
Kvalifikace družstev 2014
                                                      
Podmínky účasti       1/ Kvalifikace klubových družstev mužů a žen se mohou účastnit
                                    všechna klubová družstva, která se do soutěže přihlásí a nejsou již
                                    účastníky MČR.
                                    V případě přihlášky jediného družstva žen a  mužů 
                                    tato družstva doplní počet družstev na Mistrovství ČR bez nutnosti   
                                    hraní kvalifikace. 
                                    2/ V soutěži mohou hrát muži, kteří v roce 2014 dovrší nejméně 55 
                                    let, ženy 50 let, jsou členy ČSGA a mají pro daný rok zaplaceny 
                                    členské příspěvky.
                                    3. Hráč hraje soutěž družstev za svůj domovský klub.
                                    4. Pokud domovský klub dá hráči souhlas, může hráč hrát v daném 
                                    roce hrát za svůj nedomovský klub. Domovský klub musí hráči 
                                    vydat písemný souhlas, který kapitán družstva předá hlavnímu 
                                    rozhodčímu při odevzdání sestavy pro první kolo.
                                    5. Za každý klub může hrát maximálně jeden hráč s nedomovským 
                                    členstvím.
                                    6. Každý hráč může v daném kalendářním roce hrát pouze za 
                                    jedno družstvo.      
                                    7. Hostování hráče v klubu jehož není členem není možné.
                                    8. Klub musí družstvo přihlásit v termínu do 20.5.2014 na adresu  
                                    ředitele soutěže foldinfolbus@centrum,cz  tel.:603 556 479.
                                    9. Každý klub může do soutěže vyslat jediné družstvo.

Podmínky soutěže     1/ Hraje se podle Pravidel ČSGA, místních pravidel pro hřiště golf 
                                    Resort Černý Most, Soutěžního řádu ČSGA  a ČGF a podmínek 
                                    vydaných pro tuto soutěž. 
                                    2/ Kvalifikace se hraje na 1x18 jamek na rány bez vyrovnání s 
                                    úpravou hendikepů.
                                    3/ Družstvo mužů tvoří šest hráčů, družstvo žen čtyři hráčky. 
                                    Družstvo může mít jednoho náhradníka. Aby družstvo mohlo být 
                                    hodnoceno musí  soutěž odehrát nejméně pět hráčů, případně tři 
                                    hráčky.
                                    4/ Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána. Funkci 
                                    kapitána, kedyho nesmí vykonávat profesionální golfista. Pokud 
                                    kapitán vykonává funkci kedyho nemá v té době práva kapitána. 
                                    5/ Kapitáni družstev předají řediteli soutěžnímu výboru
                                    seznam hráčů, hráček včetně náhradníka do 25.5. do 12.00 hod.      
                                    Splnění podmínky je nutné pro sestavení startovní listiny.
                                   6/ Nehrající náhradník družstva může startovat v soutěži  
                                   jednotlivců mimo své  družstvo.           
                                   8/ Družstva mužů hraji ze žlutých odpališť, družstva žen 
                                   z červených odpališť. 
                                   9/ Hráči hrají v trojicích nebo čtveřicích  podle startovní listiny 
                                   sestavené soutěžním výborem. Soutěžní výbor sestaví  startovní 
                                   listinu podle HCP a to tak, aby v jednom flajtu byli hráči z různých  
                                   klubů. 



                                   10.Start je postupný

Hodnocení                 1/ Součet pěti nejlepších výsledků družstva mužů a tří u družstva 
                                   žen z každého  hracího kola určí pořadí družstev. V případě 
                                   rovnosti výsledků rozhodne o pořadí  družstev:
                                   b/ nejlepší individuální výsledek hráče, hráčky 
                                   c/ respektive posledních 9, 6, 3 jamek téhož hráče, hráčky.
                                   2. Vítězové kvalifikace postupují, při splnění podmínky, že v MČR  
                                   a Poháru  může být každý klub zastoupen pouze jedním  
                                   družstvem. STK ČSGA může udělit výjimku „B“ týmu při  
                                   nenaplnění předepsané kapacity, to je počet 8 družstev. 
                                  /Počet postupujících bude upřesněn dle přihlášek družstev na 
                                   MČR/.
                                  
Ostatní                     Kvalifikace družstev mužů a žen je součástí soutěže Senior
                                   Tour ČSGA. Kapacitu hřiště doplní ostatní  individuální účastníci.   
                                   Výsledky se započítávají všem účastníků soutěže do žebříčku    
                                   ČSGA.     
  


