kč. 
 Trénink od 8:00 hod do zahájení turnaje v ceně startovného. Trénink pro hráče registrované v národních svazech ostatní dny 

dle otvírací doby v ceně 80,- Kč/hráč/den. 

8.  Vedení turnaje 
 Ředitel turnaje – Aleš Vítek, rozhodčí – Vít Gerža, JURY ředitel, rozhodčí + 1. 

9. Přihlášky a rozlosování turnaje 
 Přihlášku na turnaj nahrazuje odevzdaný protokol před losováním turnaje, nejpozději do 8:30 hod..  

10. Ubytování 
Ubytování na základě včasných požadavků zajišťuje Danuše Henklová, mobil: 737 133 571,  
e-mail: danuse.henklova@mora.cz 

11. Různé 
Vedení turnaje si vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho regulérní a plynulý průběh. 
Další aktuální informace na www.minigolfolomouc.cz.  

 
V Olomouci 13. 9. 2011  

 
   
                     Aleš Vítek                                                   Vít Gerža      
                        ředitel turnaje         rozhodčí                                                                          
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