
 
 

Propozice Poháru regionů 2021 11-12.10.2021 Brno Kaskáda 
 
1) Podmínky soutěže  

a) Soutěžní kategorie: družstva mužů a družstva žen.   

b) Soutěže se může účastnit jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen za každý region: 

i) Severočeský 

ii) Středočeský 

iii) Jihočeský 

iv) Východočeský 

v) Slezský 

vi) Moravský 

vii) NST 

viii) Lázeňský 

ix) Plzeňský 

x) Podkrušnohorský 

Na základě aktuálního stavu přihlášených regionů (na doplnění počtu startujících družstev) 
může soutěžní výbor přijmout do soutěže i další družstva. 

c) Družstvo tvoří u mužů 10 hráčů (pět dvojic) a u žen 6 hráček (tři dvojice).  V případě 
přihlášení se všech družstev do soutěže může být z kapacitních důvodů snížen počet členů 
družstev mužů na 8 (čtyři dvojice). 

d) Družstva mohou mít dva náhradníky. Za družstvo vždy nastoupí jen předepsaný počet 
hráčů.  

e) Podmínky účasti v družstvu viz oddíl 1. Soutěžního řádu „Členství v ČSGA a registrace“ (str. 
3). Seniorský věk dosažený v kalendářním roce soutěže, tj. muži i ženy 50 let. Hráči musí být 
členy ČSGA – server ČGF vykazuje platné členství v ČSGA, reg. předčíslí 902. Hráči regionu 
mají domovské, případně nedomovské členství v některém z klubů regionu a jsou umístěni 
v průběžných výsledcích regionu vyvěšených na webu ČSGA nebo příslušné Regionální 
soutěže. 

f) Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána. 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) Doprava buggy je povolena. Hráči, kteří využijí této dopravy při hře a pokud je ve flightu 
hráč/hráčka, kteří tento způsob dopravy nevyužívají musí dodržovat tempo přesunu mezi 



ranami dle ostatních spoluhráčů a nesmí jezdit dopředu mimo dohled těchto spoluhráčů. 
Nedodržení tohoto pravidla může být potrestáno všeobecným trestem. 

h) Do soutěže budou zařazeny jen ty družstva, která se do soutěže řádně přihlásí a to podáním 
přihlášky družstva soutěžnímu výboru do 30.9.2020  a podáním soupisky jednotlivých hráčů 
do 10.10.2020 18:00. Mail soutěžního výboru : ctirad.matejka@gmail.com. 

 

2) Herní systém 
a) Soutěž se hraje jako dvoukolová soutěž družstev mužů a žen jednotlivých družstev na rány 

netto.  

b) Hraje se podle Pravidel golfu, místních pravidel, soutěžního řádu a propozic soutěže. 

c) Formát hry: 

i) I. kolo - čtyřhra Four Ball – oba hráči hrají svým míčem, zapisují lepší výsledek na jamce. 

ii) II. kolo - čtyřhra Greensomes – čtyřhra s výběrem drajvu. Oba hráči zahrají na jamce 
první úder, vyberou jeden a dál se střídají jako u Foresomes. 

d) Muži hrají ze žlutých  a ženy z červených odpališť.  

e) Výsledkem 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 hracího HCP 
hráče zaokrouhleného na dvě desetinná místa. Maximální rozdíl započítaného hendikepu 
hráčů ve dvojici je 9. 

f) Pro soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky žen každého 
hracího dne.  

g) Výsledky za jednotlivé hry je nutné odevzdat soutěžnímu výboru do 20 minut od dohrání 
kola. Kromě podpisů hráči rovněž připojí a ověří kontrolní součty za jednotlivé devítky a 
celkový součet. 

h) Pro první i druhé kolo jsou hráči nasazeni dle slepé startovní listiny podle nominace 
kapitánů, která musí být odevzdána mailem nebo osobně do 19:00 předchozího dne 
soutěžnímu výboru. Pořadí družstev pro nasazování do slepé startovní listiny bude určeno 
losem dne 1.10.2021. 

i) Způsob startu : 

i) I.kolo - postupně z jamky č. 1 / 10 dle připravené startovní listiny  

ii) II.kolo - postupně z jamky č 1 / 10 dle připravené startovní listiny 

j) Při rovnosti celkového součtu ran dvou a více družstev rozhoduje o umístění družstva lepší 
výsledek druhého kola. Pokud rovnost stále trvá, rozhoduje 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 ve stejném pořadí se porovnají. Není-li stále 
rozhodnuto, rozhodne lepší škrtaný výsledek druhého kola, poté lepší škrtaný výsledek 
prvního kola.  

k) Vítězné družstvo mužů i žen získává putovní pohár a jednotlivci medaile. Hráči a hráčky 
družstev na druhém a třetím místě získávají medaile. 
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