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I.       REGISTRAČNÍ ŘÁD



1. Členství v ČSGA a registrace
1.1. V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni muži i 

ženy, kteří mají platnou registraci v České golfové federaci v souladu 
s Registračním řádem ČGF a v daném kalendářním roce dovrší věkovou hranici
nejméně 50 let.

1.2. Senioři a seniorky musí splňovat pravidla amatérského statusu.
1.3. Za členy ČSGA jsou ve smyslu stanov ČSGA a tohoto Soutěžního řádu 

považováni senioři a seniorky, kteří mají pro daný kalendářní rok zaplacený 
členský příspěvek. Každý nový člen obdrží registrační asociační číslo ČGF ve 
tvaru 902xxxxx.

1.4. Hráč musí být registrován v každém klubu v němž je členem.
1.5. Registrace v klubu může být domovská nebo nedomovská. Registrace 

v asociaci je pouze asociační. 
1.6. Hráč může mít jen jednu domovskou registraci. Tato registrace určuje jeho 

hendikepovou autoritu. Hráč může svou domovskou registraci kdykoliv změnit.
Změna domovské registrace nabývá platnosti, když je provedena na serveru 
ČGF.

1.7. Hráč bez domovské registrace se nemůže účastnit žádných soutěží jednotlivců 
a družstev pořádaných ČSGA.

1.8. Hráč může reprezentovat klub v němž má platnou registraci. 
1.9. Během kalendářního roku může hráč v soutěži družstev hrát jen za jeden klub 

v němž má platnou registraci. Ostatní viz podmínky družstev. 
1.10.Účast hráčů neregistrovaných v ČSGA v soutěžích organizovaných ČSGA může 

být omezena propozicemi soutěže. 
1.11.Za seniory každého klubu jednají vůči ČSGA klubem pověřené osoby, jako jsou 

delegáti na konferenci ČSGA, kapitáni družstev apod. ČSGA pověření 
nekontroluje, každá osoba jednající jménem klubu odpovídá za to, že je osobou
klubem pověřenou.

II. HRACÍ ŘÁD – všeobecná a technická ustanovení  

2.1. Věkové kategorie
2.1.1V soutěžích ČSGA je hráč zařazen do příslušné soutěžní kategorie dle pohlaví a 

ročníku narození.
2.1.2. V soutěžích ESGA hráč musí splňovat podmínky věkové kategorie prvním 

dnem soutěže.
2.1.3. Věkové kategorie:

muži:
50+ senior ČSGA, ČGF, EGA    
55+ senior ESGA 
65+ super senior ČSGA, ESGA 
75+ master senior ČSGA, ESGA
ženy:
50+ seniorky                          ČSGA, ESLGA, ČGF, EGA 
65+ master seniorky ČSGA, ESLGA 

   70+ super master seniorky ČSGA. 



2.2. Přihlášky do soutěže
2.2.1. Pokud pořadatel nestanoví jinak, podávají přihlášky do soutěží jednotlivců 

sami hráči a také odpovídají za svou neomluvenou neúčast. Jestliže se 
přihlášený hráč neomluví za svou             neúčast, nebo nezaplatí stanovené 
poplatky, může být potrestán vyloučením z účasti na některém z dalších 
turnajů.

2.2.2. Přihlášky do soutěží družstev podávají pořadateli kluby prostřednictvím osob 
pověřených zastupovat klubové seniory, a to písemně nebo emailem. 
Pořadatel musí přihlášku klubu potvrdit. 

2.2.3. Pořadatel má právo přihlášku odmítnout, pokud hráč nebo družstvo nesplňuje
podmínky rozpisu soutěže, soutěžního řádu nebo hráč má zákaz činnosti. 
Pořadatel musí o této skutečnosti informovat domovský klub hráče.

2.2.4. Pořadatel může omezit počet účastníků nevypsáním některé kategorie, 
stanovením počtu účastníků, nebo výší hendikepu.

2.2.5. Přihlášením do soutěže účastník stvrzuje, že je k účasti zdravotně způsobilý a 
že si bude počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 
zdraví, nebo vlastnictví někoho jiného. Účastník také souhlasí se zpracování 
potřebných osobních údajů pořadatelem. 

2.2.6. Počet přihlášek je omezen na 132 hráčů. V nominačních soutěžích a NMČR na
rány musí pořadatel garantovat minimální počty v těchto kategoriích:
muži: 
senior    50+ 45 míst
super senior    65+ 27 míst
master senior    75+ 12 míst
ženy:  
seniorky  50+ 30 míst
master seniorky 65+ 12 míst
super master seniorky 70+   6 míst.  
         

2.3. Doklady hráče
Hráč nemusí prokazovat členství v ČSGA. Musí mít prokazatelně uhrazený 
členský poplatek ČSGA. Hráč může uhradit členský poplatek při prezentaci 
před zahájením soutěže.

2.4. Měřící zařízení
Soutěžící mohou v soutěžích ČSGA používat měřící zařízení, která jsou 
v souladu s Pravidly golfu – Pravidlo 4.3a (1), (2), (3).

2.5. Motorová vozidla. 
V mistrovských soutěžích, to je MČR družstev na jamky, MČR družstev na rány,
NMČR jednotlivců ve hře na rány, nominačních soutěžích je zákaz používání 
motorových vozidel, vyjma zvláštních situací, kdy hlavní rozhodčí umožní 
převoz členem soutěžního výboru na určené místo, nebo v prostoru mezi 
dvěma jamkami. Hráči věkové kategorie 75+ let a hráčky 70+ mohou použít 
motorové vozidlo bez omezení, pokud jsou tyto kategorie v soutěži  vypsány.

2.6.   Hrací plán a startovní listiny  



2.6.1. Soutěžní výbor musí zveřejnit včas startovní listinu soutěže, nebo její 
následné úpravy. Termín zveřejnění startovní listiny musí být dán rozpisem 
soutěže.

2.6.2. Soutěžní výbor může upravit časový plán soutěže nebo vypsané kategorie dle
počtu účastníků. 
2.6.3. Soutěžní výbor by neměl připustit k soutěži nebo by měl ze soutěže vyloučit 

hráče, jehož jednání není v souladu se slušným chováním, který nerespektuje 
jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně, např.: křičí, 
nadává, odhazuje hole, poškozuje zařízení hřiště, ruší hráče používáním 
mobilního telefonu, je pod vlivem alkoholu, drog.  

2.6.4. Pořadatel bude dle rozpisu soutěže garantovat počet míst ve vypsaných 
věkových kategoriích bez ohledu na výši hendikepu. 

2.6.5. U mistrovských a nominačních soutěží bude start vždy postupný. Může být 
startováno z jamek   č.1 i č.10. 

2.6.6. Pro Národní mistrovství ČR jednotlivců ve hře na rány a nominační soutěže 
budou hráči pro první kolo zařazeni do hracích skupin dle výše hendikepu, bez 
ohledu na věkové kategorie, a to samostatně muži a ženy. Nejdříve startují 
ženy, pak muži. 
Pro druhé kolo je nasazení dle výsledků prvního kola v samostatných 
kategoriích mužů a žen. 
Pořadí startu je následující: 
10 skupin nejlepších seniorů v obráceném pořadí
   5 skupin nejlepších seniorek v obráceném pořadí
   2 skupiny nejlepších super seniorů v obráceném pořadí
   2 skupiny nejlepších master seniorek v obráceném pořadí
   2 skupiny nejlepších master seniorů
   ostatní ženy v pořadí dle výsledků v jednotlivých věkových kategoriích
   ostatní muži v pořadí dle výsledků v jednotlivých věkových kategoriích.

2.7.    Mobilní telefony
V soutěžích je zákaz používání mobilních telefonů k telefonování, vyjma 
přivolání zdravotnické pomoci nebo oznámení závažných problémů, 
ovlivňujících průběh soutěže.            

2.8.    Start cizinců 
2.8.1. V soutěži jednotlivců je start cizinců možný.
2.8.2. V soutěži družstev je podmínkou startu cizince registrace v klubu ČGF.          
2.9.    Námitky a protesty
2.9.1. Námitky a protesty v soutěži jednotlivců se řeší podle Pravidel golfu.
2.9.2. Při podání námitky nebo protestu v soutěži družstev složí stěžovatel 

soutěžnímu výboru vklad ve výši 1 000 Kč. Námitku nebo protest podává 
písemně kapitán družstva. Jestliže námitka nebo protest bude uznán, bude 
vklad vrácen. V opačném případě částka propadá ve prospěch pořadatele 
soutěže.      

2.10. Rozhodování o pořadí 
2.10.1. 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. 

2.10.2. V soutěži jednotlivců hraných bez hendikepu rozhoduje o pořadí:
  NMČR na rány:



a) o 1. místo rozehrávka do prvního rozhodnutí na jamkách k tomu určených 
soutěžním    výborem 

b) o lepším umístění na dalších místech rozhoduje postupně: lepší výsledek 
na posledních

                     18, 9, 6, 3, 1 jamce, nerozhodne-li žádné z uvedených kritérií, 
následuje los.                   

              Nominační soutěže:
o lepším umístění rozhoduje postupně: lepší výsledek na posledních 18, 9, 6, 
3, 1 jamce, nerozhodne-li žádné z uvedených kritérií, rozhodne los.

2.11.   Hřiště          
2.11.1. Odpaliště

Nominační soutěže, NMČR jednotlivců a družstev ve hře na rány a turnaje 
NST hrají:  
muži v kategoriích:
senior 50+, 55+, super senior 65+    ze žlutých odpališť               
master senior 75+    z modrých odpališť 
ženy ve všech kategoriích: z červených odpališť
MČR družstev na jamky a Pohár ČR na jamky hrají všichni muži ze žlutých a 
ženy z červených odpališť. 

2.11.2. Maximální délka hřiště s parem 72 z příslušných odpališť, maximální délka 
rovinaté 3-parové jamky pro soutěže mužů:

               kategorie 50+, 55+ hřiště 6 000 m, 3-par 180 m 
               kategorie 65+ hřiště 5 800 m, 3-par 170 m
               kategorie 75+ hřiště 5 600 m, 3-par 150 m.     
                     
III.    HRACÍ ŘÁD – soutěže jednotlivců  
 
3.1.    Seniorské mistrovství klubu
3.1.1. Kluby pořádají seniorská mistrovství klubu. Organizace a řízení jsou plně 

v kompetenci jednotlivých klubů.
3.2.    Národní senior tour ČSGA
3.2.1. Národní senior tour ČSGA (NST) je celoroční seriál jednodenních soutěží 

pořádaných na hřištích v ČR a zahraničí. Výsledky soutěže se započítávají do 
žebříčků ČGF a NST ČSGA.       

            Vyhodnocuje se soutěž jednotlivců a vložená soutěž čtyřčlenných družstev. 
Celkové hodnocení soutěže probíhá na závěrečné finálové soutěži zvané Grand
Finále NST.                

3.2.2. Soutěže se mohou účastnit hráči s hendikepem 0 – 54. Hráči s hendikepem 
37 – 54 nastoupí do soutěže s hendikepem 36. 

3.2.3. Soutěž se hraje v kategoriích: 
           senioři a seniorky 50+ na rány brutto 



           super senioři 65+ a master seniorky 65+ na rány brutto a stablefordové 
body netto

           master senioři 75+ na rány brutto a stablefordové body netto.  
3.2.4. Do hodnocení celé NST se započítává součet 5 nejlepších výsledků hráče. 

První tři hráči v každé kategorii jsou vyhodnoceni na závěrečném Grand Finále 
NST.

3.2.5. Vítězové jednotlivých soutěží ve své kategorii při podmínce členství v ČSGA a 
odehrání       minimálně 5 soutěží NST mají nárok nominace na přátelská 
mezistátní utkání družstev.   

 V případě odmítnutí nominace vítězem přechází nárok na druhého, případně 
třetího hráče v pořadí.

           Družstva mužů hrají utkání se Slovenskem, Rakouskem, Německem, 
družstva žen s Polskem, příp. dalšími zeměmi.   

           Místa utkání se recipročně střídají.
3.2.6. Družstva pro vloženou soutěž mohou být sestavena bez ohledu na pohlaví a 

klubovou příslušnost a mohou mít neomezený počet členů. Sestavu 4-členného
družstva nahlásí kapitán před zahájením každé jednotlivé soutěže NST. Soutěž 
se hraje na stablefordové body. Do výsledků družstva se počítají výsledky 
všech 4 nominovaných hráčů. Hráč může v daném roce hrát pouze za jedno 
družstvo.                
Do konečného pořadí družstev se počítá 5 soutěží s nejvyšším bodovým 
hodnocením. 
Nejlepší tři družstva jsou vyhodnocena na závěrečném Grand Finále NST.

3.3. Nominační soutěže
3.3.1. Nominační soutěže jsou primárně soutěže pro stanovení nominace:

- mužských družstev na ESGA Seniors Team Championship & Cup (55+), ESGA 
Super Seniors      Team Championship & Cup (65+) a ESGA Masters Team 
Trophy (75+), 
- ženských družstev na Marisa Sgaravatti Trophy (50+) a Masters 
Championship (65+).

3.3.2. Soutěže se mohou účastnit do volné kapacity i hráči, kteří nesplňují věkové 
limity (senioři 50-54 let), nemají zájem o reprezentaci, nejsou členové ČSGA.

3.3.3. Počet nominačních soutěží na 2 x 18 jamek na rány v daném kalendářním 
roce a podrobné          podmínky hodnocení určuje výbor ČSGA rozpisem 
soutěže.         

3.3.4. Soutěž se hraje v kategoriích:     
senioři 50-54 na rány brutto (bez možnosti účasti na soutěži ESGA)
senioři 55+ na rány brutto, netto 
super senioři 65+ na rány brutto, stableford netto
master senioři 75+ stableford brutto, netto
seniorky 50+ na rány brutto
master seniorky 65+ na rány brutto.

3.3.5. Výsledky nominačních soutěží jsou započítávány do nominačních žebříčků. 
Žebříčky jsou   sestavovány ve hře na rány na základě průměrné odchylky 
jednotlivých započítávaných kol od normových hodnot hřiště CR a SR dle 
vzorce: odchylka = hráčův brutto výsledek – (SR/113 + CR), nebo na základě 
dosažených stablefordových bodů.



3.4. Národní mistrovství ČR ve hře na rány
3.4.1. Mistrovství ČR ve hře na rány se hraje jako národní mistrovství na 2 x 18 

jamek bez HCP.
3.4.2. Soutěž se hraje o mistrovské tituly v kategoriích:

senioři 50+
seniorky 50+
super senioři 65+  
master seniorky 70+
master senioři 75+

3.4.3. Cut není stanoven.
3.4.4. Hendikepový limit pro všechny kategorie je stanoven na max. 36,0. Při 

naplnění kapacity hřiště může být limit max. hendikepu upraven.  

IV. HRACÍ ŘÁD – soutěže družstev

4.1. Podmínky účasti družstva
4.1.1. Družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČSGA a propozic soutěže.
4.1.2. Hráči družstva musí být registrováni dle Registračního řádu ČSGA.
4.1.3. Hráč může reprezentovat jen klub, v němž má platnou registraci. Členem 

klubového družstva může být jen hráč, který má k 30. dubnu daného 
kalendářního roku na serveru ČGF vedenou platnou registraci v daném klubu, 
nebo hráč, který po tomto datu v daném klubu získal své první klubové 
členství v ČGF.

4.1.4. Každý hráč může v daném kalendářním roce hrát pouze za jedno družstvo 
jednoho klubu (neplatí pro vloženou soutěž družstev v rámci NST – viz b. 4.4.). 

4.1.5. Je povolen start cizinců, pokud jsou registrováni v klubu ČGF a v ČSGA.
4.1.6. Podmínkou účasti družstva je v termínu zaslaná přihláška.
4.1.7. V případě nepřihlášení nebo nenastoupení přihlášeného družstva do soutěže 

bude toto 
              družstvo ze soutěže vyloučeno a nahrazeno družstvem dle pořadí z nižší 

soutěže, nebo 
              jiným družstvem.  
4.1.8. V MČR družstev na jamky a Poháru družstev na jamky mohou být kluby 

zastoupeny jediným družstvem. 
4.1.9. V případě úmyslu družstva odstoupit v průběhu soutěže oznámí kapitán 

družstva tento záměr písemnou formou soutěžnímu výboru, s uvedením 
důvodu odstoupení. Družstvo vyčká do vyjádření nebo rozhodnutí soutěžního 
výboru. V případě nesplnění této povinnosti může být družstvo potrestáno: 
a) umístěním na poslední místo soutěže,                
b) přeřazením do nižší soutěže, 
c) vyloučením ze soutěže.

4.1.10. V soutěžích družstev na jamky může v případě nemožnosti dohrání zápasu 
z důvodu časové tísně soutěžní výbor rozhodnout o odehrání nebo dohrání 
zápasu v náhradním termínu. Právo volby hřiště má lépe postavené družstvo 
na začátku soutěže. Domácí družstvo zašle neprodleně po dohrání utkání 
Soutěžnímu výboru řádně potvrzené výsledky. 

    



4.2. Mistrovství ČR klubových družstev mužů a žen ve hře na jamky, 
Pohár ČR družstev mužů ve hře na jamky, Kvalifikace družstev žen 
pro MČR družstev na jamky a pro Pohár ČR družstev mužů na jamky

4.2.1. Podmínky soutěží 
4.2.1.1. Hraje se podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu, propozic soutěže a 

místních pravidel.
4.2.1.2. Družstvo mužů má 6 hráčů, 2 náhradníky, družstvo žen 4 hráčky, 2 

náhradnice
4.2.1.3. Každé družstvo má hrajícího nebo nehrajícího kapitána.
4.2.1.4. Kapitán nesmí vykonávat funkci nosiče. Kapitán ani žádný hrající 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 své funkce nemůže vzdát. V případě závažných důvodů může 
kapitán po dohodě se soutěžním výborem svou funkci v plném rozsahu práv a
povinností nominovat na jinou osobu.

4.2.1.5. Funkci nosiče nebo kapitána nesmí vykonávat golfista profesionál. Porušení 
tohoto Pravidla je důvodem pro vyloučení družstva ze soutěže.

4.2.1.6. Soutěž Mistrovství ČR družstev mužů i žen a Pohár ČR družstev mužů ve hře
na jamky probíhá ve třech hracích dnech, a to třemi koly na jamky bez 
vyrovnání. 

4.2.1.7. Soutěž Kvalifikace klubových družstev žen na MČR a Kvalifikace klubových 
družstev mužů do Poháru ČR na jamky probíhá v jednom nebo dvou hracích 
dnech hrou na rány bez vyrovnání.

4.2.2.    Systém hry MČR a Poháru klubových družstev ve hře na jamky   
4.2.2.1. MČR i Pohár se hrají ve skupinách o osmi družstvech. Družstva MČR a 

Poháru ČR nastupují podle umístění v předcházejícím ročníku. Vítěz Poháru 
ČR zaujme pozici č. 8 v MČR. Jeden sestupující z MČR zaujme pozici č. 1 
v Poháru ČR. Vítěz Kvalifikace zaujme pozici č. 8 v Poháru ČR, poslední 
sestupuje. V soutěži MČR ženských družstev poslední sestupuje do 
kvalifikace. Vítěz kvalifikace zaujme pozici č. 8.

4.2.2.2. První hrací den se spolu utkají družstva:
zápas A: 1 vs 8, B: 4 vs 5, C: 2 vs 7, D: 3 vs 6.
Druhý hrací den se spolu utkají družstva:
zápas E: vítěz A vs vítěz B, F: vítěz C vs vítěz D, G: poražený A vs poražený B,
H: poražený C vs poražený D.  
Třetí hrací den se spolu utkají družstva:
zápas I: vítěz E vs vítěz F, J: poražený E vs poražený F, K: vítěz G vs vítěz H, L:
poražený G vs 
poražený H.

4.2.2.3. Každé utkání mužů se hraje na pět zápasů, tj. jedna čtyřhra (hra jedním 
míčem) a čtyři dvouhry. Za vyhraný zápas získá vítěz jeden bod. V utkání 
vítězí družstvo s větším počtem získaných bodů.  

4.2.2.4. Každé utkání žen se hraje na tři zápasy, tj. jedna čtyřhra (hra jedním 
míčem) a dvě dvouhry. Za vyhraný zápas získá družstvo jeden bod. V utkání 
vítězí družstvo s větším počtem získaných bodů.



4.2.2.5. Jednotlivé zápasy se hrají do rozhodnutí. V případě, že výsledek celého 
utkání je již rozhodnut, mohou se zbývající jednotlivé zápasy bez dohrání 
půlit.

4.2.2.6. V případě ukončení zápasu před osmnáctou jamkou hráči nesmí 
pokračovat ve hře.

4.2.2.7. Nejpozději do 19:00 hod předchozího dne musí kapitáni odevzdat 
sestavy družstva pro následující kolo. Kapitán může nahradit hráče nahlášené
sestavy náhradníkem, a to nejpozději 30 minut před startem 1. utkání 
družstva. Oznámení změny podá kapitán družstva písemně soutěžnímu 
výboru a zároveň musí informovat kapitána soupeře. Oba kapitáni mohou po 
té podat písemně změnu sestavy pro dané utkání. 

4.2.2.8. Pokud družstvo vědomě nenastupuje s plným počtem hráčů, musí vždy
obsadit čtyřhru a bezprostředně následující dvouhry. 

4.2.2.9. Vítězné družstvo MČR získává titul mistra republiky a putovní pohár. 
Každý hráč družstva, které se umístí na 1. – 3. místě, obdrží příslušnou 
medaili. 

4.2.2.10. Vítězné družstvo Poháru ČR získává putovní pohár a každý hráč družstva, 
které se umístí 
   na 1. – 3. místě, obdrží příslušnou medaili.

4.2.3. Systém Kvalifikace družstev      
4.2.3.1. Kvalifikace družstev mužů pro Pohár ČR se mohou účastnit sestupující 

z Poháru ČR a družstva, která se do soutěže přihlásí. Kvalifikace družstev žen 
pro Mistrovství ČR se mohou účastnit sestupující družstvo z mistrovství ČR a 
družstva, která se do kvalifikace přihlásí. V případě přihlášky do kvalifikace 
jediného družstva mužů nebo žen postupuje toto družstvo bez nutnosti hraní 
kvalifikace. 

4.2.3.2. Kvalifikace se hraje na rány bez vyrovnání. Počet kol (jedno nebo dvě) bude
stanoven rozpisem soutěže. 

4.2.3.3. Za každé družstvo mužů hraje šest hráčů, započítává se pět nejlepších 
výsledků. Minimální počet hráčů v družstvu je pět. Za každé družstvo žen 
hrají čtyři hráčky, započítávají se tři nejlepší výsledky. Minimální počet hráček
jsou tři. Družstva mužů i žen mohou mít dva náhradníky, kteří mohou hrát 
jako jednotlivci. Kapitán před zahájením kola nahlásí sestavu družstva.

4.2.3.4. Součet pěti nejlepších výsledků družstva mužů a tří výsledků družstva žen 
z každého hracího kola určí pořadí družstev. V případě rovnosti celkového 
součtu u více družstev rozhodne o pořadí: lepší výsledek družstva ve druhém 
kole, nejlepší individuální výsledek ve druhém kole, nejlepších 9, 6, 3, 1 
jamek téhož hráče.

4.2.3.5. Vítězové kvalifikace družstev mužů postupují do soutěže Pohár ČR a vítězné
družstvo žen do Mistrovství ČR družstev na jamky. Vítězná družstva se musí 
do uvedených soutěží přihlásit. V případě, že klub oznámí, že se vyšší soutěže
neúčastní, bude nahrazen dalším družstvem dle výsledků kvalifikace. 

4.2.3.6. Pokud není vyčerpaná kapacita hřiště účastníky kvalifikace družstev, 
doplní účastníky soutěže ostatní přihlášení jednotlivci.

4.3.      Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na rány
4.3.1    Podmínky soutěže
4.3.1.1. Soutěž se hraje na rány bez vyrovnání na 2 x 18 jamek.



4.3.1.2. Soutěžní kategorie: družstva mužů 50+, 65+, 75+
                                                  družstva žen 50+, 65+, 70+.    
4.3.1.3. Družstva tvoří: muži 50+ 4 hráči, 65+ 2 hráči, 75+ 2 hráči
             ženy 50+ 2 hráčky, 65+ 2 hráčky, 70+ 2 hráčky .
             Každý hráč může být členem pouze jednoho družstva. Družstva mohou 

mít dva náhradníky. Za 
             družstvo hraje jen stanovený počet hráčů. Všechny výsledky se 

počítají. Náhradníci mohou 
             hrát jen v případě volné kapacity soutěže.
4.3.1.4. Muži kategorie 50+ a 65+ hrají ze žlutých odpališť, muži 75+ z modrých 

odpališť. 
Ženy ve všech věkových kategoriích hrají z červených odpališť.

4.3.1.5. Soutěže se může účastnit celkem 50 družstev při následující struktuře:  
             Družstva mužů: 50+  10 družstev          40 hráčů
                                         65+  16 družstev          32 hráčů
                                         75+    6 družstev          12 hráčů
             Družstva žen: 50+  12 družstev          24 hráček 
                                          65+    8 družstev          16 hráček
                                         70+    3 družstva            6 hráček
             Soutěžní výbor může provést úpravy dle aktuálních přihlášek.
4.3.1.6. V případě, že bude přihlášeno do soutěže více družstev v téže kategorii a 

nad celkový limit hráčů, budou kritéria pro účast v soutěži:  
- zastoupení jednoho družstva z klubu 

             - nižší součet hendikepů jednotlivých hráčů družstva.
4.3.2.   Herní systém    
4.3.2.1. Soutěž se hraje na 2 x 18 jamek bez vyrovnání. Druhé hrací kolo se hraje na

úpravu hendikepu.
 4.3.2.2. První hrací den se hraje formou fourball, betterball. Druhý hrací den se 

hraje  formou  hry jednotlivců na rány. 
4.3.2.3. Konečný výsledek družstva je součet ran z obou hracích dnů všech členů 

družstva.
4.3.2.4. Pro první i druhé hrací kolo jsou hráči nasazeni do startovní listiny 

v kategoriích podle výše hendikepu. V každé skupině pro první i druhé kolo 
musí být nasazeni hráči různých klubů.

4.3.2.5. Při rovnosti celkových výsledků družstva rozhodne o pořadí na prvním místě
rozehrávka hráčů, určených kapitány družstev, do prvního rozhodnutí. O 
umístění na dalších místech rozhodne postupně: lepší součet ran družstva na 
posledních 18, 9, 6, 3, 1 jamkách, při rovnosti součtů úderů platí totéž pro 
nejlepší hráče družstva.

4.3.2.6. Vítězná družstva získají titul mistra ČR ve hře na rány a putovní pohár, 
členové všech družstev umístěných na 1. – 3. místě medaile.    

4.3.2.6. V případě vytvoření systému kvalifikace družstev pro účast na MČR ve hře 
na rány sestupují v kategoriích mužů 50+, 65+ a žen 50+ dvě družstva, 
v ostatních kategoriích jedno družstvo. 

4.4. Soutěž družstev NST ČSGA
4.4.1. Soutěž družstev NST ČSGA se vyhodnocuje jako vložená soutěž v rámci 

soutěže jednotlivců NST ČSGA.



4.4.2. Soutěž se hraje na stablefordové body s vyrovnáním. 
4.4.3. Družstvo tvoří minimálně čtyři hráči bez rozdílu pohlaví a klubové příslušnosti.

Družstvo může mít neomezený počet hrajících náhradníků.
4.4.4. Kapitán družstva před zahájením soutěže oznámí zvolený název družstva a 

členy družstva, jejichž výsledky se počítají do výsledku družstva. Do výsledku 
družstva se počítá součet stablefordových bodů všech čtyř hráčů. Náhradníci 
družstva mohou hrát soutěž jednotlivců. Pro každou jednotlivou soutěž může 
být kapitánem nahlášena jiná sestava družstva.

4.4.5Každý hráč v rámci NST ČSGA může v daném kalendářním roce hrát pouze za 
jedno družstvo.

4.4.6. Do konečného hodnocení celé soutěže družstev NST ČSGA se počítá pět 
nejlepších výsledků družstva z jednotlivých soutěží. Při rovnosti součtu 
stablefordových bodů rozhoduje o pořadí postupně: lepší výsledek na 6., 7., 
atd. turnaji. Nejlepší tři družstva budou vyhodnocena při finále soutěže Grand 
Finále.

4.5. Pohár regionů 
4.5.1.    Podmínky soutěže.
4.5.1.1. Soutěžní kategorie jsou soutěže družstev mužů a družstev žen bez 

věkového omezení.
4.5.1.2. Soutěže se může účastnit jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen 

z každého regionu a družstva mužů a žen z hráčů a hráček soutěže NST 
ČSGA. 

4.5.1.3. Družstvo v kategorii mužů tvoří 10 hráčů, v kategorii žen 6 hráček. 
V případě převýšení kapacity hřiště dle přihlášek bude počet členů družstev 
mužů snížen na 8 členů. Družstva mohou mít dva náhradníky. Za družstvo 
nastoupí do hry jen předepsaný počet hráčů. Náhradníci družstev mohou 
v případě volné kapacity hrát jako jednotlivci. 

4.5.1.4. Hráči družstva musí splňovat podmínky Soutěžní řádu.
4.5.1.5. Za nominaci a přihlášky družstev regionů odpovídají kapitáni regionů, za 

družstva ze soutěže NST ČSGA výbor ČSGA.
4.5.1.6. Přihlášky družstev do soutěže se řídí dle propozic soutěže.
4.5.2.    Herní systém  
4.5.2.1. Soutěž se hraje dvoukolově na rány netto.
4.5.2.2. Formát hry: první kolo se hraje čtyřhra – fourball, betterball
                                    druhé kolo se hraje čtyřhra – greensome (foursome 

s výběrem drajvu).
4.5.2.3. Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť.
4.5.2.4. Výsledkem dvojice hráčů v obou kolech je počet brutto ran s odpočtem 

společného hendikepu dvojice. Hendikep dvojice se stanoví jako součet 30% 
nižšího a 20% vyššího přesného hendikepu hráče zaokrouhlený na celé číslo. 
Při výpočtu se 0,5 zaokrouhluje nahoru. Maximální rozdíl hendikepů hráčů ve 
dvojici může být 9.

4.5.2.5. Pro soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky u družstev mužů, případně 3 
při sníženém počtu členů družstva na 8, každého hracího dne. V soutěži 
družstev žen se započítávají 2 nejlepší výsledky.

4.5.2.6. Výsledky odevzdají hráči soutěžnímu výboru do dvaceti minut po odehrání 
kola.



4.5.2.7. Pro první i druhé kolo jsou hráči nasazeni dle slepé startovní listiny podle 
nominace kapitánů, která musí být odevzdána soutěžnímu výboru do 19:00 
hod. předchozího dne. Pořadí družstev dle slepé startovní listiny bude určeno 
losem.    

4.5.2.8. Při rovnosti celkového součtu ran dvou a více družstev rozhoduje o umístění
lepší výsledek obou kol. Není-li stále rozhodnuto, rozhodne lepší škrtaný 
výsledek druhého kola, následně prvního kola. 

4.5.2.9. Vítězná družstva mužů a žen získají putovní pohár, hráči prvních tří 
družstev medaile.

                   

V. ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD
5.1. Žebříčky ČSGA
5.1.1. ČSGA vyhodnocuje žebříčky z nominačních turnajů a z Národní senior tour 

ČSGA. Žebříčky jsou sestavovány pro daný kalendářní rok dle podmínek obou 
druhů soutěží a podmínek stanovených pro aktuální sezónu.

5.1.2. Nominační žebříčky se vedou v kategoriích:              
senioři 55+                  na rány brutto, netto
super senioři 65+       na rány bruto, stabelford netto
master senioři 75+     stableford brutto, netto  
seniorky 50+                na rány brutto
master seniorky 65+ na rány brutto.
(pro seniory ve věku 50-54 se žebříček nevyhodnocuje, v rámci ESGA není 
odpovídající soutěž).   
Žebříček ve hře na rány brutto je sestavován na základě průměrné odchylky 
jednotlivých hraných kol od normových hodnot hřiště CR a SR dle vzorce: 
odchylka = hráčův brutto výsledek – (SR/113 + CR).  
Počet započítávaných kol do žebříčků je stanoven dle podmínek pro daný 
kalendářní rok. 

5.1.3. Žebříčky NST ČSGA jsou počítány z nejlepších sedmi i výsledků jednotlivých 
soutěží NST. 
Žebříček je veden v kategoriích:
senioři                   50+     na rány brutto
super senioři        65+     stableford netto a na rány brutto
master senioři     75+     stableford netto a na rány brutto
seniorky                50+     na rány brutto
master seniorky 65+     stableford netto a na rány brutto   

5.2.     Žebříček ČGF
5.2.1. Celostátní seniorský žebříček sestavuje ČGF ve dvou základních kategoriích: 

senioři ve věku od 50 let včetně
seniorky ve věku od 50 let včetně 
Do žebříčku se započítávají všechna kola: 
všechny turnaje započítávané do amatérského žebříčku ČGF
všechna kola kvalifikací II., III. ligy družstev
seniorské turnaje podle dohody ČGF a ČSGA – zajišťuje STK ČSGA
předem nahlášené a schválené individuální zahraniční turnaje.



Podmínkou pro zápočet do žebříčku je hra na rány, na plný počet jamek, za 
standardních hendikepových podmínek. V případě zahraničních turnajů je 
povinnost dodat včas požadované údaje – příslušná norma hřiště, kompletní 
výsledková listina – zajišťuje vedoucí výjezdu, případně hráč sám.    

VI. KRITÉRIA PRO REPREZENTACI   
6.1. Kritéria pro reprezentaci v soutěžích ESGA
6.1.1. Reprezentovat mohou jen hráči, kteří mají české státní občanství a jsou 

registrovanými členy ČSGA.
6.1.2. Podmínkou pro zařazení do reprezentačního družstva je sportovní výkonnost 

hráče prokázaná umístěním na nominačních soutěžích dle nominačního 
žebříčku.

6.1.3. Dalším kritériem pro soutěže s hendikepem je výše jeho hendikepu 
v porovnání s výší jeho odchylky na nominačním žebříčku.

6.1.4. Nominaci provádí výbor ČSGA. Výbor ČSGA může z reprezentace vyřadit 
hráče, který nedodržuje nebo se provinil proti stanovám, sportovnímu řádu 
ČSGA, závažným způsobem soustavně porušuje Pravidla golfu. Do 
reprezentace nemusí být zařazen hráč, který se bez řádné písemné omluvy 
neúčastnil nominačního turnaje, na který se přihlásil.

6.1.5. Výbor ČSGA má právo nominovat do každého družstva jednoho hráče, který 
má odpovídající výkonnost a splňuje ostatní kritéria reprezentace, bez ohledu 
na jeho výsledky v nominačních turnajích. 

6.1.6. Hráči musí splňovat následující kritéria ESGA v kategoriích:   
senioři 55+ Mistrovství - max. individ. HCP  14,0

                                     Pohár - max. individ. HCP 20,0, který je v soutěži 
redukován na 16,0

            super senioři 65+ Mistrovství - max. individ. HCP 20,0 
                                    Pohár - max. individ. HCP 24,0, který je v soutěži 

redukován na 20,0
            master senioři 75+ Trophy - max. individ. HCP 24,0.  
6.2.    Kritéria pro reprezentaci v soutěžích ESLGA 
6.2.1. Základní kritéria jsou u žen shodná jako u mužů.
6.2.2. Hráčky musí splňovat podmínky soutěže:
            seniorky 50+ Marisa Sgaravatti Trophy - HCP 6,0 a vyšší                
            master seniorky 65+ Masters Team Championship - HCP 18,0 a nižší 
6.3.    Kritéria pro reprezentaci v soutěži K&K Monarchy Trophy
6.3.1. Nominace dvou družstev mužů po 6 hráčích (bruto a netto) pro soutěž šesti 

zemí je prováděna dle následujícího klíče:
první tři hráči z NMČR na rány jednotlivců z věkových kategorií 55+, 65+
3 členové nominovaní mistrem ČR družstev ve hře na jamky
2 členové nominovaní vice mistrem ČR družstev ve hře na jamky
1 člen nominovaný třetím družstvem na MČR družstev ve hře na jamky.
Pokud nebude naplněn počet hráčů dle předcházejících kritérií, nominuje 
chybějící hráče výbor 

            ČSGA.
6.4.    Kritéria pro reprezentaci na přátelská mezistátní utkání
6.4.1. Nominaci na přátelská mezistátní utkání provádí kapitáni jednotlivých utkání 

z řad hráčů NST 



            ČSGA, kteří se umístili na každé jednotlivé soutěži na 1. až 3.  místě v každé 
jednotlivé 

            kategorii. Podmínkou nominace je odehrání minimálně 5 soutěží NST ČSGA. 
Hráči, kteří se 

            finančně podíleli na úhradě nákladů hostujícího družstva v předcházejícím 
roce, budou pro 

            reciproční utkání osloveni jako první.  
6.4.2. Kapitáni pro jednotlivá utkání jsou jmenováni výborem ČSGA.
6.5.    Kritéria pro reprezentaci na Poháru regionů
6.5.1. Nominaci reprezentantů regionů provádí vedoucí Regionálních tour z členů 

ČSGA.  
6.5.2. Nominaci družstev ze soutěží NST ČSGA provádí výbor ČSGA.                          


