Úpravy soutěžního řádu ČSGA pro rok 2018.
Soutěžní řád byl v posledních letech radikálně upraven. Prošel také přátelskou
připomínkovou revizí STK ČGF. Rok 2017 ukázal, že SŘ je plně funkční a není nutno
provádět další změny. Jeho úpravy pro rok 2018 jsou jen malého rozsahu vyplývající
z reality sportovní života ČSGA.
1. V roce 2017 jsme poprvé ve spolupráci s ČGF zavedli elektronickou evidenci členské
základny. Opustili jsme papírové průkazy prokazující členství a plnění členských
příspěvků. Probíhá druhý rok této evidence a SŘ reaguje na tuto skutečnost v bodech,
které se dotýkají členství v ČSGA.
2. V kapitole nominačních kritérií pro master a super master seniory je upraven počet
nominačních a hodnocených kol, což vyplývá ze sportovního kalendáře ČSGA.
3. Soutěž Národní Senior Tour byla rozšířena o doplňkovou soutěž družstev.
4. Bylo do souladu dáno hodnocení v případě rovnosti výsledků s ustanovením, že v NST
se Grand Finále počítá jako samostatná soutěž. Při Grand Finále jsou pouze vyhlášeny
dlouhodobé soutěže jednotlivců i družstev NST.
Úpravy SŘ v novém znění
Str. 3 čl.1.3
Za člena ČSGA ve smyslu stanov a soutěžního řádu ČSGA je považován senior, seniorka,
který, -á, má pro daný rok zaplacený členský příspěvek ČSGA. Nový člen ČSGA po
zaplacení členského příspěvku následně obdrží registrační číslo ve tvaru 920XXXX.
Registrační číslo a platnost členství je možné ověřit po zadání příjmení a jména
v databázi ČSF zadáním do vyhledávače: cgf.cz/Golfers.
/vysvětlení: registrační číslo u stávajícího člena ČSGA je pro každý kalendářní rok stejné,
pro hráče zůstává povinnost uhradit členský příspěvek převodem na účet nebo funkcionáři
soutěže, bez úhrady příspěvku je na hráče i již dříve evidovaného pohlíženo jako nečlena
ČGF/
Str.7 čl.3.4.3
Hráč nemusí prokazovat členství v ČSGA. Musí mít uhrazen členský poplatek ČSGA. Hráč
muže uhradit členský příspěvek před zahájením soutěže.
Str.8 čl.4.2.1 b)
Národní Senior Tour /NST ČSGA/ zahrnuje všechny jednodenní soutěže kalendáře ČSGA
pojmenované NST ČSGA. Jde o soutěž dlouhodobou, která vrcholí turnajem Grand
Finále. Hraje se jako soutěž jednotlivců. Turnaj Grand Finále je hodnocen jako
samostatný. Součásti NST je vložená soutěž družstev./Forma soutěže družstev je součástí
Přílohy pod bodem 2.5 na straně 23/.
Str.8 čl.4.2.1 f)
Konečné pořadí celé soutěže určí součet brutto ran, nebo netto stablefordových bodů
s kterými hráč nebo hráčka postoupili do Grand Finále.
Str.8 čl.4.2.1 g)
Při rovnosti konečných výsledků rozhodne o pořadí postupně lepší započítávané kolo
v pořadí od 4. po 1. započítávané kolo soutěže.

Str.10 čl.5.5
NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA
Soutěž družstev je součástí soutěže jednotlivců NST ČSGA. Soutěž družstev je
dlouhodobá v rámci kalendářního roku. Hraje se na stablefordové body s vyrovnáním.
Str.10 čl.5.6
Pod tento bod je uveden stávající bod 5.5 Pohár regionů
/text nezměněn/
Str.22 čl.2.5
Soutěž družstev NST ČSGA
a) Soutěž družstev NST ČSGA se hraje jako součást soutěže jednotlivců NST ČSGA.
b) Družstvo tvoří minimálně 4 hráči nebo hráčky. Družstva mohou být smíšená-bez rozdílu
pohlaví, věku, bez podmínky stejné klubové příslušnosti. Počet členů družstva není
omezen.
c) Do soutěže družstev jsou hodnoceni čtyři hráči určeni kapitánem družstva pro dané
soutěžní kolo.
d) Kapitán družstva zašle soupisku družstva do 5. dubna na adresu ředitele soutěže NST
ČSGA. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení a registrační číslo hráče. Kapitán
rovněž uvede název družstva pod kterým bude v soutěži vedeno. Soupisku družstva je
možno doplnit do 1.6.
e) V souladu s termíny propozic jednotlivých kol kapitán oznámí mailem řediteli soutěže
sestavu pro dané soutěžní kolo. V naléhavých případech kapitán může sestavu dodatečně
upravit před zahájením soutěže.
f) Každý hráč může v daném kalendářním roce hrát jen za jedno družstvo.
g) Soutěž se hraje na stablefordové body s vyrovnáním. Muži hrají ze žlutých a ženy
z červených odpališť. Výsledek družstva je součet obdržených stablefordových bodů
všech čtyř nominovaných hráčů pro dané soutěžní kolo. Do celoroční soutěže se počítá 5
nejlepších výsledků družstva ze všech soutěžních kol před Grand Finále.
h) Tři nejlepší družstva budou vyhodnocena na posledním kole soutěže NST, tak zvaného
Grand Finále. Při rovnosti bodů po jejich součtu z pěti nejlepších kol rozhodne o
konečném pořadí postupně lepší výsledek družstva z 5., 4., 3., 2., 1., započítávaného
kola celého družstva.
/soutěž družstev NST má v roce 2018 svůj první ročník/
Str.23 čl.2.6.
Pod tento bod je uveden stávající bod SŘ 2.5 Pohár regionů
/text nezměněn/
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