České dráhy a.s., ČD Cargo a.s.,
Správa železnic, státní organizace a
Odborové sdružení železničářů

PROPOZICE 2021
mistrovství ČR železničářů v golfu
_________________________________________________________________________________________

A. Všeobecná část
1. Pořadatel:

Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD a.s., ČD Cargo a.s. a se
Správou železnic, státní organizací.
Organizaci zajišťuje RSK OSŽ mezinárodní oddělení OSŽ.
Sportovní akce se koná s příspěvkem z SF ČD a.s., SF ČD Cargo a.s.,
C-FKSP Správy železnic, státní organizace a prostředků OSŽ.

2. Termín a místo konání:

14. června 2021 v 8.00 hodin, Golf Club Ypsilon Liberec
Ke Klubu 17, 463 31 Mníšek – Fojtka, www.ygolf.cz

3. Řízení soutěže:

Ředitelka MČR :
Věra Nečasová, tajemnice PV OSŽ ČD, a.s.
Hlavní rozhodčí :
nominuje golf club Ypsilon
Tajemník závodu:
Ondřej Šmehlík, vedoucí MO OSŽ-Ú
Organizační pracovníci: Michaela Šimková, MO OSŽ-Ú

4. Pravidla účasti:

Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních
akcí ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., resp. Přílohou č. 1 k Zásadám C-FKSP 2021 u
Správy železnic, státní organizace. Bližší pravidla účasti, prokázání
oprávněnosti startu a úhrady nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce
„Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2021“.
Účastníci startují v době svého volna, bez nároku na refundaci mzdy.
Účastníci budou respektovat všechna epidemiologická doporučení a
nařízení vydaná jak vládou ČR, tak i jednotlivými zaměstnavateli.
V případě, nemožnosti účasti je nutno tuto skutečnost oznámit pořadatelům:

5. Přihlášky účastníků:

Závazné přihlášky přijímá nejpozději do 26. května 2021 Ondřej Šmehlík, OSŽ
- MO, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9.
Telefon:
972 241 976, mobil: 737 275 076
e-mail:
ondrej.smehlik@osz.org
Termín přihlášek končí obsazením maximální kapacity. V případě vyššího
počtu zájemců dostanou přednost golfisté s nižším HCP.

6. Ubytování a stravování:

Stravování dle programu, požadavek na ubytování na noc před turnajem uvést
do přihlášky.

7. Pojištění:

Účastníci mladší 80 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č.
2202174717, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A. a OSŽ (viz.
www.osz.org/index.php/pojisteni). Ostatní účastníci jsou povinni uzavřít na
vlastní náklady obdobné pojištění na dobu konání akce individuálně.
Upozorňujeme, že se jedná o základní pojistku, v případě požadavku na
rozšířené pojistné krytí je nutné uzavřít individuální pojištění na vlastní náklady.
Pokud dojde k úrazu v době sportovní akce, poškozený nahlásí
neprodleně, nejpozději do ukončení akce úraz organizátorům a společně
vyplní formulář „Záznam o úrazu“.

8. Zdravotní služba:

Zajištěno v rámci zajištění zdravotního zabezpečení na veřejných sportovištích.
Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou
prohlídkou.

B. Technická ustanovení
1. Program:

pondělí 14. června 2021
8.00 hodin
prezence účastníků
předání občerstvení ke hře
8.30 hodin
oficiální zahájení
9.00 hodin
zahájení turnaje
oběd
16.00 hodin
vyhodnocení a ukončení turnaje

2. Kancelář mistrovství :
.

Bude umístěna v prostoru golf clubu Ypsilon.

3. Předpis :

Hraje se 18 jamek, podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a Místních
pravidel, na úpravu HCP. O umístění rozhoduje nejnižší počet ran. V případě
rovnosti výsledků, rozhoduje výsledek na posledních 9., 6., 3. a 1. jamce. V
soutěži „nejvyšší počet STB“ v případě rovnosti výsledků, rozhoduje o vítězství
lepší netto výsledek na posledních 9., 6., 3. a 1. jamce. Odpaliště muži - yellow,
ženy - red. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, či účastníky
způsobené. Golfisté jsou povinni dodržovat a uposlechnout pokyny pořadatelů a
rozhodčích.

4. Tempo hry :

Časový limit na 18 jamek je 4 hodiny 40 minut (průměr 15 minut / jamka).
Při porušení tempa hry následují tyto kroky:
1. porušení – upozornění
2. porušení – napomenutí
3. porušení – penalizace
4. porušení - diskvalifikace

5. Protesty :

do 5 minut po skončení turnaje u ředitele mistrovství.

6. Vyhlášení výsledků :

Vítěz turnaje – nejlepší brutto.
3x medaile - brutto na rány - muži, ženy
1x pohár - netto STB
1x pohár - longest drive
1x pohár - nearest to the pin

7. Upozornění :

Turnaj je nominační na Regionální mistrovství USIC, které se bude konat 2.4.9.2021 v golf clubu Ypsilon Liberec. Pozvány budou týmy z Belgie, Německa,
Dánska a ČR.

V ……………………. dne ........................................

Za OSŽ: .......................................................

Za ČD, a.s.: .......................................................

Za ČD Cargo, a.s.: ...............................................

Za Správu železnic, státní organizaci:……..............

Přihláška - OSOBNÍ ÚDAJE
MČR železničářů v golfu 14.6.2021, Ypsilon, Liberec
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Federační registrační číslo:

Handicap:

Požaduji zajištění ubytování z 13.- 14.6.2021:

ANO

NE

Zaměstnavatel a organiz. složka:
Osobní číslo zaměstnance Správy železnic:
E-mailová adresa:

Telefon:

Podpis:

Datum:

Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 26.5.2021 na e-mailovou adresu:
ondrej.smehlik@osz.org

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2021
Možnost účasti

Prokázání

Prezenční listina

Úhrada nákladů

zaměstnanci ČD, a.s.

služební průkaz ČD a OP

ČD

SF ČD

RP zaměstnanců ČD, a.s.
(děti 16-21 let)

OP

ČD

SF ČD

důchodci ČD od 1.1.2003

čestné prohlášení a OP

ČD

SF ČD

zaměstnanci ČD Cargo, a.s.

služeb. průkaz ČD Cargo a OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

RP zaměstnanců ČD Cargo, a.s.
(děti 16-21 let)

OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

důchodci ČD Cargo, a.s.

čestné prohlášení a OP

ČD Cargo

SF ČD Cargo

zaměstnanci Správy železnic,
státní organizace
RP zaměstnanců Správy
železnic,
státní organizace (děti 16-21 let)
důchodci Správy železnic,
státní organizace

služební průkaz Správy železnic,
Správa železnic, státní organizace
státní organizace, a OP

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

čestné prohlášení a OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

železniční důchodci do 1.1.2003

čestné prohlášení a OP

Správa železnic, státní organizace

C-FKSP
Správy železnic, státní organizace

zaměstnanci nedrážní
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

zaměstnanci VÚŽ a DVI

služební průkaz

nedrážní

VÚŽ, DVI

RP nedrážních,
(děti členů OSŽ 16-21 let)

OP

nedrážní

OSŽ

důchodci nedrážní
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

důchodci na DSP
(jen členové OSŽ)

členský průkaz OSŽ a OP

nedrážní

OSŽ

POZNÁMKA: V čestném prohlášení se uvede zejména datum, od kterého účastník pobírá starobní důchod.
Tyto soutěže jsou nominační na Mezinárodní mistrovství USIC a mohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci
(ve věku 16 - 21 let): Šachy, běžecké lyžování
Tyto soutěže jsou nominační na Regionální mistrovství USIC a nemohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci.
Badminton, golf a stolní tenis

