Plán výjezdů reprezentace PGCOV včetně seniorů a rozsah poskytování příspěvků
k úhradě některých výloh družstev i jednotlivců pro rok 2019
…………………………………………………………………………………………………………………….

Úvodní ustanovení:
Tento plán je souborem všech důležitých informací a pokynů pro reprezentanty PGCOV (Park Golf
Clubu Ostrava) v oblasti soutěžního golfu v ČR pro rok 2018. Vychází z oficiálního kalendáře akcí ČGF
a ČSGA pro rok 2019 a platných řádů a směrnic ČGF. Dojde-li ze strany organizátorů akcí dodatečně
ke změně termínu, místa konání nebo zrušení některé akce, bude na základě těchto změn Plán výjezdů
upraven. V případě zásadní změny soutěžních podmínek ze strany ČGF nebo ČSGA, které by měly vliv
na plnění rozpočtu klubu v průběhu roku 2019, může být prezídiem klubu operativně rozhodnuto o změně
rozsahu poskytování příspěvků.

Soutěže ČGF družstev 2019
Financování soutěží družstev všech kategorií považuje PGCOV za mandatorní výdaj. V případě
nedočerpaní finančních prostředků v těchto soutěžích je TMK oprávněna využít tyto prostředky
k poskytnutí příspěvků k úhradě výloh spojených s účastí členů klubu na kterémkoliv jiném
turnaji, který je obsažen v tomto Plánu výjezdů. Všechny příspěvky (na cestovné, ubytování,
stravné …) budou poskytnuty pouze v souladu s platnou klubovou směrnicí č. 3.

1. Extraliga družstev - muži,
Jedná se o nejvyšší národní soutěž amatérských družstev, která je organizovaná ČGF. V jednotlivých
týmech hrají nejlepší amatérští hráči a hráčky, včetně reprezentantů ČR. Účastní se pouze družstva, která
si extraligovou soutěž zachovala z minulého ročníku, nebo se do extraligy probojovaly z I. Ligy. Pro
ročník 2019 je tak pro PGCOV aktuální extraliga pouze pro muže. Ženy sestoupili do první ligy.
Před zahájením extraligových soutěží musí být provedena soupiska širší nominace hráčů PGCOV, kteří se
této soutěže zúčastní. Ta se povinně zasílá na STK ČGF. Před výjezdem na jednotlivé turnaje bude
nominace zúžena na 6-7 mužů. Hráči budou nominováni do jednotlivých družstev na základě aktuální
formy a výsledků vybraných nominačních turnajů, které jim budou dopředu oznámeny, ale také na
základě ostatních individuálně dosažených výsledků.
Do jednotlivých nominací může zasáhnout zdravotní stav hráče, výjimečně pak naléhavé rodinné důvody,
mimořádné studijní povinnosti nebo nominace hráče národní federací na mezinárodní soutěž. Tyto
skutečnosti musí hráč nebo hráčka oznámit zástupci TMK PGCOV a zároveň Head Pro s dostatečným
předstihem před konáním jednotlivých dvoukolových turnajů základní části soutěže. Tato povinnost
zůstává hráčům také před konáním posledního kola základní části a následným Play-off/out . Termíny
extraligy 2019 jsou uvedeny níže.
Neomluvená absence nominovaných hráčů bude považována za poškození týmu i klubu a může mít za
následek vyloučení hráče z klubové reprezentace. Soupisku hráčů a zúženou nominaci pro tuto soutěž
zasílá Head Pro včas elektronicky TMK/STK PGCOV vždy nejpozději 14 dní před soutěží. Ta rozhoduje
o konečné nominaci hráčů.
Termínový rozpis extraligy 2019 :
1 a 2. kolo 8.6.- 9.6.2019
3 a 4. kolo 27.7.- 28.7.2019
5. kolo, Play-off/out 29.8.- 1.9.2019

Sokolov
Telč
Zbraslav

25.10.- 27.10.2019 PMEZ muži - TBC
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výjezd: společně 7.6.2019
výjezd: společně 26.7.2019
výjezd: společně 28.8.2019

Příspěvky hráčům:
cestovné (pouze hráčům/doprovodům, kteří použijí vlastní vozidlo), stravné
ubytování (pouze 1,2 a 5 kolo s Play-off/out)
tréninkové fee (pokud nebude tréninkové kolo hrazeno startovným)
žetony na driving (max. 100,- Kč na den a hráče)
birdie cards (pouze hráčům, kteří je nemají zakoupeny již dříve)
Poznámky:
- doprava přednostně mikrobusem zajištěným klubem, jinak vlastními vozidly hráčů/doprovodů
- s družstvy pojede organizační vedoucí určený TMK (může to být také hráč) + doprovod
- před výjezdem na turnaje obdrží vedoucí zálohu, kterou po návratu řádně vyúčtuje se všemi obdrženými
doklady o zaplacení v souladu s klubovou směrnicí č. 3 a v ní určeném termínu
Předběžný rozpočet nákladů na Extraligu mužů a žen v roce 2019 činí cca 80.000,- Kč.

2. 1.Liga družstev – ženy
Jedná se o druhou nejvyšší soutěž amatérských družstev žen. Soutěž se hraje na 3 kola základní části a
následně play off a play out. Vítězné družstvo postupuje do Extraligy 2020. Počet sestupujících družstev
záleží na vývoji nadřazené soutěže. Tým nastupuje se 4 hráčkami. 3 nejlepší výsledky se započítávají.
Před zahájením prvoligové soutěže musí být provedena soupiska širší nominace hráček PGCOV, které se
této soutěže zúčastní. Ta se povinně zasílá na STK ČGF. Před výjezdem na jednotlivé turnaje bude
nominace zúžena na 4-5 žen. Hráčky budou nominovány do jednotlivých družstev na základě aktuální
formy a výsledků vybraných nominačních turnajů, které jim budou dopředu oznámeny, ale také na
základě ostatních individuálně dosažených výsledků.
Do jednotlivých nominací může zasáhnout zdravotní stav hráče, výjimečně pak naléhavé rodinné důvody,
mimořádné studijní povinnosti nebo nominace hráče národní federací na mezinárodní soutěž. Tyto
skutečnosti musí hráč nebo hráčka oznámit zástupci TMK PGCOV a zároveň Head Pro s dostatečným
předstihem před konáním jednotlivých dvoukolových turnajů základní části soutěže. Tato povinnost
zůstává hráčům také před konáním posledního kola základní části a následným Play-off/out . Termíny
1.ligy 2019 jsou uvedeny níže.
Neomluvená absence nominovaných hráčů bude považována za poškození týmu i klubu a může mít za
následek vyloučení hráče z klubové reprezentace. Soupisku hráčů a zúženou nominaci pro tuto soutěž
zasílá Head Pro včas elektronicky TMK/STK PGCOV vždy nejpozději 14 dní před soutěží. Ta rozhoduje
o konečné nominaci hráčů.
Termínový rozpis 1.ligy 2019 :
1 a 2. kolo 8.6.- 9.6.2019
3. kolo, Play-off/out 26.7.-28.7.2019

Šilheřovice
Ypsilon Liberec

bez výjezdu
výjezd: společně 25.7.2019

Příspěvky hráčům:
cestovné (pouze hráčům/doprovodům, kteří použijí vlastní vozidlo), stravné
ubytování (pouze 3. kolo s Play-off/out)
tréninkové fee (pokud nebude tréninkové kolo hrazeno startovným)
žetony na driving (max. 100,- Kč na den a hráče)
birdie cards (pouze hráčům, kteří je nemají zakoupeny již dříve)
Poznámky:
- doprava přednostně mikrobusem zajištěným klubem, jinak vlastními vozidly hráčů/doprovodů
- s družstvy pojede organizační vedoucí určený TMK (může to být také hráč) + doprovod
- před výjezdem na turnaje obdrží vedoucí zálohu, kterou po návratu řádně vyúčtuje se všemi obdrženými
doklady o zaplacení v souladu s klubovou směrnicí č. 3 a v ní určeném termínu
Předběžný rozpočet nákladů na 1. ligu žen v roce 2019 činí cca 25.000,- Kč
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3. Mistrovství ČR družstev do 18 let – chlapci, dívky
Hráči v počtu 4 chlapců a 4 dívek budou nominováni na základě výsledků z jednokolového nominačního
turnaje, který jim určí trenér Head Pro, případně jiným rozhodnutím Head Pro. Družstvo musí nastoupit
minimálně s 3 hráči u chlapců a 3 hráček u dívek. Za nominaci odpovídá Head Pro, k informaci ji předá
písemně (elektronicky) minimálně 3 dny před soutěží TMK PGCOV. Pro rok 2019 obsadíme po roční
pauze jak chlapce tak dívky
Termín turnaje:
23.7. 2019
23.7. 2019
20.-22.8.2019
Pro

Austerlitz (kvalifikace D) výjezd: tr.kolo viz instrukce Head Pro
Austerlitz (kvalifikace CH) výjezd: tr.kolo viz instrukce Head Pro
Čeladná Old Course (finále D+CH) výjezd na tr. kolo 19.8. dle instrukcí Head

Příspěvky hráčům:
cestovné (pouze řidič – rodič/trenér, který použijí vlastní vozidlo), stravné
ubytování (pouze 1 noc Austerlitz kvalifikace)
tréninkové fee (nutno využít možné slevy a reciprocity)
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den)
birdie cards (pouze hráčům, kteří je nemají koupeny při předchozích startech)
Poznámky:
- způsob dopravy – viz extraliga
- s družstvem pojede organizační vedoucí (trenér TCM ), při finálové účasti Head Pro PGCOV
- záloha na účast v kvalifikaci nebo finále a její vyúčtování – viz extraliga
- Předběžný rozpočet nákladů na MČR družstev do 18 let cca 35.000,- Kč.

4. Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Pohár klubů
Soutěž smíšených klubových družstev. Kvalifikační turnaj se hraje pouze na jedno kolo, finále se hraje 3
dny. Nominováno bude 6-7 hráčů podle průběžně dosahovaných výsledků. Za družstvo musí nastoupit
minimálně 5 hráčů. Za nominaci odpovídá Head Pro, k informaci ji předá písemně (elektronicky)
minimálně 3 dny před soutěží TMK PGCOV.
Termíny turnajů:
11.5.2019
Šilheřovice (kvalifikace) bez výjezdu: tr.kolo viz instrukce Head Pro
13.- 16.8.2019
Beřovice (finále) výjezd: tr.kolo viz instrukce Head Pro
Příspěvky hráčům:
cestovné (pouze řidič - rodič/trenér, který použije vlastní vozidlo), stravné
ubytování ( max. 4 noci při finálové účasti)
tréninkové fee (nutno využít možné slevy a reciprocity)
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den),
birdie cards (pouze hráčům, kteří je nemají koupeny při předchozích startech)
Poznámky:
- způsob dopravy - viz extraliga
- s družstvem pojede organizační vedoucí (trenér TCM), při finálové účasti Head Pro PGCOV
- záloha na účast v kvalifikaci nebo finále a její vyúčtování - viz. Extraliga
- Předběžný rozpočet nákladů na Mistrovství ČR družstev do 16 let cca 0,- Kč ( za předpokladu
finálové účasti bude rozpočet navýšen)
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5. Mistrovství ČR družstev žáků a žákyň do 14 let
Soutěž smíšených klubových družstev. Nominováno bude 4-5 hráčů dle aktuálních výsledků. Za družstvo
musí nastoupit minimálně 3 hráči. Nově lze nominovat více týmů jednoho klubu v dané kategorii. Za
nominaci odpovídá Head Pro, k informaci ji písemně (elektronicky) předá minimálně 3 dny před soutěží
TMK ČGF. Finálová část tohoto mistrovství se koná souběžně s mistrovstvím ČR do 18 let. Kvalifikace
je jednokolová, finále se hraje ve 3 soutěžních dnech.
Termín turnaje:
23.7.2019
20.-22.8.2019

Lázně Bohdaneč (kvalifikace) výjezd: společně., tr. kolo viz instrukce Head Pro
Čeladná Old Course (finále) výjezd: tr. kolo viz instrukce Head Pro

Příspěvky hráčům:
cestovné (pouze řidič - rodič/trenér, který použije vlastní vozidlo), stravné
ubytování (1 noc kvalifikace)
tréninkové fee (nutno využít možné slevy a reciprocity)
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den),
birdie cards (pouze hráčům, kteří je nemají koupeny při předchozích startech)
Poznámky:
- způsob dopravy – viz extraliga, při účasti družstev PGCOV 14,18 ve finále společně s hráči do 18 let
- s družstvem pojede organizační vedoucí (trenér TCM), při finálové účasti Head Pro PGCOV
- záloha na účast v kvalifikaci nebo finále a její vyúčtování - viz extraliga
- Předběžný rozpočet na Mistrovství ČR družstev do 14 let cca 15.000,- Kč.

6. Soustředění reprezentačních družstev PGCOV
V roce 2019 jsou plánována následující soustředění. Pro skupiny 14,16, 18CH proběhnou jednodenní
soustředění v místech kvalifikačních turnajů družstev v těchto termínech:
22.7.2019
Lázně Bohdaneč družstvo 14 (jedná se zároveň o tr. kolo)
10.5. a 12.8.2019
Příprava na kvalifikaci Šilheřovice – průběžně. V případě postupu do finále
jednodenní soustředění v rámci tréninkového kola Beřovice družstvo 16 (zároveň tr. kolo dne 12.8.)
19.8.2019 Čeladná Old Course finále kombinace 14, 18 (zároveň tr. kolo NMČR žáci/kadeti)
Nominaci provádí Head Pro a informuje elektronicky TMK min. 14 dní před soustředěním.
Předběžný rozpočet na předfinálové soustředění cca 20.000,- Kč
V případě postupu některého družstva 14,16,18 CH, 18 D z regionální kvalifikace do finálové části své
soutěže, bude organizováno jeho soustředění ve formě tréninkového kola ve dni před vlastní finálovou
částí soutěže. Místem soustředění bude hřiště/golfový resort, ve kterém se uskuteční finálová část.
Náklady na případná soustředění jsou zahrnuta do rozpočtu jednotlivých soutěží mládežnických družstev.
Společné jarní soustředění vybraných hráčů před zahájením sezóny je naplánováno do Weltenu
v termínu 4.-7.4.2019. Podmínky, pokyny a potřebné informace pro jeho účastníky budou včas
zveřejněny. Předběžný rozpočet na jarní soustředění cca 40.000,- Kč.
Předběžný součet všech soustředění 2019 cca 60.000,- Kč

Soutěže ČGF jednotlivců 2019
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Financování soutěží jednotlivců všech kategorií není mandatorní. Výjimku tvoří náklady spojené
s povinnou účastí našich mladých hráčů na NGTM a na vybraných turnajích Moravské túry
mládeže.
Finanční prioritou pro soutěžní a sportovní činnost PGCOV jsou soutěže družstev. Poskytnutí příspěvků u
soutěží jednotlivců bude možné pouze na základě splnění předem stanovených výkonnostních podmínek
a s vazbou na celkové čerpání nákladů na sportovní činnosti v PGCOV.

1. Mezinárodní mistrovství ČR na rány 2019
Nejvýznamnější amatérský golfový turnaj pořádaný v ČR. Úspěšní čeští hráči získávají pozornost médií a
respekt golfové veřejnosti. Vítězové většinou získají hrací karty od pořadatelů na D+D Real Czech
Masters (Albatros, muži) a LET (TBC, ženy).
Termín turnaje:
7.8. - 10.8.2019

Karlovy Vary

výjezd: individuální

Příspěvky hráčům:
startovné, ubytování, cestovné, tréninkové fee
Poznámka:
- podmínkou pro poskytnutí uvedených příspěvků je účast v posledních dvou kolech turnaje (70 mužů a
24 žen + hráči se stejným výsledkem)
- doprava vlastní
- Předběžný rozpočet nákladů na MMČR na rány cca 0,- Kč.

2. Mezinárodní mistrovství ČR na jamky 2019
Mezinárodní mistrovství na jamky může hrát pouze nejlepších 32 mužů a 16 žen po kvalifikačním
dvoukolovém turnaji na rány.
Termín turnaje:
29.5. - 2.6.2019
Austerlitz
výjezd: individuální
Příspěvky hráčům:
startovné, ubytování, cestovné, tréninkové fee
žetony na driving(max. 100,- Kč na hráče a den)
Poznámka:
- podmínkou pro poskytnutí uvedených příspěvků je projít cutem do jamkovky (32 mužů a 16 žen)
- Předběžný rozpočet nákladů na mezinárodní mistrovství ČR na jamky cca 0,- Kč.

3. Mezinárodní mistrovství ČR dorostenců a juniorů 2019
Termín turnaje:
18.7 - 20.7.2019
Karlštejn
výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům:
startovné, ubytování, cestovné, tréninkové fee
žetony na driving(max. 100,- Kč na hráče a den)
Poznámka:
- podmínkou poskytnutí uvedených příspěvků je účast ve finálovém kole
- Předběžný rozpočet nákladů na MMČR juniorů a dorostu cca 6000,- Kč.
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4. Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2019
Termín turnaje:
28.6 - 30.6.2019
Ypsilon Liberec
výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům:
Startovné, ubytování (max. 3 noci, hrazeno při umístění do 5 místa v turnaji), tréninkové fee, cestovné
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den)
Poznámka:
- podmínkou poskytnutí uvedených příspěvků je účast ve finálovém kole
- Předběžný rozpočet nákladů na Mistrovství ČR žáků a kadetů cca 9000,- Kč.

5. Národní golfová Tour mládeže 2019 ( NGTM )
Soutěž pro nejmladší hráče a talenty do 16 let je pod záštitou Českého olympijského výboru.
Termíny turnajů:
04.5.- 05.5.2019
Mstětice
výjezd: individuálně
15.6.- 16.6.2019
Olomouc
výjezd: individuálně
12.7.- 13.7.2019
Plzeň-Dýšina
výjezd: individuálně
2.8. - 3.8.2019
Česká Lípa
výjezd: individuálně
21.9.- 22.9.2019
Sokolov – Masters výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům:
Pro rok 2019 budou u turnajů NGTM propláceny výlohy jako výjimečná podpora mládežnického
golfu v souladu s platnou směrnicí č.3, ale bez výkonnostního kritéria, maximálně však ve výši
2000,-/hlava/turnaj. Předpokládaný rozpočet nákladů na tento turnaj cca 25.000,- Kč.

6. Regionální turnaj TCM - Východ B
Pro hráče TCM PGCOV je to povinný turnaj. Bez účasti našich hráčů ztrácí TCM PGCOV nárok na
příspěvek z ČGF. Mládežnický turnaj pro 8 členů každého TCM v regionu od 12-18 let, hraný na 1 kolo.
Termín turnaje:
TBS
Kořenec
výjezd: společný
Příspěvky hráčům:
doprava - viz. Extraliga, řidiči rodiče/trenér
ubytování (1 noc), startovné - platí hostující klub, tréninkové fee, cestovné, stravné
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den)
Předpokládaný rozpočet nákladů na tento turnaj cca 2.000,- Kč.

7. Pohár mistrů klubů ČR
Turnaj, na který jsou zváni pouze mistři klubů na rány pod záštitou Tipsportu. Poslední významný
individuální turnaj sezóny.
Termín turnaje:
12-13.10.2019
Konopiště (Radecký, D´Este) výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům:
startovné, ubytování (max. 2 noci), tréninkové fee, cestovné, stravné
žetony na driving (max. 50,- Kč na hráče a den)
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Poznámka:
- příspěvky budou poskytnuty pouze hráčům, kteří se umístí do 3. místa ve své kategorii
- Předběžný rozpočet nákladů na tento turnaj cca 0,- Kč.

8. Czech Golf Amateur Tour 2019 ( CGAT )
Nejvýznamnější série amatérských turnajů, kde hrají pouze nejlepší hráči a hráčky ČR. Výsledky se
počítají do WAGR!
Termíny turnajů:
26.4.-28.4.2019
Kaskáda
výjezd individuálně
18.5.-20.5.2019
Zbraslav
výjezd individuálně
03.7.-05.7.2019
Hluboká nad Vltavou
výjezd individuálně
06.9.-08.9.2019
Kunětická Hora
výjezd individuálně
Příspěvky hráčům:
startovné, ubytování (max. 3 noci), tréninkové fee, cestovné, stravné
žetony na driving (max. 100,- Kč na hráče a den)
Muži: 1.-3. místo ( body 1-6 )
4.-10 místo ( body 1,3,4,6 )
11.-17. místo ( body 1,3,6 )
18.-30. místo ( body 1,6 )

Ženy:

stejně jako muži
stejně jako muži
stejně jako muži
18.-21. místo ( body 1, 6 )

Poznámka:
- muži i ženy mají pro poskytnutí příspěvků v každém turnaji výkonnostní limity (konečné umístění
v turnaji i dělené) dle výše uvedeného schématu
- Předběžný rozpočet nákladů na CGAT 2019 cca 0,- Kč.

9. Prezident Masters CGAT 2019
Do tohoto turnaje se kvalifikují pouze nejlépe umístění hráči v žebříčku CGAT 2019, který je pravidelně
aktualizován na serveru ČGF. Hraje zde vybraná amatérská špička českého golfu.
Termín turnaje: 27.9. - 29.9.2019
Zbraslav
výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům: stejně jako u turnajů CGAT
Poznámka: stejně jako u turnajů CGAT
Předpokládaný rozpočet nákladů na CGAT - President Masters cca 0,- Kč.

10. Morava Cup a Junior Challenge 2019
Již 18. ročník regionálních mládežnických jednodenních nebo dvoudenních turnajů a 4. ročník série
turnajů Junior Challenge Výsledky hráčů se započítávají do mládežnických žebříčků ČGF. Účast
reprezentantů PGCOV je na desíti vybraných, zvýrazněných turnajích povinná/důrazně doporučená. Na
vybrané turnaje konané mimo Šilheřovice bude doprava hrazena PGCOV.
Termíny turnajů:
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14-15.4.2018

Olomouc (MC)

výjezd: indiv.

28.4.2019

Ostravice (MC)

výjezd: společně

7.5.2018

Šilheřovice (JCH)

bez výjezdu

12.5.2019

Šilheřovice (MC)

bez výjezdu

18.5.2019

Skalica (MC)

výjezd: indiv.

26.5.2019

Kravaře (MC)

výjezd: společně

2.6.2018

Hukvaldy (MC)

výjezd: indiv.

8.-9.6.2019

Velké Karlovice (MC)

výjezd: indiv.

17.6.2018

Rožnov (JCH)

výjezd: společně

23.6.2019

Jezera (MC)

výjezd: indiv

9.7.2019

Ropice (MC)

výjezd: společně

10.7.2019

Rožnov (MC)

výjezd: společně

15.-16.7.2019

Brno Kaskáda (MC)

výjezd: indiv.

21.7.2019

Kořenec (MC)

výjezd: indiv.

25.7.2019

Olomouc (MC)

výjezd: společně

6.8.-.7.8.2019

Ostravice (MC)

výjezd: společně

18.8.2019

Skalica (MC)

výjezd: indiv.

26.-27.8.2019

Čeladná (MC)

výjezd: indiv.

1.9.2018

Kaskáda (MC)

výjezd: indiv.

23.9.2018

Karviná (JCH)

výjezd:společně

28.9.2018

Kravaře (JCH)

výjezd:společně

Příspěvky hráčům:
cestovné (na vybraných 8 turnajů MC)
startovné (na turnajích Junior Challenge – Šilheřovice, Ropice, Lipiny, Rožnov)
Poznámka:
na vyznačené turnaje doprava mikrobusem zajištěným klubem, informuje Head Pro
Předpokládaný rozpočet cca 20.000,-

Seniorské soutěže 2019
Klub garantuje úhrady nákladů pouze v soutěžích družstev, a to ve výši stanovené tímto Plánem výjezdů.
Termíny Quatro Cupu budou aktualizovány po jejich zveřejnění.

1. Mistrovství ČR seniorských družstev na jamky 2019 - muži
Mistrovství ČR klubových družstev seniorů (6 hráčů + 2 náhradníci) je nejkvalitnější seniorskou
amatérskou soutěží klubových družstev. Hraje se ve třech soutěžních dnech na jamky.
Termín turnaje: 16.6. - 19.6.2019
Příspěvky hráčům:

Austerlitz
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výjezd: individuálně

Startovné, fee, cestovné (pouze pro neubytované), ubytování, stravné (ve výši hrazené pořadateli)
Poznámka:
- doprava vlastními vozidly po vzájemné dohodě hráčů
- záloha na účast v soutěži a její vyúčtování - viz. Směrnice č. 3
Předběžný rozpočet na Mistrovství ČR seniorských družstev na jamky cca 30.000,- Kč.

2. Mistrovství ČR seniorských družstev na rány 2019 - kategorie ženy, muži včetně
masterseniorů
Čtvrtý ročník této soutěže v ČR. Družstvo seniorů má 4 hráče, seniorek 2, mastersenioři 2 a
masterseniorky 2. Hraje se na rány. Předpokládá se účast jednoho družstva PGCOV v každé kategorii.
Termín turnaje:
26.8. – 27.8.2019
Kutná Hora
výjezd: individuálně
Příspěvky hráčům:
Startovné, fee, cestovné (pouze pro neubytované), ubytování, stravné (ve výši hrazené pořadateli)
Poznámka:
- doprava vlastními vozidly po vzájemné dohodě hráček a hráčů
- záloha na účast v turnaji v soutěži a její vyúčtování - viz. Směrnice č. 3
- Předběžný rozpočet na Mistrovství ČR seniorských družstev na rány cca 35.000,- Kč.

3. Quatro Cup – soutěž družstev ve hře na jamky 2019
Čtyři výkonnostně nejlepší pětičlenná seniorská klubová družstva regionu východ B hrají každoročně na
3 hřištích systémem každý s každým v jamkové hře brutto. Každý následný rok dojde k obměně hracích
hřišť tak, aby účastníci absolvovali vyrovnaný počet zápasů na domovském hřišti v cyklu čtyř let.
I. kolo
II. kolo
III. kolo

Olomouc
Austerlitz
Kaskáda

PGCOV - GCAUS a GCOLO – GCBRN
GCOLO - PGCOV a GCAUS - GCBRN
GCBRN - PGCOV a GCOLO - GCAUS

Poznámka:
Termíny Quatro cupu budou stanoveny až po schválení celostátního turnajového kalendáře ČSGA.
Příspěvky hráčům :
Cestovné, fee
Předběžný rozpočet na Quatro cup seniorských družstev cca 10.000,- Kč.

4. Mezinárodní mistrovství ČR seniorů ČGF na rány 2019
Nejvýznamnější seniorský golfový turnaj pořádaný ČGF v ČR. Účastní se pouze hráči, kteří splní
předepsaná výkonnostní kritéria.
Termín turnaje: 13.8. – 15.8.2019
Karlovy Vary
Příspěvky hráčům:
muži: příspěvky za 1.a 2. místo
– startovné, ubytování (max.3 noci), cestovné
příspěvky za 3. místo
– startovné
ženy: příspěvky za 1. místo
– startovné, ubytování (max.3 noci), cestovné
příspěvky za 2. místo
– startovné
Poznámka:
- umístění znamená pořadí hráčů PGCOV v kategorii seniorů nebo masterseniorů
- poskytnuty budou pouze příspěvky hráčkám a hráčům, kteří prošli do finálového kola soutěže ve své
kategorii
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- Předpokládaný rozpočet nákladů na MMČR seniorů na rány cca 0,- Kč.

5. Mistrovství ČR seniorů ČSGA na rány 2019 mužů a žen
Termín turnaje:
2.7. – 3.7.2019
Konopiště
Příspěvky hráčům:
muži: příspěvky za 1.a 2. místo
– startovné, ubytování (max.3 noci), cestovné
příspěvky za 3. místo
– startovné
ženy: příspěvky za 1. místo
– startovné, ubytování (max.3 noci), cestovné
příspěvky za 2. místo
– startovné
Poznámka:
- umístění znamená pořadí hráčů PGCOV v kategorii seniorů nebo masterseniorů
- poskytnuty budou pouze příspěvky hráčkám a hráčům, kteří prošli do finálového kola soutěže ve své
kategorii
- Předpokládaný rozpočet nákladů na MMČR seniorů na rány cca 0,- Kč.

Celkový rozpočet pro poskytnutí příspěvků ve všech soutěžích v kategorii seniorů v roce 2019 činí
75.000,- Kč a je nepřekročitelný. V případě, že dojde k nedočerpání předpokládaného rozpočtu na
výjezdy družstev, je sekce seniorů oprávněna dle vlastního rozhodnutí doporučit nedočerpanou
částku k poskytnutí příspěvku na kterýkoliv jiný seniorský turnaj, který je obsažen v tomto Plánu
výjezdů.

Součet rozpočtů výjezdů reprezentace PGCOV všech věkových kategorií, na soutěže
družstev a jednotlivců ČGF a ČSGA v sezóně 2019
Soutěže družstev 2019
1.

Extraliga družstev - muži

80 000 Kč

2.

1. liga družstev - ženy

25 000 Kč

2.

Mistrovství ČR družstev do 18 let - chlapci, dívky

35 000 Kč

3.

Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let - Pohár klubů

4.

Mistrovství ČR družstev žáků do 14 let

15 000 Kč

5.

Soustředění reprezentací

60 000 Kč

6.

Startovné v soutěžích družstev ČGF v roce 2019

51 000 Kč

Mezisoučet

0 Kč

266 000 Kč

Soutěže jednotlivců 2019
1.

Mezinárodní mistrovství ČR na rány

0 Kč

2.

Národní mistrovství ČR na jamky

0 Kč

3.

Mezinárodní mistrovství ČR juniorů a dorostu

6 000 Kč

4.

Mistrovství ČR žáků a kadetů

9 000 Kč

5.

Národní golfová tour mládeže

25 000 Kč
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6.

Regionální turnaj TCM - Východ B

2 000 Kč

7.

Pohár mistrů klubů ČR

0 Kč

8.

Czech Golf Amateur Tour

0 Kč

9.

Prezident Masters CGAT

0 Kč

10. Morava Cup a Junior Challenge 2019

20 000 Kč

Mezisoučet

62 000 Kč

Soutěže seniorů družstev a jednotlivců 2019
1.

Mistrovství ČR seniorských družstev na jamky - muži

30 000 Kč

2.

MČR seniorských družstev na rány všech kategorií

35 000 Kč

3.

Quatro Cup

10 000 Kč

4.

Mezinárodní mistrovství ČR na rány (ČGF)

0 Kč

5.

Mistrovství ČR na rány (ČSGA)

0 Kč

Mezisoučet

75 000 Kč

Náklady na výjezdy reprezentace PGCOV 2019 celkem
V Šilheřovicích 22. 2. 2019
Zpracoval:

TMK PGCOV
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403 000 Kč

