METODIKA CELOREPUBLIKOVÉHO TURNAJE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL, GOLFOVÝCH KROUŽKŮ
A KLUBŮ
TERMÍNY:
 Přihlášení školy, kroužku do turnaje: do 20. dubna 2017.
 Vytvoření 4členného družstva, zaslání přihlášky včetně jmen hráčů: do 2. května 2017.
 Termín turnaje: 15. - 26. května 2017.
SYSTÉM HRY:
Do celorepublikového turnaje je možné přihlásit jeden čtyřčlenný tým za školu, kroužek nebo
klub. Čtyřčlenná smíšená družstva dětí školního věku 6 - 14 let odehrají přesně definované
hřiště na devět jamek pod dohledem mentora turnaje v předem stanoveném termínu. Každý
hráč hraje holemi Snag nebo ShortGolf s míčky své barvy, kterou si předem zvolí. Hráči mají
společnou skórkartu, do které každý sám zapisuje svůj výsledek. Po dokončení všech 9 jamek
družstvo sečte společné skóre hry – celkový počet ran, výsledek zapíše a podepíše.
FORMÁT HŘIŠTĚ:
Schéma 9jamkového hřiště
je uzpůsobeno tak, aby se
vešlo zhruba do prostoru
velikosti fotbalového nebo
školního hřiště. Pokud jsou
však zachovány délky
jednotlivých jamek, je
možné dráhy rozmístit
jakkoliv a kdekoliv – v parku
nebo v areálu golfového
hřiště.
Vzdálenosti jednotlivých
jamek jsou měřeny na délky
červené hole „launcher“,
nebo modré hole „hitta“.
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Např.: Jamka č. 1 má PAR 3 a vzdálenost 25 délek červeného „launcheru“ (dospělé hole)
měřených od okraje „výukových hodin“ (kruhové odpaliště) po hranu „flagsticku“ (jamka kužel s vlaječkou).
V případě, že nevlastníte potřebné vybavení nebo ho máte nedostatek, spojte
se s námi, abychom Vám poradili, jak ho nahradit, popřípadě Vám potřebný
materiál zapůjčíme.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE VÍCE ZÁJEMCŮ O CELOREPUBLIKOVÉ KOLO A
MŮŽETE REGISTROVAT JEN JEDEN TÝM?
1. Zaregistrujte školu / golfový kroužek nejpozději do 20. dubna 2017.
2. Zorganizujte své vlastní kvalifikační kolo v rámci své školy / golfového kroužku.
3. Přihlaste svůj tým, který se kvalifikoval, nejpozději do 2. května 2017.
ŠKOLNÍ NEBO KLUBOVÉ ROZŘAZOVACÍ KOLO SOUTĚŽE:
Příprava hřiště pro kvalifikační kolo proběhne stejným způsobem, jaký je popsán výše. Děti si
počítají rány na jamku i celé hřiště a zapisují je do skórkaret. Do celorepublikové soutěže
postupuje nejlepší tým nebo 4 hráči s nejnižším počtem ran a vytvoří tak reprezentační
družstvo.
Příklad jednoduché skórkarty:
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ÚLOHA MENTORA:
Mentorem školy/klubu se stává učitel, trenér nebo instruktor, který děti vede.
Zprostředkovává kontakt s pořadateli turnaje, organizuje školní/klubové rozřazovací kolo,
sestavuje turnajové družstvo a registruje jej do soutěže. Dbá na správné rozestavení hřiště,
dohlíží na průběh soutěže, eviduje výsledek družstva.
Mentor také obstarává fotodokumentaci z příprav a průběhu soutěže. Do přípravy hřiště
nebo pořízení fotek či videí může zapojit také spolužáky a rodiče dětí.

REGISTRACE:
Do celorepublikového turnaje postupuje jeden čtyřčlenný tým za školu / golfový kroužek,
který odešle nejpozději do 2. května (včetně) správně vyplněnou přihlášku týmu (přihláška je
v příloze tohoto dokumentu).
Pro přihlášení je nutné vyplnit všechny uvedené údaje, zejména pak jméno školy a mentora
týmu, jména hráčů a jejich rok narození. Dále adresu, na kterou budou zaslána týmová trička
a další materiály (skórkarta k turnaji).
Škola / golfový kroužek si zároveň na přihlášce zvolí datum v období od 15. do 26. května, ve
kterém má zájem odehrát své soutěžní kolo. Termín bude následně potvrzen, případně bude
mentorovi navržený jiný termín (pokud bude pro daný den již naplněna kvóta).
Každý hráč si zároveň v přihlášce vybere barvu a velikost týmového trička. Týmové barevné
kombinace triček jsou dle dispozic na uvážení mentora týmu. Je možné, aby tým byl
jednobarevný nebo měl každý hráč jinou barvu trička. U smíšených družstev se mohou
barevně od sebe oddělit chlapci a dívky. Každé tričko bude opatřeno názvem školy, které
bude uvedeno v přihlášce.
Čtyři možné barevné kombinace triček Fruit of the Loom:
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VÝSLEDKY:
Po odehrání soutěžního kola hráči a mentor týmu podepíší svoji skórkartu a mentor týmu
zajistí její elektronické odeslání na kontaktní adresu ldvorska@czsga.cz. Originál skórkarty
mentor týmu uchová pro další evidenci.
Jednotlivé výsledky škol / golfových kroužků budou uveřejněny až po odehrání všech
soutěžních kol. Pořadí družstev bude zveřejněno na internetu na stránkách Se školou na golf
a Czech Snag Association z.s. Družstva, která se kvalifikují do finále u příležitosti D+D Real
Czech Masters, budou kontaktována s dalšími informacemi (doprava, ubytování apod.).
FOTOSOUTĚŽ
V průběhu příprav a samotné soutěže jsme připravili pro všechny diváky soutěž o nejlepší
pořízený snímek či video. Své příspěvky nám můžete posílat na instagramový účet
„seskolounagolf“, z kterého budeme uveřejňovat Vaše fotografie i na další sociální sítě.
Nejzdařilejší příspěvky následně ohodnotíme.
Více informací k soutěži Vám upřesníme nejpozději do uzávěrky přihlášek, tedy do 2. května
2017.
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