
ČESKÁ  SENIORSKÁ  GOLFOVÁ  ASOCIACE 
 
           SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČSGA 

             
Soutěžní řád ČSGA je odvozen od platného soutěžního řádu ČGF a je upraven pro potřeby ČSGA pro rok 2007. 

   
 

Základní ustanovení 
 
 Řádným členem ČSGA je senior splňující podmínky  STANOV  ČSGA Čl.4 - Statut seniora, který písemně požádal  o vstup  do 
ČSGA a zaplatil roční členský příspěvek v daném roce.       
  

V seniorských soutěžích mohou startovat pouze muži, kteří v daném roce dovrší 55 let  a  více  a  ženy,  které v daném roce 
dovrší 50 let a  více. U seniorů rozhoduje rok narození. Součastně musí splňovat podmínky statutu amatéra podle pravidel R &A St. 
Andrews. 

Seniorské soutěže ČSGA jsou přístupné pro všechny seniory i nečleny ČSGA, mimo soutěže, kde je propozicemi účast  omezena 
nebo upravena (přednost přihlášek do turnaje pro členy ČSGA, počtem  účastníků  turnaje, HDC a pod.). 
 

Všechny seniorské soutěže ( SENIOR TOUR, MMS ČR, kvalifikace MČR sen klubových družstev) zařazené do seniorského 
kalendáře musí být mimo jiná kriteria v kategorii HDC  0- 36 hrány  i  na rány, aby brutto výsledky mohly být započteny do žebříčku 
ČSGA.  

Pro hráče s HDC 37 až 54, kteří se zúčastni seniorských  soutěži musí být vypsaná samostatná  kategorie ve hře hodnocené na 
STABLEFORDOVÉ  body.   

 
Způsob soutěžení 
 
Podle způsobu soutěžení jsou soutěže  
jednotlivců a 
soutěže družstev. 

 
Podle účasti mohou být soutěže  
domácí, 
mezinárodní,  
uzavřené a  
otevřené. 
             
Podle systému a  způsobu hry se soutěže v golfu hrají  
�  na rány            
�  na jamky            
�  jiným systémem          
 
Všechny soutěže se hrají podle  
Pravidel golfu, schválených  Místních pravidel a podle tohoto  Soutěžního řádu.  
             
Pořádání soutěží 
 
Celostátní seniorské soutěže plánuje ČSGA.       
Plánované seniorské soutěže se zařazují i do celostátního kalendáře ČGF. 
Pořadatel soutěže je povinen: 
Nejméně 14 dnů před soutěží uveřejnit  propozice turnaje  na serveru ČGF. 
Propozice turnaje musí obsahovat:        
� název soutěže,           
� místo a datum konání,         
� CR hřiště,           
� hrací a časový plán,          
� technická ustanovení,          
� kategorie,           
� podmínky účasti (přednost účasti v soutěži pro členy ČSGA, výše HDC a pod.), 
� hrací poplatky  (vklad do soutěže, zvýhodněné FEE pro členy ČSGA, poplatky na tréninkový den a pod.),  
� potřebné doklady hráče (průkaz ČSGA a pod.),  
� závazné pokyny,          
� ceny,            
� uzávěrka přihlášek,          
� kontaktní adresa (tel., fax, E-mail). 
 
Nejpozději do 2 dnů po skončení soutěže musí pořadatel na serveru ČGF uveřejnit zprávu o výsledcích soutěže zejména: 
� identifikační číslo, klubovou příslušnost, úplné jméno a příjmení hráče 
� brutto výsledek z jednotlivých kol,       
� všechny skreče a diskvalifikace (důvod),      
� stručné zhodnocení průběhu soutěže.       
 



Řídícím orgánem soutěže je soutěžní výbor určeny rozpisem.   
Hlavním úkolem soutěžního výboru je rozhodovat podle Pravidel golfu a podle Soutěžního řádu.     
Rozhodnutí soutěžního výboru je konečné.        

 
HRACÍ  ŘÁD  ČSGA 
 
Seniorské soutěže jsou organizovány jako      
� Seniorské  mistrovství  klubu        
� SENIOR TOUR – seniorské turnaje     
� Seniorské mistrovství ČR jednotlivců na rány     
� Seniorské mistrovství ČR družstev na jamky      
             

 
Seniorské  mistrovství  klubu   

V rámci konání soutěže přeboru klubu je organizována i soutěž o seniorského přeborníka  klubu.   
     
SENIOR TOUR - seniorské turnaje  

Tyto turnaje jsou pořádány na golfových hřištích v ČR . Na každém golfovém hřišti v ČR může být uskutečněn jen 
jeden seniorsky turnaj v roce, který je zařazen do schváleného celostátního seniorského kalendáře. 
Dosažené brutto výsledky ve hře na rány se započítávají do seniorského žebříčku.  
 

Mistrovství seniorů ČR - jednotlivců ve hře na rány  
ČSGA organizuje a pořádá  Mistrovství seniorů ČR – jednotlivců na rány. 
Toto mistrovství je soutěží jednotlivců na rány bez  vyrovnání hendikepu.  
Všechny sportovně technické podmínky MS ČR - jednotlivců stanoví rozpisem ČSGA, nebo orgán pověřený ČSGA podle 
současných sportovně - technických podmínek.        
Dosažené brutto výsledky ve hře na rány se započítávají  do seniorského žebříčku.     
 

Mistrovství seniorů ČR – družstev v jamkové hře 
ČSGA organizuje a pořádá Mistrovství seniorů ČR – klubových  družstev v jamkové hře.  
Toto mistrovství je soutěží družstev na jamky bez  vyrovnání hendikepu.   
Sportovně technické podmínky MS ČR - družstev stanoví rozpisem ČSGA, nebo orgán pověřený ČSGA podle současných 
sportovně technických podmínek.        
  
Dosažené brutto výsledky ve hře na rány  z  kvalifikačních  kol se započítávají do seniorského žebříčku.   
 

Ž E B Ř Í Č K O V Ý     Ř Á D    Č S G A  
 

Žebříček členů ČSGA (mužů a žen) je veden průběžně a sestavován jako průměrná odchylka dosaženého výsledků  hráče od 
hodnoty CR a SR ((CR+(SR/113)) z  daných odpališť hraného hřiště v jednotlivých  kolech.    
  Pro zařazení do žebříčku ČSGA musí mít hráč – člen ČSGA odehráno alespoň deset započítávaných výsledků – 10 kol 
z dokončených turnajů.  

Do žebříčku se započítává 10 nejlepších výsledků ze všech odehraných kol z dokončených turnajů  na SENIOR TOUR - turnajů,  
Mistrovství seniorů ČR – jednotlivců na rány,  nebo z kvalifikačních kol na  MČR seniorských  klubových  družstev na jamky  v 
hodnoceném roce ( ostatní výsledky se škrtají).  

Žebříček je průběžný v hodnoceném  roce a každý rok je hodnocen samostatně.    
 Do žebříčku se započítávají jen výsledky seniorských turnajů hraných podle vypsaných propozic a podmínek  (na každém hřišti v 
ČR jen jeden turnaj v roce) podle schváleného celostátního kalendáře ČSGA: 

- SENIOR TOUR – seniorské turnaje 
- MMS ČR – jednotlivců na rány a 
- kvalifikační kola MČR seniorských klubových družstev v jamkové hře.   
 
Z nedohraného více kolového turnaje, nebo nedohraných  kvalifikačních kol se výsledky do žebříčku nezapočítávají.  
Žebříček v hodnoceném roce je sestavován po odehrání nejméně pěti dvoukolových turnajích (po 10.-ti kolech) ze schváleného 

sportovního kalendáře ČSGA.    

      
  
 
Kriteria  nominace seniorů ČSGA  pro  reprezentaci  ČR 
 

1. ČR  mohou reprezentovat jen hráči, kteří mají státní občanství ČR a jsou členy ČSGA.     
2. Podmínkou pro zařazení hráče do seniorského reprezentačního družstva ČR je sportovní výkonnost hráče a jeho umístění 

na vyhlášených nominačních turnajích. 
3. Dalším kriteriem pro zařazení do seniorského reprezentačního družstva ČR je umístění hráče na žebříčku ČSGA k termínu 

nominace a výkonnost hráče podle HDC vedeného ČGF. 
4. Výbor  ČSGA má právo vyřadit z reprezentace hráče, který nedodržuje nebo se provinil proti stanovám nebo řádům ČSGA 

nebo ČGF. Do reprezentačního družstva nemusí být zařazen hráč, který některý ze započatých seniorských turnajů za hodnocené období 
nedokončil bez omluvy a písemného zdůvodnění podaného soutěžnímu výboru turnaje. Omluvou mohou být i písemně zdůvodněné závažné 
osobní důvody vzniklé v době konání  turnaje. 

5. President ČSGA spolu s kapitánem reprezentace mají právo výběru jednoho hráče do reprezentačního družstva i když tento 
nesplňuje podmínku podle bodu 2., pokud tento hráč svou výkonnosti potřebám družstva vyhovuje. 

6. Návrh  nominace musí projednat a schválit výbor ČSGA.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nominační kriteria pro sestavení družstev  seniorů  a seniorek ČR  v roce 2007. 
 
Při sestavování seniorské reprezentace ČR mužů na ME a EP  družstev ve Švédsku v roce 2007  bude hodnocena výkonnost 

hráčů na pěti nominačních turnajích uvedených  v kalendáři ČSGA pro rok 2007, které se uskutečni  na  hříštích GC Karlštejn, GC 
Sokolov, GC Poděbrady,  PGC Ostrava a GC Mnich  ( max. 9 odehraných kol ). 

Do hodnocení se započte 7 nejlepších výsledků z maximálně  devíti odehraných  kol  na  dokončených  nominačních 
turnajích. ME a EP ve roce 2007 ve Švédsku se mohou zúčastnit jen senioři, kteří v době začátku mistrovství dosáhnou 
věku  55 let a více. 
 
Při sestavování reprezentace super seniorů na ME v roce 2007 v Luxemburgu se do hodnocení započte 5 nejlepších výsledků  

z max. devíti odehraných kol na  dokončených  nominačních turnajích 
 
Při sestavování seniorské reprezentace ČR žen na ME družstev ve Švýcarsku v roce 2007 bude hodnocena výkonnost 

hráček na  pěti  nominačních turnajích uvedených  v kalendáři ČSGA pro rok 2007, které se uskutečni  na  hříštích GC Karlštejn, GC 
Sokolov, GC Poděbrady,  ZGC Kravaře a Mnich  ( max. 9 odehraných kol ). 

 Do hodnocení se započte 5 nejlepších výsledků  z maximálně  devíti  odehraných kol na  dokončených  nominačních 
turnajích. 

 
V případě, že se neuskuteční nominační turnaj na hřišti GC Karlštejn, nebo na hřišti GC Sokolov budou se do nominačního 

hodnocení započítávat  výsledky ze SENIOR  TOUR 2007 na hřišti GC Konopiště. 
V případě, že se neuskuteční nominační turnaj na hřišti GC Poděbrady budou se do nominačního hodnocení započítávat  

výsledky ze SENIOR TOUR 2007 na hřišti RGC Mariánské Lázně.    
Všechny případné změny  o nominačních turnajích  budou odsouhlasený výborem ČSGA a včas zveřejněny na internetových 

stránkách  ČSGA. 
 
V případě, že se neuskuteční plánovaný počet nominačních kol, včetně náhradních nominačních turnajů tak bude snížen celkový 

počet kol započítávaných  do  nominačního hodnoceni o počet neodehraných  kol na nominačních  turnajích. 
 
Vyhodnocení bude provedeno stejně jako hodnocení seniorů v žebříčku ČSGA to je, jako průměrná odchylka dosaženého 

výsledků hráče od hodnoty CR a SR  z daných  odpališť  hraného  hřiště.      
    

 
V  Praze dne 3. února 2007    


