Mistrovství ČR
seniorských klubových družstev žen
8.-10.června 2010
1. Podmínky účasti
a/ V termínu do 30.5.2010 zaslaná a potvrzená přihláška.
b/ Soutěže se mohou účastnit jen amatérské golfistky, které splňují podmínky podle pravidel
R&A Rules Limited.
c/ Soutěže se mohou účastnit ženy ve věku 50 let a více /rozhoduje rok narození/, jsou členy
ČSGA a mají pro daný rok zaplaceny členské přípěvky.
d/ Družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČSGA a propozic soutěže.
e/ Hráčka hraje soutěž za svůj domovský klub.
f/ Pokud domovský klub dá hráčce souhlas, že může hrát v daném kalendářním roce za svůj
nedomovský klub, musí hráčce vydat písemné potvrzení, které předá kapitán družstva
soutěžnímu výboru při jmenovité registraci družstva /soupiska / 7.6.2010 do 18.00 hod.
g/ Za klub může hrát maximálně jedna hráčka s nedomovským členstvím.
h/ Hostování hráčky v družstvu jehož klubu není členem není možné.
i/ Družstva se přihlašují na základě výsledků na základě výsledků roku 2009 a výsledků
kvalifikace v roce 2010.
2. Podmínky soutěže
a/ Hraje se podle pravidel golfu, místních pravidel, soutěžní řádu ČSGA a propozic soutěže.
b/ Družstvo tvoří 4 hráčky a 1 náhradnice.
c/ Každé družstvo má hrající nebo nehrající kapitánku ( kapitána).
d/ Pokud kapitánka vykonává funkci kedyho nemá v té době práva kapitánky. Funkci
kedyho, kapitána nesmí vykonávat golfista profesionál. Porušení tohoto pravidla je důvodem
pro vyloučení družstva ze soutěže.
e/ Soutěž probíhá ve třech hracích dnech hrou na jamky bez vyrovnání.
3. Systém hry
a/ Družstva do Mistrovství České republiky ve hře na jamky nastupují dle umístění
v předcházejícím ročníku I. ligy. Vítěz kvalifikace zaujme pozici č.8.
Soutěže se účastní družstva v pořadí:
I.liga 1.GC Karlovy Vary
5.GCBrno
6.GC Poděbrady
2.RGC Mariánské Lázně
3.PGC Ostrava
7.ZGC Kravaře
4.GC Beřovice
8.GC Karlštejn

b/ V prvním hracím kole spolu hrají družstva takto:
zápas A: 1-8, B: 2-7, C: 3-6, D: 4-5
c/ Ve druhém kole spolu hrají družstva takto
utkání E: vítěz A-vítěz D,
F: vítěz B-vítěz C,
G: poražený A- poražený D, H:poražený B-poražený C

d/ Ve třetím hracím kole spolu hrají družstva takto:
utkání I /o 1.místo/: vítěz E-vítěz F
utkání J /o 3.místo/: poražený E-poražený F
utkání K /o 5.místo/: vítěz G-vítěz H
utkání L /o 7.místo/: poražený G-poražený H
e/ Každé utkání se hraje na 3 zápasy a to jedna čtyřhra /foursome/ a dvě dvouhry. Za
vyhraný zápas získává družstvo 1 bod. V utkání vítězí družstvo s větším počtem získaných
bodů.
f/ Jednotlivé zápasy-čtyřhra nebo dvouhra se hrají do rozhodnutí vítězství. V případě, že
výsledek utkání je rozhodnut může se zbývající zápas půlit a to i bez jeho dohrání.
g/ I.liga-vítězné družstvo získává titul Mistra ČR. Poslední družstvo sestupuje do
kvalifikace.

4.

Seznam hráčů pro jamkovou hru

a/ Kapitáni družstev odevzdají soutěžnímu výboru písemně jména hráčů pro čtyřhru a
dvouhry nejpozději: 7.6.2009 do 18.00 hod pro první hrací den,
8.6. a 9.6. do ½ hod po ukončení svého utkání pro druhý, resp. třetí hrací
den.
U hráček pro dvouhru je uvede pořadí, jak jsou jednotlivé hráčky nasazeny.Pokud tuto
podmínku kapitán družstva nesplní soutěžní výbor sestaví družstvo podle seznamu hráčů
přihlášených do soutěže.
b/ Nominaci hráčů je možno provádět pouze z hráček uvedených na soupisce, kterou
kapitáni družstev odevzdají 7.6.2010 do 18.00 hod.

5. Startovní čas
a/ Hráčky musí dodržet časový rozpis soutěže stanovený soutěžním výborem.
b/ Při pozdním příchodu hráčky na start o více než pět minut je hráč diskvalifikován. Při
zpoždění menším je hráč potrestán ztrátou první jamky.

6. Ceny
a/ Vítězné družstvo I.ligy získává titul Mistra ČR, zlaté medaile a putovní pohár ČSGA. Členky
druhého a třetího družstva získávají stříbrné a bronzové medaile.

7. Soutěžní výbor
a/ Soutěžní výbor je jmenován výborem ČSGA po dohodě s pořádajícím klubem.
b/ Soutěžní výbor jmenuje rozhodčího, jehož rozhodnutí při výkladech pravidel je konečné.
c/ Soutěžní výbor je odpovědný za organizaci a průběh soutěže. Soutěžní výbor může
upravit podmínky soutěže pokud to považuje za nezbytné a učinit rozhodnutí po právu, není-li
možno dodržet soutěžní podmínky v souladu s pravidly golfu.

