
Rozpis série 

NIGHT CUP   2020/2021 
 
 
1.    Pořadatel: 
Minigolf ONE s.r.o. 
 
2.    Termíny: 
* 1. NIGHT CUP - Sobota 21. listopadu 2020, začátek hry 18:00 hod. (trénink od 10:00 hod). 
* 2. NIGHT CUP - Sobota 12. prosince 2020, začátek hry 18:00 hod. (trénink od 10:00 hod). 
* 3. NIGHT CUP - Sobota 16. ledna 2021, začátek hry 18:00 hod. (trénink od 10:00 hod). 
* 4. NIGHT CUP - Sobota 20. února 2021, začátek hry 18:00 hod. (trénink od 10:00 hod). 
* 5. NIGHT CUP - Sobota 13. března 2021, začátek hry 18:00 hod. (trénink od 10:00 hod). 
 
3.    Místo konání: 
Miniaturgolfové hřiště Minigolf ONE, Nákupní centrum Královo Pole, Cimburkova 4, Brno. 
 
4.    Vedení turnaje:  
Ředitel turnaje – Marián Straško 
Rozhodčím turnaje - Marián Straško, případně jím delegovaná osoba.  
 
6.    Úhrada nákladů: 
Účastníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílajícího oddílu. 
 
7.    Přihlášky: 
Přihlášky jednotlivců a týmů zasílejte vždy nejpozději 2 dny před samotným turnajem na e-mail: 
marian.strasko@minigolf.one , (tel. +420 775 864 910). 
 
Zaplacení startovného včetně odevzdání vyplněných protokolu musí být učiněno nejpozději 15 min. před 
začátkem samotného turnaje. 
 
8.    Startovné: 
300 Kč / hráč           (případně 12 EUR / hráč) 
150 Kč / 3-členný tým         (případně 6 EUR / tým). Týmy mohou tvořit pouze hráči s řádně 

odevzdanými protokoly a zaplaceným startovným. 
 
* Startovné se platí organizátorovi turnaje. 
 
9.    Tréninkovné: 
V den turnaje je již zahrnuto v ceně startovného. 
 
10.    Rozlosování: 
Bude probíhat nejpozději 15 min. před začátkem turnaje na baru minigolfového hřiště. 
 
CENY: 
 
Muži: Ženy:   Týmy:   Začínající: 
1. místo: 1.000 Kč* 1. místo: 800 Kč* 1. místo: 450 Kč* 1. místo: Minigolfový míč 
2. místo: 700 Kč* 2. místo: 600 Kč*     
3. místo: 500 Kč* 3. místo: 400 Kč*   
4. místo: 200 Kč* 

* Ceny jsou garantovány při minimálním počtu: 8 mužů, 6 žen, 3 týmy, 2 začínající. V případě menšího 
počtu účastníků dané kategorie budou ceny kráceny v daném poměru.



Technická ustanovení: 
 
1.    Pravidla: 
Hraje se podle pravidel ČMGS na 18-ti eternitových drahách, které odpovídají normě WMF.  

Platí Soutěžní řád ČMGS. 
 
2.    Kategorie: 
 Muži 
 Ženy 
 3-členné týmy 
 Začínající (pouze neregistrovaní hráči) 

 
3.    Schéma soutěže: 
 Každý hráč odehraje povinně 4 okruhy. 
 Podmínkou zahájení soutěže týmů je minimální počet 2 registrovaných týmů. 

 
4.    Start hry skupin: 
 Postupně nebo letmým startem   (Rozhodne vedení turnaje před zahájením každého turnaje.) 

 
5.    Určení pořadí: 
Vítězem turnaje se stávají hráči s nejnižším součtem úderů za 4 okruhy.  
Vítězným týmem se stávají hráči s nejnižším součtem úderů za 4 okruhy. Tým tvoří vždy 3 hráči. 
V případě rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování od jamky č.1. V případě rovnosti počtu 
úderů na dalších místech se rozhoduje dle kritérií určených dle odstavce § 7.1. soutěžního řádu ČMGS. 
 
6.    Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků: 
Vyhlášení vítězů bezprostředně po odehrání turnaje. 
 
7.    Různé: 
Vedení turnaje si vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje tak, aby bylo možné zajistit jeho regulérní 
průběh. Další aktuální informace naleznete na webových stránkách: www.minigolf.one . 
    
 
 
V Brně dne 8.8.2020 
         Marián Straško 
           Ředitel turnaje 
 


