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A. ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE
1.

ČLENSTVÍ v ČSGA a REGISTRACE

1.1

V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to
je ženy i muži, kteří v daném roce dovrší nejméně 50 let.

1.2

Senioři a seniorky musí splňovat pravidla AMATÉRSKÉHO STATUSU schváleného R&A
Rules Limited.

1.3

Za člena ČSGA ve smyslu stanov ČSGA a tohoto soutěžního řádu je považován
senior, seniorka, který má pro daný rok zaplacený členský příspěvek. Nový člen
ČSGA po zaplacení členského příspěvku následně obdrží registrační číslo 902xxxx
Registrační číslo a platnost členství je možné ověřit po zadání příjmení a jména
hráče v databázi hráčů ČGF, zadáním do vyhledávače: cgf.cz/Golfers.

1.4

Účast v seniorských soutěžích organizovaných ČSGA dle tohoto soutěžního řádu,
může být pro neregistrované členy v ČSGA omezena propozicemi soutěží.

1.5

Hráč musí být registrován v každém klubu, v němž je členem.

1.6

Registrace v klubu je domovská nebo nedomovská.

1.7

Hráč má jen jednu domovskou registraci.

1.8

Hráč bez platné domovské registrace se nemůže účastnit žádných soutěží
jednotlivců nebo družstev.

1.9

Hráč může reprezentovat klub v němž má platnou registraci. Další podmínky viz
Soutěže družstev.

1.10

Hráč během kalendářního roku může hrát v soutěži družstev jen za jeden klub.

B. HRACÍ ŘÁD
2.

ROZDĚLENÍ SOUTĚŽÍ

2.1

Podle věkových kategorií:
pro národní senior tour

pro nominační soutěže






muži
muži
muži
muži

50+ senioři
65+ master senioři
75+ super master senioři
-

50+
55+
70+
75+





ženy
ženy
ženy

50+ seniorky
65+ master seniorky
-

50+ seniorky
65+ master seniorky
70+ super master seniorky

senioři
senioři)
master senioři
super master senioři
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V soutěžích ČSGA rozhoduje o účasti nebo kategorii vždy ročník narození.
V mezinárodních soutěžích může být rozhodující přesné datum narození k termínu
zahájení soutěže dle podmínek rozpisu soutěže.
2.2

Podle výkonnosti jsou hráči děleni do kategorií:



2.3

0 - 36
37,0 – 54,0 hráči této kategorie nastupují do soutěží NST s hcp 36
Podle způsobu soutěžení:



2.4

jednotlivců, dvojic
soutěže družstev
Podle povahy soutěžení:






2.5

soutěže Národní senior tour ČSGA
soutěže nominační
soutěže mistrovské
soutěže regionální dle sportovních kalendářů regionů
soutěže klubové
Podle účasti:





2.6

soutěže domácí
soutěže mezinárodní
soutěže otevřené
soutěže uzavřené
Podle doby soutěžení:



2.7

soutěže jednorázové
soutěže dlouhodobé
Podle systému hry:





na jamky
na rány
stableford

2.8

Soutěže se mohou hrát bez hendikepu nebo s hendikepem, případně zlomkem
hendikepu dle rozpisu soutěže a charakteru soutěže.

2.9

Soutěže se hrají na kola, jejichž počet je stanoven rozpisem soutěže. Za
výjimečných okolností může soutěžní výbor kola zrušit nebo zkrátit, aby byla
zachována regulérnost soutěže.

2.10

Soutěže se hrají podle platných Pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu
ČSGA a podmínek rozpisu soutěže.
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3.

POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1

PLÁNOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1.1 Celostátní seniorské soutěže plánuje ČSGA. Regionální soutěže plánují regionální
komise STK. Doporučuje se, aby termíny Regionálních soutěží respektovaly
termíny celostátního kalendáře ČSGA.
3.1.2 Soutěže ČSGA zajišťuje garant jmenovaný ČSGA. Na serveru ČGF ji vypíše
prostřednictvím klubu oprávněného na daném hřišti soutěže pořádat a to nejméně
14 dnů před datem zahájení soutěže. ČSGA musí být uvedena jako spolupořadatel.
Garant má oprávnění vypsanou soutěž na serveru editovat.
3.1.3 Propozice soutěže ČSGA musí obsahovat:


















3.2

název soutěže-uvádět název dle kalendáře ČSGA
při zadání na serveru ČGF musí být zadána Kategorie turnaje = "seniorský turnaj"
místo, datum konání soutěže
hrací a časový plán
technická ustanovení
kategorie dle soutěžního řádu
termíny uzávěrky přihlášek (2 dny před zahájením turnaje)
potřebné doklady hráče (uhrazený členský příspěvek ČSGA)
podmínky rozhodování o pořadí
podmínky účasti (přednost účasti v soutěži pro registrované členy ČSGA, omezení
výší HCP, maximální počet hráčů, počet míst pro jednotlivé soutěžní kategorie)
ceny, občerstvení
hrací poplatky za soutěžní a cvičná kola, výše vkladu (vklad do soutěže bude
zvýšen o 50,- Kč jako odvod do pokladny ČSGA), poplatky mohou být rozdílné pro
členy a nečleny ČSGA
jiné závazné pokyny:
◦ zákaz dopravy vyjma případů povolených soutěžním výborem, hráči 75+ a
hráčky 70+ mají dopravu povolenou
◦ zákaz používání mobilních telefonů, vyjma přivolání pomoci k záchraně života,
ochraně zdraví nebo při závažných událostech na hřišti
kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pořadatele nebo garanta soutěže
soutěžní výbor, hlavní rozhodčí
v případě více herních možností resortu je nutno uvést stanovenou herní variantu

ZPRÁVA O VÝSLEDKU SOUTĚŽE

3.2.1 Garant soutěže je povinen zpracovat výsledky soutěže na serveru ČGF a v příloze
turnaje uvést důležité okolnosti a stručné hodnocení. Komentář k turnaji,
případné fotografie zašle správci serveru ČSGA.

3.3

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ

3.3.1 Řídícím orgánem soutěže je soutěžní výbor určený rozpisem. Jeho hlavním úkolem
je rozhodovat podle Pravidel golfu, Místních pravidel a Soutěžního řádu o
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sporných případech nebo sporech účastníků soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
3.3.2 Soutěžní výbor může ze svého středu jmenovat vrchního rozhodčího. V takovém
případě je rozhodnutí vrchního rozhodčího o sporných případech rozhodnutím
konečným.
3.3.3 Soutěžní výbor organizuje a řídí soutěž a je zodpovědný za sestavení startovní
listiny, zpracování výsledků a přípravu hřiště pro soutěž.
3.3.4 Soutěžní výbor je povinen nepřipustit k soutěži nebo z ní vyloučit hráče jehož
chování není v souladu se slušným jednáním hráče, který nerespektuje jeho
pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně, nebo je pod vlivem
alkoholu nebo drog.

3.4
3.4.1

ZÁVAZNÉ POKYNY
Rozhodování o pořadí

Pořadatel je povinen v rozpise uvést, jak budou hodnoceny výsledky v jednotlivých
kategoriích, zda bez hendikepu nebo s hendikepem, případně v jaké výši bude hendikep
použit.
V soutěžích jednotlivců bez hendikepu z celostátního kalendáře ČSGA při dosažení
stejného výsledku jedním nebo více hráči rozhodne o pořadí:
u Národního mistrovství ČSGA na rány:
a) o 1.misto rozehrávka do prvního rozhodnutí
b) o lepším umístěním na dalších místech rozhoduje postupně: lepší výsledek na
posledních 18, 9, 6, 3 a 1 jamce
c) nerozhodne-li žádné z uvedených kritérií následuje los
v ostatních soutěžích rozhodne o pořadí:
a) lepší výsledek na posledních 18, 9, 6, 3, 1 jamce
b) nerozhodne-li o pořadí žádné z uvedených kritérii, rozhoduje los
3.4.2

Přihlášky do soutěže

Pokud pořadatel nestanoví jinak, podávají přihlášky do soutěží jednotlivců sami hráči a
také odpovídají za neomluvenou účast. Jestliže se přihlášený hráč neomluví za svou
neúčast, nebo nezaplatí povinné poplatky, může být potrestán vyloučením z účasti na
některém z dalších turnajů.
Přihlášky do soutěží družstev podávají pořadateli kluby a to písemně nebo e-mailem.
Pořadatel musí přijatou přihlášku klubu potvrdit.
Pořadatel má právo přihlášku odmítnout, pokud hráč nebo družstvo nesplňuje podmínky
rozpisu soutěže nebo hráč má zákaz činnosti.
Pořadatel musí o této skutečnosti informovat dotyčného hráče nebo klub v případě
přihlášky družstva.
Pořadatel může omezit počet účastníků nevypsáním některé kategorie, stanovením
počtu účastníků, nebo výší hendikepu.
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3.4.3

Doklady hráče

Hráč nemusí prokazovat členství v ČSGA. Musí mít uhrazen členský poplatek ČSGA. Hráč
může uhradit členský příspěvek před zahájením soutěže.
3.4.4

Hrací plán a startovní listiny

Soutěžní výbor musí včas zveřejnit startovní listiny nebo jejich následné úpravy. Termín
zveřejnění startovních listin musí být dán rozpisem soutěže.
Soutěžní výbor může upravit časový plán nebo vypsané kategorie soutěže dle počtu
účastníků.
Pro nominační turnaje ČSGA budou v 1.kole hráči zařazeni do flajtů dle výše hendikepu
bez ohledu na kategorie, ale v ucelených mužských nebo ženských flajtech. Ve 2.kole
bude startovní listina sestavena v obráceném pořadí dle výsledků 1. kola. Nejdříve bude
startovat nejlepších max. 30 - 32 hráčů, hráček dle vypsaných kategorií.
Start bude postupný, případně z jamek č. 1 a 10. Toto může být upraveno dle místních
podmínek.
Pořadatel bude dle podmínek soutěže garantovat počet míst ve vypsaných věkových
kategoriích bez ohledu na výši hendikepu.
3.4.5

Měřicí zařízení

Soutěžící mohou používat měřící zařízení, která jsou v souladu s Pravidly golfu-dodatek
IV, bodč.5. Měřící zařízení musí být uzpůsobeno výhradně k měření vzdálenosti.
3.4.6

Motorová vozidla

V mistrovských soutěžích: Mistrovství ČR družstev ve hře na jamky a na rány, Národního
mistrovství ČSGA jednotlivců ve hře na rány je zákaz používání motorových vozidel,
vyjma zvláštních situací, kdy hlavní rozhodčí umožní jeho užití (převoz členem
soutěžního výboru na určené místo nebo v prostoru mezi jamkami k tomu určenému).
Hráči 75+ a hráčky 70+ mají dopravu povolenou.
U ostatních soutěží může soutěžní výbor povolit použití motorového vozíku ve vážných,
odůvodněných případech s ohledem na zdravotní stav.
3.4.7

Start cizinců

Start cizinců je možný. Případné omezení musí pořadatel uvést v rozpisu.
3.4.8

Vklad

Pořadatel může k úhradě svých nákladů vybírat od hráčů vklad, jeho výše bude
stanovena rozpisem.
3.4.9

Námitky a protesty

Námitky a protesty v soutěžích jednotlivců se řeší podle Pravidel golfu. V soutěži
družstev při podání námitky nebo protestu složí stěžovatel vklad 1 000,- Kč k rukám
soutěžního výboru. Námitku nebo protest podá písemně kapitán družstva. Jestliže bude
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námitka, protest uznán za oprávněný, bude vklad vrácen. V opačném případě propadá ve
prospěch pořadatele soutěže.

4.

SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ

4.1

SENIORSKÉ MISTROVSTVÍ KLUBU

V rámci konání soutěže mistrovství klubu nebo samostatně je organizována soutěž o
seniorského přeborníka klubu. Řízení a organizace je plně v kompetenci jednotlivých
klubů.

4.2

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA (NST ČSGA)

Turnaje NST ČSGA jsou pořádány na golfových hřištích v ČR nebo v zahraničí. Soutěž se
hraje na rány bez vyrovnání a systémem stableford s vyrovnáním.
4.2.1 Podmínky soutěže Národní Senior Tour ČSGA
a/ Název soutěže: Národní Senior Tour České seniorské golfové asociace
b/ Národní Senior Tour /NST ČSGA/ zahrnuje všechny jednodenní soutěže kalendáře
ČSGA hrané na rány pojmenované NST ČSGA a jedno kolo Grand Finále. Soutěž Grand
Finále je hodnocena samostatně. Jde o soutěž dlouhodobou, která vrcholí soutěží Grand
Finále. Hraje se jako soutěž jednotlivců. Součástí NST je vložená soutěž družstev.
c/ Soutěž se mohou účastnit hráči, hráčky s hendikepem 0-54. Hráči, hráčky
s hendikepem 37-54 nastoupí do soutěže s hendikepem 36,0.
Soutěž se hraje na rány bez vyrovnání a na stablefordové body s vyrovnáním
v kategoriích:
Brutto rány
Stableford netto
senioři
50+,
master senioři
65+
super master senioři 75+
seniorky
50+
master seniorky 65+
d/ V jednotlivých soutěžích rozhoduje o lepším umístění lepší brutto výsledek,
případně posledních 9, 6, 3, 1 jamce, nebo obdobně počet netto stablefordových
bodů.
e/ Do konečného žebříčku NST ČSGA se započítá součet nejlepších pěti výsledků na
rány bez vyrovnání nebo počet netto stablefordových bodů podle kategorií.
f) Při rovnosti konečných výsledků rozhodne o pořadí postupně lepší započítávané kolo
v pořadí od pátého do po první kolo dlouhodobé soutěže.
g/ Výsledky konečného žebříčku určí účast pro Soutěž Grand Finále, která je hodnocena
samostatně.

4.3

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR

ve hře na rány jednotlivců organizuje a pořádá ČGF. Mezinárodní mistrovství se hraje na
rány bez vyrovnání. Bližší podmínky stanoví rozpis soutěže. Soutěž se hraje v
kategoriích



muži: 50 +, 65+
ženy: 50 +, 65+
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4.4

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR

ve hře na rány jednotlivců organizuje a pořádá ČSGA. Hraje se podle Pravidel golfu,
místních pravidel, Soutěžního řádu a propozic soutěže.
Další podmínky soutěže:
--hraje se na 2x18 jamek bez hcp, na úpravu hcp
-kategorie: muži 50+, 65+, 75+
ženy 50+, 65+, 70+
-výkonnostní limity: max hcp 36,0 pro všechny kategorie
-muži hrají se žlutých, ženy s červených odpališť
-případná rozehrávka o první místo se hraje jako sudden death na jamkách určených
soutěžním výborem
-celkový počet hráčů pro obě kola je max. 130 dle výše hcp.
4.5

REGION SENIOR TOUR (RST)

Turnaje RST jsou pořádány na golfových hřištích v ČR i v zahraničí jako jednokolové nebo
více kolové soutěže. Turnaje jsou zařazeny do regionálního seniorského kalendáře.
Hodnocení je prováděno bodovým systémem z výsledků jednotlivých kol. Průběžně i
celkově jsou hodnoceny výsledky brutto i netto. Kalendář, propozice a organizaci
turnajů zajišťuje regionální sportovně technická komise. Všechny soutěže RST, které
budou hrány na rány a otevřeny pro všechny seniory budou počítány do seniorského
žebříčku vedeného ČGF.
4.6.

MASTER SENIOR TOUR (MST)

Jednokolové turnaje MST jsou pořádány na golfových hřištích v ČR i v zahraničí jako
součást soutěže Národní senior tour.

5.
5.1

SOUTĚŽE DRUŽSTEV
POŘÁDÁNÍ

Soutěže družstev organizuje a pořádá ČSGA spolu s pořádajícím klubem. Bližší podmínky
stanoví rozpis soutěže.

5.2

KVALIFIKACE

pro POHÁR ČR seniorských klubových družstev mužů a MČR VE HŘE NA JAMKY seniorských
klubových družstev žen.
Kvalifikace družstev žen a mužů pro Mistrovství ČR a Pohár se hraje na rány dle
podmínek soutěžního řádu a rozpisu soutěže. Z kvalifikace postupují vítězná družstva,
případně další družstva v pořadí:
a) pokud vítěz kvalifikace nebude pokračovat ve vyšší soutěži
b) některé družstvo vyšší soutěže se do ní nepřihlásí
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c) družstvo vyšší soutěže bylo z účasti soutěže vyřazeno.
Postupující družstva se účastní vlastního MČR a Poháru ČR v témže kalendářním roce.

5.3

MISTROVSTVÍ ČR VE HŘE NA JAMKY

Mistrovství ČR klubových družstev mužů a žen a Pohár družstev mužů ve hře na jamky je
jednorázová soutěž, která se hraje na jamky ve třech hracích kolech dle rozpisu
soutěže. Hráči prvních tří družstev ve vypsaných kategoriích získávají medaile. Vítězná
družstva získají putovní pohár.

5.4

MISTROVSTVÍ ČR VE HŘE NA RÁNY

Mistrovství ČR družstev ve hře na rány se hraje jako jednorázová soutěž na rány ve dvou
hracích kolech dle rozpisu soutěže a to v kategoriích muži:50+, 65+,75+ a ženy:50+, 65+.

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.

5.6

POHÁR REGIONÚ ČSGA

Pohár regionů ČSGA se hraje jako soutěž družstev mužů a žen z jednotlivých regionů a
družstva z hráčů NST.Hraje se na rány netto, ve dvou hracích dnech, dle rozpisu soutěže.

6.

ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD ČSGA

6.1

ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD ČSGA

6.1.1 Jsou vedeny následující žebříčky:
a/ nominační v kategoriích:
senioři 55+
na rány brutto, netto
master senioři 70+
na rány brutto, stablefordové body netto
super master senioři 75+ stablefordové body netto
seniorky 50+
master seniorky 65+

na rány brutto
na rány brutto

Žebříčky jsou sestavován na základě průměrné odchylky jednotlivých uhraných kol
ve hře na rány od normových hodnot hřiště CR a SR dle vzorce-odchylka=hráčův
brutto výsledek-(SR/113+CR), nebo stablefordových bodů
b/Národní senior tour v kategoriích:
senioři 50+

rány brutto

master senioři 65+

stablefordové body netto

super master senioři 75+ stablefordové body netto
seniorky 50+

rány brutto

master seniorky 65+

stablefordové body netto
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Žebříčky jsou sestavovány na základě brutto ran nebo netto stablefordových bodů
z pěti nejlepších výsledků.
6.1.2 Žebříček je sestavován pro daný kalendářní rok.

6.2

ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD ČGF

6.2.1 Žebříček ČGF je sestavován na základě průměrného bodového zisku z jednotlivých
kol ve hře na rány, s postupným startem, za standardních hendikepových
podmínek. Větší hodnota je chápána jako lepší.
6.2.2 Do žebříčku se započítávají všechna kola ze soutěží vyjmenovaných ČGF a soutěží
ČSGA, které určí ČSGA. Mezi tyto soutěže ČSGA patří veškerá kola soutěží ve hře
na rány, která jsou zahrnuta v celostátním kalendáři ČSGA, předem nahlášené a
odsouhlasené zahraniční turnaje a případně vyjmenované soutěže RST. Podmínkou
zařazení soutěží RST do hodnocení žebříčku je, že jsou hrané na rány a otevřené
pro všechny hráče bez ohledu na regionální příslušnost.
6.2.3 Žebříček je sestavován na základě výsledků v posledních 52 týdnech (tzv. plovoucí
rok).
6.2.4 Nejlepší senior a seniorka jsou vyhlášeni na celostátním večeru golfu ČGF.
6.2.5 Seniorské žebříčky se vyhlašují v následujících kategoriích:
◦ Senioři - muži ve věku od 50 let včetně
◦ Seniorky - ženy ve věku od 50 let včetně

7.
7.1

KRITÉRIA NOMINACE REPREZENTACE ČR
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

7.1.1 ČR mohou reprezentovat jen hráči, kteří mají státní občanství ČR a jsou
registrovanými členy ČSGA. Dále ČR mohou reprezentovat Češi nebo Češky žijící
v zahraničí, pokud to podmínky turnaje povolují (nezakazují) a pokud splňují
ostatní kriteria.
7.1.2 Podmínkou pro zařazení hráče do seniorského reprezentačního družstva ČR je
sportovní výkonnost hráče a jeho umístění na vyhlášených nominačních turnajích
v daném roce dle nominačního žebříčku.
7.1.3 Dalším kritériem pro nominaci hráče je výše jeho hendikepu v porovnání s výši
odchylky na žebříčku ČSGA pro soutěže hrané s hendikepem.
7.1.4 Výbor ČSGA má právo vyřadit z reprezentace hráče, který nedodržuje nebo se
provinil proti stanovám nebo řádům ČSGA, ČGF. Do reprezentačního družstva
nemusí být zařazen hráč, který se neúčastnil některého z nominačních turnajů na
který se přihlásil nebo, který nedokončil bez omluvy a písemného zdůvodnění ze
závažných osobních důvodů. Do reprezentace nebude zařazen hráč, který
nerespektuje Pravidla golfu, Místní pravidla a propozice turnaje.
7.1.5 Výbor ČSGA má právo výběru jednoho hráče do každého reprezentačního teamu, i
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když tento nesplňuje podmínky podle bodu 7.1.2, 7.1.3 základního ustanovení,
pokud tento hráč svou výkonností potřebám reprezentace vyhovuje (hráč obdrží
tzv. divokou kartu).

7.2

NOMINAĆNÍ KRITÉRIA DRUŹSTEV SENIORŮ A SENIOREK

7.2.1 Pro nominaci seniorské reprezentace mužů 55+ ČSGA na ME a Poháru družstev
řízených ESGA je hodnocena výkonnost hráčů na třech nominačních turnajích dle
kalendáře ČSGA. Pro kategorii seniorů budou z celkem maximálně možných šesti
uhraných kol hodnoceny čtyři nejlepší výsledky. Podmínkou účasti seniorů na ME a
Poháru je dosažení věku minimálně 55 let před prvním dnem mistrovství.
Maximální přesný hendikep je pro Mistrovství Evropy 12,4 a pro Pohár 16,4 (může
být upraveno propozicemi).
7.2.2 Pro nominaci master seniorů 70+ a super master seniorů 75+ na ME Master Senior
je výkonnost hráčů hodnocena na třech nominačních turnajích. Z celkového
počtu maximálně šesti odehraných kol budou hodnoceny čtyři nejlepší.
Podmínkou účasti na ME je dovršení věku 70 let, respektive 75+ před prvním dnem
mistrovství. Maximální přesný hendikep pro Mistrovství 70+ je 16, pro Pohár 70+
je 20. Konečná nominace obou šestičlenných družstev pro ME a Pohár
v kategoriích 70+ a čtyřčlenného družstva v kategorii 75+ bude provedena po
ukončení poslední nominační soutěže.
7.2.3 Pro nominaci seniorské reprezentace žen na soutěž družstev ESLGA Marisa
Sgaravatti je hodnocena výkonnost hráček v obou věkových kategoriích (50+, 65+)
na třech nominačních turnajích. Z maximálně šesti kol budou hodnoceny čtyři
nejlepší výsledky.Podmínkou účasti je dovršení věku 50 let, res. 65 let před
prvním dne soutěže.
7.2.4 V případě, že se neuskuteční plánovaný počet nominačních kol a jejich počet
klesne pod stanovený počet hodnocení, může být celkový počet kol do
nominačního hodnocení snížen. Všechny případné změny (snížení počtu
hodnocených kol, náhradní nominační turnaje) budou odsouhlaseny výborem ČSGA
a zveřejněny na internetových stránkách ČSGA.
7.2.5 Hodnocení hráčů do nominačního žebříčku družstev hrajících na brutto výsledky
je prováděno průměrnou odchylkou dosaženého výsledku hráče od hodnot CR a SR
z daných odpališť hraného hřiště. Hodnocení hráčů do nominačního žebříčku
družstev hrající na netto výsledky je prováděno podle netto odchylky. Nominace
hráčů bude uzavřena po posledním nominačním turnaji. Nominace master seniorů
70+ a super master seniorů 75+ pro účast v Poháru je hodnocena do nominačního
žebříčku stablefordovými body netto.
7.2.6 Hodnocení seniorek do nominačního žebříčku v obou kategoriích: seniorky 50+ a
master seniorky 65+ se provádí ze započítaných kol nominačních soutěží rovněž
průměrnou odchylkou dosaženého brutto výsledku hráčky od hodnot CR a SR
z daných odpališť hraného hřiště.
7.2.7 Nominace seniorské reprezentace 12 mužů na turnaj K+K Monarchy Trophy bude
provedena dle výsledků předcházejícího ročníku Národního mistrovství ČR seniorů
ve hře na rány a Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na jamky dle
následujícího klíče:
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◦ 3 nejlépe umístění členové ČSGA z NMČR. Z každé věkové kategorie její vítěz.
Z kategorie 50+ však první hráč splňující věk 55+.
◦ 3 členové nominovaní klubovým mistrem ve hře na jamky
◦ 2 členové nominovaní klubovým vícemistrem ve hře na jamky
◦ 1 člen nominovaný družstvem umístěným na 3.místě
◦ 3 členové nominovaní výkonným výborem ČSGA
7.2.8 Nominace na utkáni družstva mužů s NSR, Rakouskem, Slovenskem bude
provedena z vítězů RST předchozího ročníku a doplněna hráči nominovanými
výborem ČSGA. Podmínkou nominace je platné členství v ČSGA nejpozději od
30.4. v roce v němž se utkání uskuteční. Hráči, kteří se v předcházejícím
domácím utkání finančně podíleli na úhradě nákladů hostujícího družstva budou
osloveni jako první.
7.2.9 Na mezistátní utkání seniorek jsou nominační podmínky obdobné jako u seniorů.
7.2.10 V případě, že kluby nevyužijí možnost reprezentace dle bodu 7.2.7 až 7.2.9,
jmenuje zbývající počet hráčů, hráček výbor ČSGA.
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Přílohy
1.

VZOROVÝ ROZPIS SOUTĚŽÍ

1.1. Nominační soutěže
Název soutěže:

SENIOR TOUR ČSGA (případně doplněno o název např.memoriálu,
sponzora soutěže)
Při zadání na serveru ČGF musí být zadána v kategorii “turnaje“
hodnota "seniorský turnaj"

Název hřiště:

dle místa konání

Datum:

dle data konání

Pořadatel:

ČSGA a příslušný klub

Soutěžní výbor:

členové ČSGA, místní funkcionáři, garant turnaje.

Hlavní rozhodčí:

místní funkcionář

Přihlášky:

server ČGF, telefon, e-mail,

Podmínky soutěže: 1) Hraje se dle Pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu
ČSGA
2) soutěže se mohou účastnit hráči- členové ČSGA, ČGF, kteří
dovrší v daném roce věk 50 let u žen i mužů
3) Hraje se ze žlutých (muži) a z červených odpališť (ženy)
3) Hraje se 2x18 jamek na rány bez vyrovnání nebo stableford
s vyrovnáním, na úpravu HCP.
4) Muži hrají ze žlutých a ženy s červených odpališť
5) Hráči pro první kolo budou nasazeni dle HCP, do druhého kola
podle výsledků kola 1., ve svých kategoriích
6) Měřící zařízení jsou povolena
7) Zákaz dopravy, soutěžní výbor může udělit výjimku ze zdravotních
důvodů. Hráči 75+ mají dopravu povolenou.
8) Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo
doplnění propozic.
Kategorie:

muži: 0-36,0 na rány bez vyrovnání
senioři 50+
senioři 55+

master senioři 70+

0-36,0 na netto stablefordové body
master senioři 75+
ženy: 0-36,0 na rány bez vyrovnání
seniorky 50+
master seniorky 65+
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Poplatky:

vklad (startovné) je pro všechny soutěžící stejný /zahrnuje náklady
spojené s organizací soutěže, občerstvením, cenami a odvod do
pokladny ČSGA/
fee–jeho výše může být odlišná pro člena a nečlena ČSGA, uvést
cenu cvičného kola

Pořadí startu:
V 1. kole budou hráči nasazeni do flajtů dle výše jejich hendikepu bez ohledu na
kategorie. Ženy budou zařazeny do startovní listiny v 1. kole dle výše hendikepu všech
startujících v ucelených ženských flajtech. Ve 2. kole bude startovat nejdříve prvních
max. nejlepších 30 respektive 32 hráčů včetně hráček, dle výsledků 1. kola v obráceném
pořadí. Hráči, hráčky budou zařazeni do startovní listiny dle výsledků 1. kola dle
kategorií. Ženy budou zařazeny dle výsledků v ucelených ženských flajtech.
Počet přihlášek:
maximální počet hráčů na nominačních turnajích je omezen na 130, z toho musí být
zaručeno:





30
15
10
10

míst
míst
míst
míst

seniorkám 50+
master seniorům 70+,
supermaster seniorům 75+
master seniorkám 65+

ostatní místa senioři ČSGA dle výše HCP
Kontaktní osoba:

jméno, telefon

Ceny:

věcné, z vkladů do turnaje, sponzor, ČSGA

Ostatní:

rozpis bude respektovat ostatní závazné pokyny soutěžního řádu
uvedené v oddílu 3.3 a 3.4

Uzávěrka přihlášek:nejpozději dva dny před prvním kolem,
Startovní listina:
nejpozději den před zahájením soutěže.
1.2 Národní senior tour soutěže
Název soutěže:

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Název hřiště:

dle místa konání

Datum:

dle data konání

Pořadatel:

ČSGA a příslušný klub

Soutěžní výbor:

členové ČSGA,místní funkcionáři, garant soutěže

Hlavní rozhodčí:

pokud je stanoven

Přihlášky:

server ČGF, telefon, e-mail
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Podmínky soutěže: 1) Hraje se podle Pravidel golfu, místních pravidel, SŘ ČSGA
2) Soutěže se mohou účastnit hráči- členové ČSGA, ČGF, kteří dovrší
v daném roce věk 50 let u mužů i žen
3) Hraje se 1x18 jamek na rány bez vyrovnání a stableford
s vyrovnáním dle věkových kategoriích
4) Muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť
5) Hráči budou nasazeni do flajtů dle výše hcp. Ženy hrají
v ucelených flajtech žen.
6) Pořadatel může vzít v úvahu požadavky hráčů pro nasazení do hry
7) Měřící zařízení jsou povolena
8) Doprava buggy je povolena v odůvodněných případech
s ohledem na zdravotní stav. Hráči 75+ mají dopravu povolenou.
10) Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo
doplnění propozic
Kategorie:

senioři 50+ rány brutto

master senioři 65+ stableford netto

super master senioři 75+ stableford netto
seniorky 50+ rány brutto

master seniorky 65+ stableford netto

Hráči a hráčky s hcp vyšším než 36 hrají soutěž s max hcp 36,0
Poplatky:

vklad (startovné) je pro všechny soutěžící stejný
Fee-jeho výše může být odlišná pro člena a člena ČSGA , uvést cenu
cvičného kola

Pořadí startu:
Hráči budou nasazeni do flajtů dle výše jejich hendikepu ve svých kategoriích. Ženy hrají
v ucelených flajtech žen. Při sestavování startovní listiny může soutěžní výbor zohlednit
požadavky hráčů, hráček.
Počet přihlášek:

maximální počet hráčů 130.

Kontaktní osoba:

jméno, telefon

Ceny:

věcné-z vkladů do soutěže, sponzora, ČSGA

Ostatní:

rozpis soutěže bude respektovat oddíly 3.3 a 3.4 Soutěžního řádu

Uzávěrka přihlášek: dva dny před zahájením soutěže
Startovní listina:

nejpozději den před zahájením soutěže

Soutěž družstev:

vložená soutěž družstev viz samostatná příloha
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2.

SOUTĚŽE DRUŽSTEV

2.1

Soutěže družstev

Mistrovství ČR seniorských klubových družstev mužů a žen ve hře na jamky, Pohár ČR
seniorských klubových družstev mužů ve hře na jamky, Kvalifikace seniorských klubových
družstev mužů pro Pohár a Kvalifikace seniorských klubových družstev žen pro
Mistrovství ČR ve hře na jamky, Mistrovství ČR ve hře na rány seniorských klubových
družstev, Národní senior tour, Pohár regionů.
Mistrovství ČR, Pohár ČR a Kvalifikace, Pohár Regionů jsou jednorázové soutěže, které
organizuje ČSGA, která může řízením soutěže pověřit pořádající klub.

2.2

Podmínky účasti družstva

kromě podmínek dle bodu „A“ – členství v ČSGA a registrace následující:
a) družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČSGA a propozic soutěže
b) hráč hraje soutěž družstev za svůj domovský klub
c) pokud domovský klub dá hráči souhlas, že může hrát v daném kalendářním roce za
svůj nedomovský klub, domovský klub musí hráči vydat písemné potvrzení, které
předá kapitán družstva hlavnímu rozhodčímu při odevzdání soupisky družstva ve
stanoveném termínu
d) počet hráčů v družstvu s nedomovským členstvím je omezen na max. 2 hráče v
MČR a Poháru klubových družstev ve hře na jamky, u ostatních soutěží na max. 1
hráče
e) hostování hráče v klubu, jehož není členem, není možné
f) ve všech soutěžích družstev ČSGA platí, že členem klubového družstva může být
hráč, který má k 30.dubnu daného kalendářního roku na serveru ČGF vedenou
platnou registraci v daném klubu, nebo hráč, který teprve po tomto datu v daném
klubu získal své první životní členství.
g) každý hráč může v daném kalendářním roce hrát pouze za jedno družstvo jednoho
klubu
h) každý klub může do konkrétní soutěže vyslat jediné družstvo /platí pro MČR a
Pohár družstev ve hře na jamky /
i) řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška.
j) bez doručení svolení k hostování, hráč nebude moci za družstvo nastoupit
k) pokud klub nepotvrdí účast svého družstva v požadovaném termínu, nebude jeho
družstvo do soutěže přijato
l) v případě nenastoupení do soutěže přihlášeného družstva, bude toto ze soutěže
vyloučeno a případně nahrazeno družstvem z nižší soutěže /kvalifikace a Pohár
družstev ve hře na jamky/
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m) odstoupení družstva ze soutěže : V případě úmyslu odstoupení družstva v průběhu
soutěže, oznámí kapitán družstva tento záměr písemnou formou s uvedením
důvodu odstoupení. Toto podání doručí soutěžnímu výboru a družstvo vyčká do
jeho vyjádření nebo rozhodnutí. V případě nesplnění této povinnosti může být
družstvo potrestáno: a/ umístěním na poslední místo soutěže, b/přeřazením do
nižší soutěže, c/vyloučením ze soutěže.

2.3

Mistrovství ČR skd mužů a žen, Pohár ČR skd mužů a Kvalifikace družstev
na Pohár ČR skd mužů a Kvalifikace na MČR skd žen ve hře na jamky

2.3.1 Podmínky soutěží
a) Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu, místních pravidel a propozic
soutěže.
b) Družstvo tvoří u mužů 6 hráčů + 2 náhradníci, u žen 4 hráčky + 2 náhradnice.
c) Každé družstvo má hrajícího, nebo nehrajícího kapitána.
d) Kapitán nesmí vykonávat funkci nosiče. Kapitán ani žádný právě nehrající člen
družstva nesmí vstupovat na jamkoviště s výjimkou případu, kdy právě nehrající
člen družstva vykonává funkci nosiče. Kapitán v době kdy hraje, nemá práva
kapitána. Jinak kapitán může dávat rady všem členům družstva. Kapitán se
nemůže své funkce vzdát. V případě závažných důvodů , kapitán může po dohodě
se soutěžním výborem svou funkci v plném rozsahu práv a povinností nominovat
na jinou osobu.
e) Funkci nosiče, kapitána nesmí vykonávat golfista profesionál. Porušení tohoto
pravidla je důvodem pro vyloučení družstva ze soutěže.
f) Soutěž Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na jamky probíhá ve třech
soutěžních dnech a to třemi koly na jamky (1 kolo/den) bez vyrovnání.
g) Soutěž Kvalifikace družstev na MČR klubových družstev ve hře na jamky probíhá
v jednom nebo dvou dnech (dle potřeby termínů soutěžního kalendáře) hrou na
rány bez vyrovnání.
2.3.2

Systém hry MČR seniorských klubových družstev ve hře na jamky

a) Družstva do mistrovství České republiky skd a Poháru družstev skd ve hře na jamky
nastupují podle umístění v předcházejícím ročníku Mistrovství ČR a Poháru ČR.
Vítěz Poháru ČR zaujme pozici č.8 v Mistrovství ČR. Sestupující z Mistrovství ČR
zaujme pozici č. 1 v Poháru ČR. Vítěz kvalifikace zaujme pozici č. 8 v Poháru ČR.
b) V soutěži žen se postupuje obdobně.
c) V prvním kole se spolu utkají družstva takto:
zápas A: 1-8, B: 2-7, C: 3-6, D: 4-5.
d) Ve druhém kole spolu hrají družstva takto:
zápas E: vítěz A-vítěz D, F: vítěz B-vítěz C, G: poražený A-poražený D, H:
poražený B-poražený C
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e) Ve třetí kole spolu hrají družstva takto:
zápas I (o 1.místo) : vítěz E-vítěz F, J (o 3.místo): poražený E-poražený F
zápas K (o 5. místo) : vítěz G- vítěz H, L (o 7.místo) : poražený G-poražený H.
f) Každé utkání mužů se hraje na pět zápasů, a to jedna čyřhra (hra jedním míčem foursome) a čtyři dvouhry. Za vyhraný zápas získává družstvo 1 bod. Vítězem se
stává družstvo s větším počtem získaných bodů.
g) Každé utkání žen se hraje na tři zápasy, a to jedna čtyřhra (hra jedním míčem foursome) a dvě dvouhry. Za vyhraný zápas získává družstvo jeden bod. V utkání
vítězí družstvo s větším počtem získaných bodů.
h) Jednotlivá utkání čtyřhra nebo dvouhra se hrají do rozhodnutí vítězství.
V případě, že výsledek celého utkání je již rozhodnut, mohou se zbývající
jednotlivá utkání půlit a to i bez jejich dohrání.
i) V případě ukončení zápasu před 18. jamkou hráči nesmí pokračovat ve hře.
j) Nejpozději do 19.00 hod předchozího dne musí kapitáni odevzdat sestavy hráčů
(hráček) pro čtyřhru a dvouhry. Kapitán může nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem 30 minut před jeho startem. Oznámení změny podá písemně kapitán
soutěžnímu výboru. Minimální počet hráčů v družstvu je pět, v případě družstva
žen je min. počet hráček 3. S menším počtem hráčů, hráček nemůže družstvo
nastoupit.
k) Pokud družstvo vědomě nenastupuje s plným počtem hráčů, vzdává se závěrečné
dvouhry. To znamená, že vždy musí být obsazena čtyřhra a po ní bezprostředně
následující dvouhry.
l) V případě podání námitky nebo protestu musí být současně složen vklad 1 000,-Kč
soutěžnímu výboru. Námitku nebo protest podá písemně kapitán družstva
soutěžnímu výboru. Jestliže bude námitka nebo protest uznán za oprávněný, bude
vklad vrácen. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
m) V Mistrovství ČR vítězné družstvo získá titul Mistra ČR, putovní pohár ČSGA a
každý hráč družstva na 1. až 3.místě obdrží medaile. Poslední družstvo sestupuje
do Poháru ČR.
n) V Poháru ČR vítězné družstvo obdrží putovní pohár ČSGA a družstva na 1. až 3.
místě obdrží medaile. Vítěz postupuje do Mistrovství ČR, poslední sestupuje do
kvalifikace.
o) V Mistrovství a Poháru ČR může být každý klub zastoupen pouze jedním
družstvem.
p) Termín přihlášek družstev pro Mistrovství a Pohár ČR je stanoven dle termínového
kalendáře a bude oznámen na stránkách ČSGA nebo propozicemi soutěže.
2.3.3 Systém kvalifikace družstev pro Pohár seniorských klubových družstev ve
hře na jamky mužů a MČR skd žen ve hře na jamky
a) Kvalifikace družstev mužů se mohou účastnit sestupující z Poháru ČR a družstva,
která se do kvalifikace přihlásí. Kvalifikace družstev žen se účastní sestupující
družstvo z Mistrovství ČR a družstva, která se do kvalifikace přihlásí. V případě
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přihlášky do kvalifikace jediného družstva mužů a žen tato družstva postupují bez
nutnosti hraní kvalifikace.
b) Kvalifikace se hraje na rány bez vyrovnání na 2x18 jamek.
c) Za každé družstvo nastoupí 6 hráčů (4 hráčky) a započítává se 5 (3) nejlepší
výsledky. Aby mohlo být družstvo hodnoceno, musí nastoupit nejméně 5 hráčů (3
hráčky).
d) Družstvo mužů i žen může mít dva náhradníky. Kapitán může hráče sestavy
nahradit náhradníkem a to po předcházejícím oznámení změny soutěžnímu
výboru.
e) Součet pěti nejlepších výsledků družstva mužů a tří u družstva žen z každého
hracího kola určí pořadí družstev. V případně, že družstva dosáhnou stejného
celkového výsledku, rozhodne o pořadí lepší výsledek družstva ve druhém kole.
Pokud bude i tento součet stejný rozhoduje o pořadí nejlepší individuální
výsledek hráče družstva ve 2. kole, resp. v jediném kole a pak v případě stejného
výsledku posledních 9, 6, 3 jamek téhož hráče.
f) Vítězové kvalifikace při splnění podmínky Přílohy „2.3.2 písmeno j“ postupují na
do soutěže „Pohár ČR“ v případě družstva mužů a vítězné družstvo žen do
„Mistrovství ČR skd“. Pokud vítězné družstvo nesplňuje podmínku dle bodu Přílohy
„2.3.2 písmeno j“, postupuje do „Poháru ČR skd mužů“ nebo „MČR skd klubových
družstev žen“ další družstvo v pořadí. V případě, že klub oznámí, že nebude
pokračovat ve vyšší soutěži, bude nahrazen dalším družstvem dle pořadí výsledků
kvalifikace.
g) Kvalifikační turnaj družstev je součástí standardní seniorské tour. Pokud nebude
vyčerpána kapacita turnaje účastníky kvalifikace družstev, doplní turnaj ostatní
přihlášení jednotlivci.
h) Termín přihlášek družstev pro kvalifikaci je dle podmínek propozic soutěže,
případně je vyhlášen na stránkách ČSGA.
i) Kapitáni družstev předají soutěžnímu výboru seznam hráčů, hráček tři dny před
zahájením soutěže a to včetně náhradníka. Pro první kolo upřesní nominaci do
17.00 hod dne před zahájením soutěže.
j) kapitán upřesní nominaci družstva pro 2. kolo nejpozději do jedné hodiny po
ukončení 1. kola.
k) Nehrající náhradník družstva může startovat v soutěži mimo své družstvo.
l) členové družstva musí splňovat ostatní podmínky dané SŘ dle bodu „A“.

2.4 Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na rány
2.4.1 Podmínky soutěže
a) Soutěžní kategorie: družstva mužů 50+, 65+, 75+ a družstva žen 50+, 65+.
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b) Hraje se podle Pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu a propozic
soutěže.
c) Družstvo tvoří u mužů 5o+ 4 hráči, 65+ 2, 75+ 2, u žen 50+ 2, 65+ 2 členové .
Družstva mohou mít dva náhradníky. Za družstvo vždy nastoupí jen předepsaný
počet hráčů. Všechny výsledky se počítají.
d) Podmínky účasti v družstvu viz oddíl.1 „Členství v ČSGA a registrace“ /str.3/ a
2.2 „Podmínky účasti družstva“ /str17/.
e) Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána.
f) Kapitán nesmí vykonávat funkci nosiče. Kapitán v době kdy hraje, nemá práva
kapitána. Jinak může kapitán radit všem členům družstva. Kapitán ani žádný
člen družstva nesmí vstupovat na jamkoviště, vyjma nehrajícího člena družstva
vykonávajícího funkci nosiče. Kapitán se nemůže své funkce vzdát. V případě
závažných důvodů může po dohodě se soutěžním výborem svou funkci v plném
rozsahu práv a povinností nominovat na jinou osobu. Funkci nosiče, kapitána
nesmí vykonávat profesionál. Porušení tohoto pravidla je důvodem k vyloučení
družstva ze soutěže.
g) Soutěž probíhá ve dvou hracích dnech na rány bez vyrovnání.
h) Druhé soutěžní kolo se hraje na úpravu hendikepu.
i) Senioři hrají ze žlutých a seniorky z červených odpalištˇ.
j) Soutěže se může účastnit celkem 50 družstev při jejich následující struktuře:
družstva mužů 50+ 15
60
65+ 10
20
75+
družstva žen
Celkem hráčů

5

10

50+ 16
65+ 6

32
12
134

k) V případě, že bude přihlášeno do soutěže více družstev v téže kategorii a nad
celkový limit hráčů, budou kriteria pro účast v soutěži:a) zastoupení jednoho
družstva z klubu a pak b) následně nižší součet hcp jednotlivých hráčů
družstva.
2.4.2 Herní systém
a) Soutěž se hraje na rány bez vyrovnání s úpravou hcp.
b) První hrací den se hraje formou fourball, betterball.
c) Druhý hrací den hrají jednotlivci na rány.
d) Konečný výsledek družstva je prostý součet z obou hracích dnů všech výsledků
členů družstva.
e) Všechny výsledky členů družstva se počítají.
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f) Pro první i druhé kolo jsou hráči nasazeni do startovní listiny v kategoriích dle
výše hendikepu. V každé skupině pro první i druhý hrací den musí být hráči
různých klubů.
g) Při rovnosti výsledků rozhodne o 1. místě rozehrávka určených hráčů kapitánem
družstva do prvního rozhodnutí. O dalších místech rozhodne postupně lepší součet
ran družstva na posledních 18, 9, 6, 3 jamkách, nebo při i této rovnosti součtu
úderů dtto nejlepšího hráče družstva.
h) Vítězná družstva získávají putovní pohár a titul titul Mistra ČR a všechna družstva
na 1.- 3. místě medaile.
i) V kategoriích družstev muži 50+ a žen 50+ sestupují dvě družstva, v ostatních
jedno družstvo.Toto ustanovení platí až případě vytvoření systému kvalifikace pro
tuto soutěž.

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 zašle soupisku družstva do 5. dubna na adresu ředitele soutěže. Soupiska
musí obsahovat jméno příjmení a registrační číslo hráče. Kapitán uvede název družstva
pod kterým bude v soutěži vedeno. Soupisku družstva je možno v průběhu NST kdykoliv
doplnit, stejně jako družstvo přihlásit.
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 rámci NST hrát v daném kalendářním roce 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
pět nejlepších výsledků družstva ze všech soutěžních kol před Grand Finále.
h) Tři nejlepší družstva budou vyhodnocena na Grand Finále. Při rovnosti součtu
bodů rozhodne o konečném pořadí postupně lepší výsledek družstva z 5., 4., 3., 2., 1.
započítávaného kola.
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2.6

Pohár regionů

a) Hraje se podle Pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu a propozic
soutěže.
b) Soutěž se hraje ve dvou soutěžních kolech na rány s hcp.
c) Nominaci na soutěž a přihlašování družstev provádí jednotlivé regiony. Soutěž
bude doplněna o dvě družstva z hráčů NST a to po jednom za Čechy a Moravu.
Tuto nominaci zajistí výbor ČSGA.
d) Hraje se ve dvou kategoriích:
družstva mužů - 10 hráčů +1 náhradník s max. hcp 36
družstva žen - 6 hráček + 1 náhradnice s max. hcp 36
e) První kolo se hraje greensomes - čtyřhra s výběrem drajvu. Hcp dvojice se stanoví
jako součet 60% nižšího a 40% vyššího hracího hcp zaokrouhleného na celé číslo.
f) Z prvního kola se do soutěže počítají 4 nejlepší výsledky družstva mužů a 2
výsledky družstva žen.
g) Druhé kolo se hraje soutěž jednotlivců na rány se ¾ hracího hcp. Z druhého kola
se počítá 8 nejlepších výsledků družstva mužů a 4 nejlepší výsledky družstva žen.
h) Při rovnosti součtu ran za obě kola rozhoduje o umístění družstva na prvním místě
lepší výsledek družstva druhého kola, případně lepší výsledek prvního kola. Pokud
rovnost stále trvá, rozhoduje o pořadí nejlepší škrtaný výsledek druhého kola atd.
i) Vítězná družstva mužů a žen získají putovní pohár.

Jiří Císař STK ČSGA
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