
 Soutěžní řád  ČSGA 2019
1.Termíny přihlášení do soutěží družstev:                                                    
14.-15.5. Kvalifikace družstev pro MČR a Pohár na jamky – dle propozic soutěže    
16.-19.6. MČR a Pohár ČR družstev na jamky – 4.5.                                                 
26.-27.8. MČR družstev na rány – dle propozic soutěže                                           
Soutěž družstev NST do 5.4. nebo dle propozic soutěže NST                                   

2.Změny soutěžního řádu
a/ N o m i n a č n í     s o u t ě ž e                                                  
Součásti sportovního kalendáře je celkem 5 nominačních soutěží. Každá věková
kategorie mužů i žen má 4 dvoukolové soutěže, ze kterých se vždy počítají  4
nejlepší  kola.  Vzhledem  k termínům  reprezentace  je  rozdělení  nominačních
soutěží následující:
29.-30.4. Mladá Boleslav        ženy 50+, 65+      muži 70+, 75+
7.-8.5.      Beroun                      ženy 50+, 65+      muži 55+, 70+, 75+
20.-21.5. Šilheřovice                ženy 50+, 65+      muži 55+, 70+, 75+
11.- 12.6. Kaskáda                    ženy 50+, 65+      muži 55+, 70+, 75+   
2.-3. 7.     Konopiště                                                muži 55+

b/ O d p a l i š t ě                                                                                                      
Všechny nominační soutěže, MČR jednotlivců a družstev hraných na rány ve 
všech věkových kategorie žen se hrají z červených odpališť a mužů ze žlutých 
vyjma super masters 75+. Tato kategorie hraje z modrých odpališť. Opatření 
vychází ze soutěžních pravidel ESGA. Pro přehlednost uvádím podmínky 
parametrů hřiště stanoveném orgánem ESGA pro evropská mistrovství družstev 
v různých věkových kategoriích mužů.     

Věková kategorie                                    55+Champions/Cup                    70+       
75+                                                                          par 72                                      
72                                             72                      72                                                  
max. délka hřiště v m                             6000/5900                                    5800     
5600                                                                                                                         
max. délka tříparové jamky v m             180/170                                      170         
150

Hřiště, kterých se to týká                  žlutá/nejdelší 3 par          modrá/3 par          
červená/3 par      M.Boleslav                                           6032/183                          
5349/146                5056/136                                                                                   
Beroun                                                 5581/152                            5058/137           
4556/115                                                                                                                  
Šilheřovice                                           5790/174                            5545/159           
5044/147                                                                                                                  
Kaskáda                                                5850/194                            5469/173          
5089/152                                                                                                                
Konopiště Radecky                             5870/168                           5522/147             
5221/149                                                                                                                  
Konopiště De Este                              5730/193                            5372/172            
5011/149                                                                                                                  
Kunětická Hora                                   5868/182                            5476/169            
4511/165  

c/ N o m i n a č n í     k r i t é r i a     d r u ž s t e v 
Bod SŘ 7.2.1 bude upraven  v počtu nominačních turnajů a započítávaných kol 
pro nominační žebříček. V soutěži ESGA Senior Team Championship /55+, brutto 

 



rány/ je hráčův max. přesný HCP 14,0. V soutěží Cup /55+, netto rány/ je hráčův 
max. přesný HCP 20,0 pro přihlášky, pro soutěž upraven na max. HCP 16,0.
Bod SŘ 7.2.2 bude upraven v počtu nominačních turnajů a započítávaných kol 
pro nominační žebříček /viz. výše/. ESGA Masters Team Championship /70+, 
brutto rány/ je hráčův max. přesný HCP 20. V soutěži Cup /70+, stableford/je 
hráčův max. HCP pro přihlášky 24,0, pro soutěž bude upraven na max. HCP 20,0
ESGA Super Masters Team Trophy /75+, stableford/ je hráčův max. HCP 24,0.
/Poznámka: limity HCP hráčů v týmových soutěží ESGA byly upraveny dle 
soutěžních pravidel vydaných ESGA v r.2019/ 
d/ S o u t ě ž e     d r u ž s t e v                                                                                 
Bod SŘ 2.2 písmeno „d“ je upraveno do znění: Pro MČ R a Pohár ČR klubových 
družstev ve hře na jamky je v soutěžích mužů omezen počet hráčů 
s nedomovským členstvím na max. 2 hráče a v soutěži žen jen na 1 hráčku. 
V ostatních soutěžích družstev ve všech kategoriích může být v družstvu max. 1 
hráč s nedomovským členstvím./ Poznámka: počet členů s nedomovským 
členstvím byl v případě ženských družstev snížen ze dvou na jednu hráčku. 
Ženské družstvo tvoří 4 členky a 2 hostující hráčky tvoří již jednu jeho polovinu-
požadavek žen/.                                                                                                       

Bod 2.3.2 písmeno „j“ je upraven: Nejpozději do 19.00 hod předchozího dne musí 
kapitáni odevzdat sestavy hráčů/hráček dvouher a čtyřhry pro následující kolo. 
Kapitán může nahradit jednoho hráče nahlášené  sestavy náhradníkem nejpozději
30 minut před startem utkání družstva. Oznámení změny podá kapitán družstva 
písemně soutěžnímu výboru a zároveň musí informovat kapitána soupeře. Oba 
kapitáni mají po té možnost oznámit soutěžnímu výboru  písemně změnu sestavy
pro dané utkání. /Poznámka: tato úprava vyloučí možnost taktické úpravy dříve 
ohlášené sestavy a současně umožní soupeři reagovat na oprávněnou změnu 
sestavy soupeře./                                                                     

Nebyl akceptován návrh úpravy bodu 2.2 písmeno „f“ pro stanovení podmínky 
povolení startu člena družstva pouze při dvouletém členství v daném klubu 
k datu 30. dubna daného kalendářního roku. Tato „garanční“ doba dvou let je 
neodůvodnitelná. Nemůžeme popřít možnost přestupu hráčů do jiného klubu i 
když to někdy  může být přestup účelový. 

e/ P o h á r     R e g i o n ů
Bod 2.6 Pohár Regionů   
a/Soutěž se hraje podle pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu ČSGA a
propozic soutěže.
b/Hrají se  samostatné  soutěž družstev mužů a žen ve dvou soutěžních kolech na
rány netto.
c/Družstvo mužů je 10 členné a družstvo žen šestičlenné vždy s jedním 
náhradníkem, max hcp 36.
d/Nominaci na soutěž a přihlašovaní družstev provádí jednotlivé regiony. Soutěž 
je doplněna o družstvo mužů a žen z hráčů NST nominovaných výborem ČSGA.
e/První kolo je Four Ball-oba hráči hrají svým míčem a zapisuje se lepší výsledek.
Druhé kolo je Greensomes-čyřhra s výběrem drajvu. Dvojice pak pokračuje 
jedním míčem, hráči se ve hře pravidelně střídají.
f/ Do výsledků družstva se v každém kole počítají u mužů 4 nejlepší výsledky a u 
žen 2 nejlepší výsledky.
g/Výsledek dvojice hráčů v obou kolech je počet brutto ran s odpočtem 
společného hcp dvojice. Hendikep dvojice se stanoví jako součet 60% nižšího  a 
40% vyššího  přesného hcp hráče  zaokrouhleného na celé číslo /-,5 se 
zaokrouhluje nahoru. Maximální rozdíl hendikepů dle serveru ČGF pro dvojici je 9.

 



h/ Při rovnosti celkového součtu ran dvou i více družstev rozhoduje o umístění 
družstva lepší výsledek druhého kola. Pokud rovnost stále trvá, vyšší počet 
lepších výsledků z obou kol, který se zjistí tak, že se výsledky prvního a druhého 
kola samostatně seřadí od nejlepšího k nejhoršímu a výsledky se ve stejném 
pořadí porovnají. Není-li stále rozhodnuto, rozhodne lepší škrtaný výsledek 
druhého kola, poté lepší škrtaný výsledek prvního kola.
i/Vítězná družstva získají putovní pohár a jednotlivci prvního až třetího družstva 
medajle.  
/Poznámka: upraveno na základě dohody kapitánů/

Přihlášky do soutěže družstev budou zasílány na adresy:
NST – Lenka Budínová
MČR a Pohár na jamky – Jiří Císař.
MČR na rány – Olda Uher

Březen 2019                                                        Jiří Císař

 


