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P R O P O Z I C E 
 

„Velká cena UNITOP ČR v golfu  
 SKP ZLÍN 2020“ 

policejní turnaj v golfu  
Šilheřovice 3. července 2020 

 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 
Ředitel turnaje : Bc. Vratislav ŠUBČÍK   
Technický vedoucí     :  Bc. Žáček Zdenek  
Hl. rozhodčí turnaje :  deleguje golfová asociace 
 

 
ROZPIS 

 
Pořadatel :  Sportovní klub Policie Zlín ve spolupráci s UNITOP ČR. 
 
Místo : Golf Course Šilheřovice (zámecký park). 
 
Datum : 3. července 2020 (pátek) od 9,00  - 15,00 hod. 
 
Přihlášky : Je nutno zaslat na e-mailovou adresu: zacek.hurka1@seznam.cz (předseda 

oddílu golfu, Bc. Zdenek Žáček), nejpozději do 29. června 2020. Turnaje se 
mohou zúčastnit policisté, občanští zaměstnanci MV ČR nebo hasiči HZS ČR. 
Losování + určení dvojic pro hru proběhne dne 3. července 2020 v místě 
konání.  

 
 
Startovné : Uhradí každý účastník individuálně v místě turnaje pořadateli. Výše 

startovného je stanoven na 1 300,- Kč. Poplatek zahrnuje: pronájem hřiště, 
oběd, minerální vodu + obloženou bagetu. 

 
Pořadatel zajišťuje: poháry, věcné ceny a logistické zabezpečení. 
 
Informace : Bc. Zdenek Žáček - předseda oddílu golfu    

Mob.: +420 725 514 730 
  E-mail:  zacek.hurka1@seznam.cz  
   
Doprava : Soutěžící použijí do místa konání a zpět vlastní dopravu. 
 
Ubytování : Pořadatel nezajišťuje. 
 
Pojištění :  Každý účastník turnaje si zajistí individuálně.  

 
Rozhodčí :  Zajistí SKP Zlín. 



2 

	

 
Zdrav. zabezpečení : SKP Zlín, zdravotní brašna. 
 
Prezentace : Dne 3. července 2020 v 8,00 hod. v areálu Golf Course Šilheřovice (Golf 

Park Club Ostrava). První zápasy turnaje budou zahájeny v 9,00 hod. 
 
  

TECHNICKÉ USTANOVENÍ 
 
Hraje se podle Pravidel golfu R&A, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel GCLK. Tempo 
hry - každá skupina hráčů je povinna dokončit prvních devět jamek nejpozději za 2:45 hod a 
celé soutěžní kolo nejpozději za 5:30 hod. Je povoleno používání elektronických měřících 
zařízení. Je zakázáno používání mobilních telefonů (s vyjímkou situací při ohrožení života 
nebo zdraví hráčů či v případě nutnosti volat rozhodčího turnaje) - trestem za porušení 
pravidla je diskvalifikace. Startovní listina bude sestavena v den konání turnaje. 
Přihlášením na turnaj stvrzuje hráč, že se seznámil a souhlasí se všemi podmínkami 
související s konáním turnaje uveřejněnými na serveru ČGF a zároveň hráč i jeho případný 
doprovod udělují pořadateli souhlas se sběrem osobních údajů, pořizováním fotografií, 
vidozáznamů, jejich zpracováním a zveřejněním. 
 
 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 
Protesty : Písemně sportovnímu vedoucímu do 15 minut po ukončení zápasu s vkladem 

500,- Kč. 
 
Poznámka :  Výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně řediteli 

turnaje. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Bc. Vratislav ŠUBČÍK  

                   předseda  
           Sportovního klubu Police Zlín, z. s.  


