Soutěžní řád ČSGA 2019
Výroční konference ČSGA schválila pro rok 2019 následující úpravy stávajícího
soutěžního řádu:
1.Odpaliště: Muži věkové kategorie 75+ super masters hrají veškeré soutěže
ČSGA z modrých odpališť.
2. Bod SŘ 7.2.1 Pro nominaci seniorské reprezentace mužů 55+ na ME a Pohár
družstev řízených ESGA je hodnocena výkonnost hráčů na čtyřech nominačních
turnajích dle kalendáře ČSGA. Z maximálně možných osmi uhraných kol budou
hodnoceny čtyři nejlepší výsledky. Podmínkou účasti na ME nebo Poháru ESGA je
dosažení věku minimálně 55 let před prvním soutěžním dnem mistrovství. Pro
soutěž ME je hráčův maximální přesný HCP 20,0 pro přihlášky, pro soutěž
upraven na max. HCP 16,0.
3. Bod SŘ 7.2.2 Pro nominaci masters seniorů 70+ a super masters 75+ na ME a
Pohár družstev řízených ESGA je hodnocena výkonnost hráčů na čtyřech
nominačních turnajích dle kalendáře ČSGA. Z maximálně možných osmi uhraných
kol budou hodnoceny čtyři nejlepší výsledky. V kategorii 70+ je podmínkou účasti
na ME je dovršení věku 70 let přede prvním dne soutěže a hráčův maximální
přesný HCP 20. V soutěži Poháru pak 24,0, pro soutěž bude upraven na max. HCP
20. Hráči v kategorii super masters 75+ musí dovršit věk 75 let před zahájením
soutěže, maximální hráčův přesný HCP je 24,0.
4. V části 2. Soutěže družstev, bod 2.3.2 písmeno „j“ Nejpozději do 19.00 hod
předchozího dne musí kapitáni odevzdat sestavy družstva pro následující kolo.
Kapitán může nahradit jednoho hráče nahlášené sestavy náhradníkem nejpozději
30 minut před startem utkání družstva. Oznámení změny sestavy podá kapitán
družstva písemně soutěžnímu výboru a zároveň musí informovat kapitána
soupeře. Oba kapitáni mají poté možnost písemně oznámit soutěžnímu výboru
změnu sestavy pro dané utkání.

5. 2.6. Pohár regionů
a/ Soutěž se hraje podle pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu ČSGA
a propozic soutěže.
b/ Hrají se samostatné soutěže družstev mužů a žen ve dvou soutěžních kolech
na rány netto.
c/ Družstvo mužů je 10 členné a družstvo 6 členné, vždy s jedním náhradníkem.
Maximální přihlašovací hráčův HCP je 36.
d/ Nominaci na soutěž a přihlášení družstev provádí jednotlivé regiony. Soutěž je
doplněna o družstvo mužů a žen ze soutěže NST nominovaných výborem ČSGA.
e/ Hrací formát je pro první hrací den four ball better ball. Druhý hrací den stejné
dvojice hrají green some.
f/ Do výsledků družstva se v každém kole počítají: u soutěž mužů 4 nejlepší
výsledky, u soutěže žen 2 nejlepší výsledky.

g/ Výsledek dvojice hráčů v obou kolech je počet ran s odpočtem společného HCP
dvojice. Tento HCP se stanoví jako součet lepšího HCP po odpočtu 30% a horšího
HCP po odpočtu 20% přesného HCP zaokrouhleného na celé číslo /-,5 se
zaokrouhluje nahoru/. Maximální rozdíl hendikepů pro dvojici je 9.
h/ Při rovnosti celkového výsledku u dvou a více družstev rozhoduje o umístění
družstva lepší výsledek druhého kola. Pokud rovnost trvá, rozhoduje vyšší počet
lepších výsledků z obou kol, který se zjistí tak, že výsledky prvního a druhého
kola dvojic se seřadí od nejlepšího k nejhoršímu a výsledky se ve stejném pořadí
porovnají. Není-li stále rozhodnuto, rozhodne lepší škrtaný výsledek druhého kola,
případně lepší škrtaný výsledek prvního kola.
i/ Vítězná družstva získají putovní pohár a jednotlivci prvního až třetího družstva
medajle.

