
Soutěžní řád  ČSGA 2020
                                                                                                            
1.Termíny  přihlášení  do soutěží družstev:                                                
1.6.             Kvalifikace družstev pro MČR a Pohár na jamky – dle propozic 
soutěže                                            22. - 24.6.  MČR a Pohár ČR družstev na 
jamky –  do  4.5.2020                                                                                             
24. - 25.8.  MČR družstev na rány – dle propozic soutěže                                    

2.Změny soutěžního řádu
a/ N o m i n a č n í     s o u t ě ž e                                                  
Věkové kategorie mužů 55+ a žen 50+ mají  celkem 3 nominační dvoukolové
soutěže.  Věková  kategorie  mužů  70+ ,  75+   a  žen  65+ má   2  dvoukolové
soutěže. Ve všech věkových kategoriích mužů i žen se do nominačních žebříčků
počítají výsledky všech  kol. 
Termíny nominačních soutěží:
27. -  28.4. Beroun                    ženy 50+, 65+      muži 55+, 70+, 75+
11. – 12.5. Šilheřovice              ženy 50+, 65+      muži 55+, 70+, 75+
  2. -     3.6. Mstětice                 ženy 50+,              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 kategoriích  žen se hrají z červených a mužů ze žlutých odpališť, 
vyjma věkové kategorie mužů 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                                Beroun                                                 5581/152
5058/137                4556/115                                                                                   
Šilheřovice                                           5790/174                           5545/159            
5044/147                                                                                                                  
Mstětice                                              5958/190                            5717/177            
5141/147   
Konopiště Radecky                            5870/168                           5522/147              
5221/149                                                                                                                  
Konopiště De Este                              5730/193                           5372/172             
5011/149                                                                                                                  
Grenssgate-Dýšina                            5724/162                            5498/148             
4837/127  

3. N a v r ž e n á   n o v á   z n ě n í   s o u t ě ž n í h o   ř á d u 
3.4.4 Hrací plán a startovní časy
Pro nominační soutěže a Národní mistrovství  ČR ČSGA ve hře na rány jednotlivců
budou hráči/hráčky pro první kolo zařazeni do hracích skupin dle výše hendikepu,

 



bez ohledu na věkové kategorie a to samostatně v  mužích a ženách. Nejdříve 
startují ženy, pak muži.
Pro druhé  kolo bude nasazení dle výsledků I. kola v samostatných  kategoriích  
mužů a žen.  Pořadí startu je následující:
10 flajtů mužů nejlepších v obráceném pořadí
  5 flajtů žen nejlepších  v obráceném pořadí
  2 dtto flajty master seniorů dtto
  2 flajty master seniorek dtto
  2 flajty super masters seniorů dtto
  zbývající ženy  v pořadí dle výsledků  v jednotlivých věkových kategoriích
   zbývající muži v pořadí dle výsledků podle věkových kategorií

4.2  Národní senior Tour ČSGA /NST ČSGA/
Soutěže NST ČSGA jsou pořádány na golfových hřištích v ČR nebo v zahraničí. 
Soutěže se hrají na rány bez vyrovnání, stablefordové body s vyrovnáním, nebo 
na jamky bez vyrovnání. Soutěže  NST jsou soutěže jednotlivců s možností  účasti
soutěže družstev.

4.2.1 Podmínky  Národní Senior Tour ČSGA soutěží jednotlivců ve hře na 
rány  
Text dále nezměněn.

4.2.2.Podmínky  Národní Senior Tour ČSGA  soutěží jednotlivců ve hře 
na jamky
a/ NST ve hře na jamky jednotlivců předchází kvalifikace účastníků na 1x18 
jamek na rány bez hendikepu.
b/ Vlastní hra na jamky se hraje vyřazovacím způsobem na devíti jamkách bez 
hendikepu.
c/ Nasazení účastníků hry na jamky je dáno umístěním v kvalifikaci. Při stejném 
výsledku v kvalifikaci rozhoduje o pořadí lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 
jamce, případně los.
d/ Nasazení pro hru na jamky bude provedeno dle obecného číselného  nasazení 
dle „ Dodatku I golfových pravidel“.
e/ Pavouk určí nasazení 32 hráčů, 16 hráček pro první kolo.
f/ Při rovnosti výsledku v jamkové hře zápas pokračuje dále od první jamky do 
prvního rozhodnutí.
g/ Soutěž se hraje  ve třech hracích dnech:
20.5.   Kvalifikace na rány – 1x18 jamek
17.6.   Hra na jamky : 1. a 2. kolo, vždy na 9 jamek. Vyřazeni hráči v I. kole 
pokračují  v soutěži  „B“.
  1.7.   Hra na jamky: čtvrtfinále, semifinále, finále. Obdobně v soutěži  „B“.
h/ Hráč, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupí k utkání  1. kola,  je ze soutěže 
vyřazen a nemůže být nahrazen jiným hráčem kvalifikace.
i/ Hráči poraženi  v 1. kole pokračují ve hře v pavouku poražených.
J  / Pořadatel může upravit propozice a časový plán soutěže, aby soutěž mohla 
řádně proběhnout a konala se za regulérních podmínek. 
 

7.2.  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   seniorů  a  seniorek
 7.2.1  Pro nominaci seniorské reprezentace mužů  věkové kategorie 55+ na ME 
a Poháru družstev řízených ESGA je hodnocena výkonnost hráčů na třech 
nominačních soutěžích dle kalendáře ČSGA. Do nominačního žebříčku se 
započítávají  výsledky všech šesti kol. 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. Podmínkou účasti seniorů na ME je dosažení věku min. 55 let před 
prvním dnem soutěže ME.

7.2.2   Pro nominaci seniorské reprezentace  mužů ve věkové kategorii  masters 
70+ a super masters 75+ na ME družstev  řízených ESGA je hodnocena 
výkonnost hráčů na dvou nominačních soutěžích dle kalendáře ČSGA. Do 
nominačního se započítávají výsledky všech čtyř kol.  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. Podmínkou účasti seniorů na ME je dosažení věku 70, 
respektive 75 let před prvním dnem soutěže ME.
ESGA Super Masters Team Trophy /75+, stableford/ je hráčův max. HCP 24,0.

7.2.3   Pro nominaci seniorské reprezentace žen na soutěže družstev je 
hodnocena výkonnost hráček  věkové  kategorie  50+  na třech a věkové 
kategorie 65+ na dvou nominačních soutěžích  dle kalendáře ČSGA. Do 
nominačního žebříčku se započítávají výsledky všech šesti , respektive čtyř kol. 
Podmínkou účasti je dovršení věku 50 a výše HCP 6,5 a více,  respektive 65 let 
před prvním dne soutěže ME a výše hendikepu max. 18,00.

7.2.8  Nominace na utkání družstev mužů s Německem , Slovenskem,  
Rakouskem  a družstva žen pro mezinárodní  utkání   bude provedena dle 
výsledků NST. Na  tato mezinárodní utkání budou nominování hráči/ hráčky, kteří 
se umístí na každé jednotlivé soutěži  NST na 1., případně 2. nebo 3. místě 
v každé jednotlivé kategorii. Podmínkou je minimálně 5 odehraných turnajů NST. 
Hráči, kteří se finančně podíleli na úhradě nákladů hostujícího družstva 
v předchozím roce, budou pro reciproční utkání  osloveni  jako první.

 7.2.9. Bod se ruší.

7.2.10.V případě, že hráči nebo kluby  nevyužijí  možnost reprezentace dle bodu 
7.2.7, 7.2.8,  jmenuje zbývající počet hráčů výbor ČSGA.   

2.  S o u t ě ž e     d r u ž s t e v                                                                    
2.2  „d“   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./ 

2.3.2  „j“  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.                                                                      

 2.6.  P o h á r    R e g i o n ů
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/ Hrací formát pro první hrací den je four ball, better ball. 
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,  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 30%  nižšího  a 
20% 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.  

Únor 2020                                                        Jiří Císař  

 


