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I. REGISTRA NÍ ÁD GF

1.1 Databáze hrá GF

1.1.1
lenské kluby eské golfové federace (dále jen GF) jsou povinny vést databázi všech svých len na serveru
GF. Databáze len slouží mj. jako centrální evidence lenské základny, registr hrá klub a jako evidence

hendikep hrá .

1.2 Registrace

1.2.1
Hrá musí být registrován v každém klubu, v n mž je lenem. S každým jednotlivým lenstvím hrá e je vázáno
unikátní registra ní íslo.

1.2.2
Registrace v klubu m že být bu domovská (domovská registrace), nebo nedomovská (nedomovská
registrace).

1.2.3
Hrá m že mít jen jednu domovskou registraci. Tato registrace ur uje jeho hendikepovou autoritu
(viz Hendikepový systém EGA) a zárove klub, který hrá primárn reprezentuje v sout žích družstev GF
(viz 1.5 a též kapitola IV).

1.2.4
Hrá bez platné domovské registrace se nem že ú astnit žádných sout ží jednotlivc a družstev po ádaných
na serveru GF.

1.3 Zm na domovské registrace (p estup)

1.3.1
Hrá m že zm nit svou domovskou registraci kdykoli.

1.3.2
Zm na domovské registrace nabývá platnosti, když je provedena na serveru GF.

1.3.3
Zm na domovské registrace se iniciuje tím, že hrá doru í svému domovskému klubu písemnou žádost
o zm nu domovského klubu.

1.3.4
Domovský klub v databázi na serveru GF hrá e uvolní tak, že zm ní jeho registraci na nedomovskou. Tím
umožní domovskou registraci v jiném klubu. Toto uvoln ní je klub povinen provést neprodlen , nejpozd ji
pak do 20 dn od doru ení písemné žádosti.

1.3.5
Nový domovský klub následn zavede hrá i domovskou registraci (zm nou nedomovské registrace nebo
založením nového lenství), jakmile to je možné, nejpozd ji pak do 20 dn od uvoln ní hrá e p vodním
domovským klubem.

1.3.6
Pokud p vodní domovský klub s p estupem nesouhlasí, m že hrá i znemožnit po dobu následujících 12
m síc od zm ny domovské registrace na nedomovskou start za jiný klub ( i kluby) v sout žích družstev GF
bez svého dalšího souhlasu, a to podle bodu 1.5.2. Musí tak však u init nejpozd ji do 20 dn od provedení
zm ny domovské registrace na nedomovskou.
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1.4 Zrušení registrace

1.4.1
Registrace hrá e se ruší zárove se zrušením jeho lenství v klubu. Ukon ení registrace na serveru GF
je klub povinen provést neprodlen , nejpozd ji pak do 20 dn od zániku lenství hrá e v klubu.

1.4.2
Klub, ve kterém hrá ukon il lenství, je oprávn n hrá i znemožnit po dobu následujících 12 m síc od
ukon ení registrace start za jiný klub ( i kluby) v sout žích družstev GF bez svého dalšího souhlasu, a to
podle bodu 1.5.2. Musí tak však u init nejpozd ji do 20 dn od provedení zrušení domovské registrace.

1.5 Registrace a sout že družstev GF

1.5.1
Hrá m že reprezentovat jen klub, v n mž má platnou registraci. Další podmínky viz Hrací ád sout ží
družstev GF, odstavec 4.1.3.

1.5.2
Pokud je klub podle bod 1.3.6 nebo 1.4.2 oprávn n vydat zákaz startu hrá e za jiné kluby v sout žích
družstev GF, musí tento zákaz mít písemnou formu a musí obsahovat údaje o hrá i, bývalém domovském
klubu a o tom, pro která družstva, sout že i kluby je tento zákaz platný. Tento zákaz musí být doru en STK
GF ve lh t uvedené u p íslušných bod . Aby zákaz byl platný pro konkrétní ást n jaké sout že družstev
GF, musí být doru en STK GF nejpozd ji t i dny p ed prvním dnem konání této ásti.

1.6 Porušení Registra ního ádu GF a po ádkové pokuty

1.6.1
Pokud klub nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení Registra ního ádu GF, zaplatí po ádkovou pokutu
1.000 K za každý jednotlivý p ípad. Tato pokuta ho ale nezbavuje povinnosti splnit ustanovení Registra ního
ádu GF.

1.6.2
Nezaplacení po ádkové pokuty v termínu ur eném STK GF nebo dlouhodobé porušování Registra ního ádu
GF bude mít pro klub za následek disciplinární ízení a tresty podle Disciplinárního ádu GF.

1.7 Nevypo ádané závazky

1.7.1
Pokud klub a hrá mají nevypo ádané závazky vyplývající z lenství v klubu, reprezentování klubu, p estupu,
zrušení registrace i z jakéhokoli jiného d vodu, jejich ešení nespadá do p sobnosti GF a musí se ešit
standardní ob ansko právní cestou.
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II. HRACÍ ÁD GF VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ AMATÉRSKÝCH
SOUT ŽÍ

2.1. Základní ustanovení

2.1.1 Rozd lení sout ží

2.1.1.1
Podle v kových kategorií:

d ti do 8 let v etn
d ti do 10 let v etn
mladší žáci d ti do 12 let v etn
starší žáci hoši a dívky 13 až 14 let
kadeti hoši a dívky 15 až 16 let
dorost hoši a dívky 17 až 18 let
junio i muži a ženy 19 až 21 let
dosp lí muži a ženy
mid amaté i muži a ženy starší 35 let
senio i ženy starší 50 let, muži starší 55 let

Ve všech kategoriích je rozhodující ro ník narození.

2.1.1.2
Podle výkonnosti:

hrá i se rozd lují do jednotlivých kategorií podle svého hendikepu
hrá i s hcp 37 54 hrají v poslední kategorii nebo samostatn

2.1.1.3
Podle zp sobu sout žení:

sout že jednotlivc nebo dvojic
sout že družstev

2.1.1.4
Podle povahy sout žení:

sout že mistrovské
sout že nemistrovské (klubové, klasifika ní a jiné)

Mistrovské sout že jsou nejd ležit jší sout že, ostatní se jim p izp sobují.

2.1.1.5
Podle ú asti:

sout že domácí
sout že mezinárodní
sout že uzav ené (jen pro leny klubu, federace, zvané hosty, amatéry aj.)
sout že otev ené (open, ve ejné, pro všechny zájemce)

2.1.1.6
Podle doby sout žení:

sout že jednorázové
sout že dlouhodobé

2.1.1.7
Podle po tu hraných kol a jamek:
na 9 jamek
na 18 jamek
na x krát 18 jamek

2.1.2 Sout žní systémy a zp sob hry

2.1.2.1
Sout že v golfu se hrají systémem:
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na jamky
na rány
stableford (bodovací)
jiným

2.1.2.2
Sout že na jamky se hrají zp sobem:

každý s každým jednokolov nebo dvoukolov
vy azovacím poražený hrá je z další sout že vy azen
jiným

2.1.2.3
Sout že na rány:

všichni hrá i téže kategorie tvo í jednu sout žní skupinu

2.1.2.4
Ostatní systémy jsou r znými úpravami sout ží na jamky nebo na rány a používají se jen
u nemistrovských sout ží:

hra proti par nebo bogey
eklektik (výb rová)
scramble
praporková
provázková
jiná

2.1.2.5
Všechny sout že se mohou hrát bez hendikepu nebo s hendikepem, p ípadn jeho zlomkem stanoveným
rozpisem sout že podle jejího charakteru.

2.1.2.6
Všechny sout že se hrají na kola, jejichž po et je stanoven rozpisem sout že. Za ur itých okolností sout žní
výbor p i nemistrovských i mistrovských sout žích m že kola zrušit nebo zkrátit, aby byla co nejvíc zachována
regulérnost sout že.

2.1.2.7
Všechny sout že se hrají podle platných Pravidel golfu, schválených Místních pravidel h iš , Sout žního ádu
GF, eventuáln podle vydaného rozpisu dané sout že.

2.2. Po ádání sout ží

2.2.1 Plánování a zadávání sout ží

2.2.1.1
Mistrovské sout že plánuje a na serveru zadává GF, p ípadn jí pov ená sportovn technická komise (STK).
Pro výb r h iš STK GF používá následující kriteria:

sportovní kvalita h išt
sportovní zázemí v etn proškoleného personálu
dostupnost a ubytování
princip rotace sout ží po R s cílem zabránit zvýhodn ní hrá „domácího“ klubu
výše finan ní nabídky za pronájem h išt

Krajské nebo regionální sout že plánuje a na serveru zadává p íslušná Regionální komise STK GF nebo klub
pov ený STK GF po ádáním t chto sout ží.
Nemistrovské sout že plánují a na serveru zadávají jednotlivé kluby GF.

2.2.2 Zpráva o výsledku sout že

2.2.2.1
Po adatel sout že je povinen zpracovat všechny sout že na serveru GF a u výsledk sout že uvést
do poznámky d ležité okolnosti, které b hem sout že nastaly, a stru né hodnocení sout že.
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2.2.3 ídící orgány sout ží

2.2.3.1
ídícím orgánem sout že je sout žní výbor ur ený rozpisem. Jeho hlavním úkolem je rozhodovat podle

Pravidel golfu a Sout žního ádu GF o sporných p ípadech i sporech ú astník sout že. Jeho rozhodnutí
je kone né.

2.2.3.2
K prošet ení spor ohledn Pravidel golfu m že sout žní výbor jmenovat ze svého st edu hlavního rozhod ího.
V takovém p ípad je rozhodnutí hlavního rozhod ího rozhodnutím kone ným.

2.2.3.3
Sout žní výbor organizuje a ídí sout ž, je odpov dný za losování a sestavení startovní listiny, výb r odpališ ,
stav a zna ení h išt a zpracování výsledk na serveru GF.

2.2.3.4
Organiza ním vedením sout že m že být pov en editel sout že, který podle pot eby a významu sout že
jmenuje další funkcioná e (po adatele, zapisovatele, startéra, léka e, pokladníka atd.).

2.2.3.5
Sout žní výbor by nem l p ipustit k sout ži nebo by m l ze sout že vylou it hrá e, jehož chování není
v souladu se slušným jednáním, který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázn n
a nesportovn v i soupe m, spoluhrá m, po adatel m, funkcioná m nebo obecenstvu (nap . k i í,
nadává, odhazuje hole, p emís uje nebo poškozuje za ízení h išt , ruší spoluhrá e používáním mobilního
telefonu aj.) nebo který je pod vlivem alkoholu i drog. Sout žní výbor postupuje v t chto p ípadech podle
Pravidel golfu, pravidla . 33 7.

2.2.3.6
Hlavní rozhod í se nesmí zú astnit mistrovské sout že. P i všech sout žích na úpravu hendikepu musí být
po celou dobu sout že p ítomen kvalifikovaný rozhod í GF.

2.2.4 Ud lování cen

2.2.4.1
Ve ve ejných sout žích, na nichž je od ú astník vybírán vklad, musí být jednotlivé kategorie dotovány cenami.
Ceny nesmí být pen žité a jejich hodnota má být p im ená významu sout že. Hodnota cen nesmí p ekro it
výši stanovenou Pravidly amatérského statusu. Porušení se trestá podle Pravidel amatérského statusu.

2.2.4.2
V sout žích jednotlivc a dvojic se ud lují ceny jednotlivým hrá m. V sout žích družstev se ud luje cena
družstvu jako celku. Pokud jsou rozpisem ur eny ceny i jednotlivým hrá m družstva, mají na ni nárok lenové
základní sestavy a p ípadn i náhradníci (podle rozpisu sout že).

2.2.4.3
Po et cen v jednotlivých kategoriích po adatel ur uje rozpisem sout že.

2.2.4.4
Po adatel musí v rozpise sout že uvést druh cen (v cné, poukázky na zboží, medaile, diplomy aj.) a také jejich
po et. Nejpozd ji p ed rozehráním posledního kola musí ceny vystavit s ozna ením, pro jakou kategorii a jaké
umíst ní jsou ur eny. U jednokolových sout ží tak musí u init ihned po odstartování posledního ú astníka, kdy
je už znám po et startujících v jednotlivých kategoriích.

2.2.4.5
Pokud je pro n kterou kategorii vypsána cena putovní, musí být v rozpisu sout že výslovn uvedeno, zda jde
o cenu do asn putovní (tj. stává se definitivním vlastnictvím hrá e p i t ech vít zstvích po sob nebo p ti
celkem), nebo zda jde o cenu v n putovní. Krom putovní ceny vít z musí vždy obdržet i cenu, která je jeho
definitivním vlastnictvím.

2.2.4.6
Do asný držitel putovní ceny ji musí po adateli vrátit na vlastní náklad p ed uspo ádáním dalšího ro níku
sout že.
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2.2.4.7
Pokud se hrá bez omluvy po adateli nedostaví k vyhlášení výsledk a p evzetí ceny, po adatel není povinen
mu p íslušnou cenu vydat.

2.2.4.8
Po adatel musí v rozpise sout že uvést postup p i ud lování cen v p ípad , že jeden hrá m že být hodnocen
ve více kategoriích (nap . nejlepší dorostenec startující mezi dosp lými, nejlepší brutto výsledek aj.).

2.2.5 Rozhodování o po adí

2.2.5.1
Po adatel je povinen v rozpise sout že uvést, jak budou hodnoceny výsledky v jednotlivých kategoriích,
zda bez hendikepu, nebo s hendikepem, p ípadn zda bude použit hendikep v plné nebo zkrácené výši.

2.2.5.2
Po adatel je povinen v rozpise sout že uvést, jak budou hodnoceny stejné výsledky dosažené dv ma nebo
více hrá i.

2.2.5.3
V sout žích bez hendikepu rozhoduje o po adí:

a) o 1. místo rozehrávka do prvního rozhodnutí
b) o lepším umíst ní na dalších místech rozhoduje postupn :

lépe zahrané poslední kolo
lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce

c) nerozhodne li žádné z uvedených kritérií, následuje los

2.2.5.4
V sout žích s hendikepem rozhoduje o lepším umíst ní:

a) lepší netto výsledek na posledních 18, 9, 6, 3, 1 jamce (použije se celý, resp. 1/2, 1/3, 1/6, 1/18
hendikepu)
b) nerozhodne li žádné z kritérií a jedná li se o 1. místo, následuje rozehrávka s hendikepy do prvního
rozhodnutí
c) na dalších místech rozhoduje los

2.3. Sportovn technické doklady

2.3.1 Rozpis sout že

2.3.1.1
Po adatel každé sout že je povinen vypracovat a zve ejnit rozpis sout že na serveru GF.

2.3.2 Hrací a asový plán

2.3.2.1
Hrací plán pro vylu ovací systém se sestavuje podle po tu ú astník v p íslušné kategorii. Dopln n
o vylosování nebo nasazení musí být vyv šen na serveru GF a na míst p ístupném hrá m i divák m
a pravideln aktualizován.

2.3.2.2
Rámcový asový plán se uvádí v rozpise sout že. Sout žní výbor má právo asový plán podle pot eby zm nit,
musí však o tom v as vyrozum t všechny ú astníky.

2.3.2.3
Startovní listiny s vyzna ením asu startu pro jednotlivé hrá e musí být zve ejn ny na serveru GF v as, tj. co
nejd íve po uzav ení p ihlášek nebo po provedeném losování. Rozpisem sout že by m lo být ur eno, kdy bude
oficiální startovní listina vyv šena na serveru GF.
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2.3.3 P ihlášky do sout že

2.3.3.1
Pokud po adatel nestanoví rozpisem sout že jinak, p ihlášky do všech mistrovských i nemistrovských
sout ží jednotlivc podávají hrá i a sami také odpovídají za svou neomluvenou neú ast. Jestliže p ihlášený
hrá do vydání oficiální startovní listiny neomluví svou neú ast, po adatel má právo žádat hrá e o zaplacení
vkladu a nep ipustit ho do své nejbližší sout že.

2.3.3.2
P ihlášky do mistrovských i nemistrovských sout ží družstev podávají kluby po adateli písemn , faxem nebo
mailem na p íslušném formulá i, pokud rozpis sout že nestanoví jinak. Doru ení faxu i mailu po adateli klub
musí telefonicky i jinak ov it. P ihlášky musí obsahovat všechny rozpisem sout že požadované údaje.

2.3.3.3
Po adatel má právo odmítnout p ihlášku, pokud:

a) hrá nebo družstvo nespl uje požadavky rozpisu sout že
b) hrá má zákaz sportovní innosti

2.3.3.4
Po adatel nesmí odmítnout p ihlášku bez udání d vodu. Pokud d vodn odmítne p ihlášku, musí o této
skute nosti informovat domovský klub hrá e.

2.3.3.5
Po adatel m že omezit po et ú astník sout že nevypsáním n které kategorie nebo m že omezit celkový
po et p ihlášek. Je li podmínkou pro start v sout ži ur itý limit hendikepu, je pro spln ní této podmínky
rozhodující p esný hendikep hrá e v okamžiku ukon ení p ihlášek. Totéž platí i pro za azení hrá do
vypsaných kategorií.

2.3.3.6
Start cizinc ve ve ejných sout žích je možný. P ípadné omezení musí po adatel uvést v rozpisu sout že.

2.3.4 Vklady do sout ží

2.3.4.1
Po adatel m že k áste né úhrad svých náklad vybírat od hrá vklady, jejichž výše je ur ena rozpisem
sout že.

2.3.5 Doklady hrá e

2.3.5.1
Pro ú ast v sout žích všech kategorií hrá i posta uje jeho registrace na serveru GF. Hrá se prokazuje
lenskou kartou (registra ní kartou) svého klubu.

2.3.5.2
Hrá by m l mít b hem hry k dispozici platná Pravidla golfu.

2.3.6 Podmínky sout ží

2.3.6.1
STK GF vydává Podmínky sout ží GF, podle nichž se po ádají mistrovské sout že GF a které jsou nedílnou
sou ástí rozpis sout ží GF viz kapitola VII.

2.3.7 Sm rnice STK GF

2.3.7.1
STK GF na základ Stanov GF vydává Sm rnice STK GF, které jsou nedílnou sou ástí Sout žního ádu GF.
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2.3.8 Námitky a protesty

2.3.8.1.
Námitky a protesty v sout žích jednotlivc se eší podle Pravidel golfu.

2.3.8.2.
V sout žích družstev GF musí být p i podání námitky nebo protestu složen vklad ve výši 1.000 K k rukám
sout žního výboru. Bude li námitka i protest sout žním výborem uznán jako oprávn ný, vklad bude v plné
výši vrácen. V opa ném p ípad vklad propadá po adateli sout že.
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III. HRACÍ ÁD GF SOUT ŽE JEDNOTLIVC AMATÉR

3.1. Organizace mistrovských sout ží

3.1.1 Sout žní t ídy

3.1.1.1
Mistrovské sout že dosp lých a mládeže se hrají jako:

mistrovství klubu
mistrovství R mladších žák
mistrovství R starších žák
mistrovství R kadet
mistrovství R dorostu
mistrovství R junior
mistrovství R dosp lých
mistrovství R mid amatér
mistrovství R senior
mistrovství kraj nebo region
výb rové turnaje mládeže
výb rové turnaje dosp lých
výb rové turnaje senior

3.1.1.2
Za mistrovskou sout ž se považuje:

je li vypsána GF nebo ve smyslu tohoto Sout žního ádu GF jí pov eným subjektem
zú astní li se v kategorii nejmén 3 hrá i

3.1.2 Zp sob hry

3.1.2.1
Mistrovské sout že se hrají jako sout že jednotlivc nebo dvojic, a to ve h e na jamky i na rány. Po et kol
po adatel stanoví rozpisem sout že podle platných sportovn technických podmínek.

3.1.2.2
Kategorie a odpališt v mistrovských sout žích GF dosp lých i mládeže všichni hrá i (v etn žák a žáky do
12 let) hrají v p íslušných kategoriích a z p íslušných odpališ ur ených STK GF v rozpisu sout že. Pro všechny
chlapce bez rozdílu v ku a hendikepu se p i úprav jejich hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro
muže.

3.1.3 Mistrovství klubu

3.1.3.1
Všechny sportovn technické podmínky sout že ur uje klub, který také sout ž ídí. Mistrovství klub se hrají
podle Sout žního ádu GF a Podmínek sout ží GF.

3.1.4 Mistrovství R

3.1.4.1
Mistrovství R jsou sout že výb rové, v nichž mohou startovat jen hrá i, kte í spl ují podmínky stanovené
GF. Sout ž organizuje a ídí GF, která m že zajišt ním sout že pov it n který klub nebo subjekt GF.

3.1.4.2
Vít zové získají titul mistra R s ozna ením kategorie a roku, v n mž zvít zili. Krom toho první t i hrá i
dostanou medaile.
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3.1.5 Mistrovství R ve h e na jamky

3.1.5.1
V mistrovství R ve h e na jamky, které se hraje jako národní mistrovství R, mohou startovat hrá i a hrá ky
s amatérským statusem, kte í jsou registrováni v klubech GF a mají eské státní ob anství. Hrá i startují za
sv j domovský klub. V p ípad pochybností ú astník musí doložit státní ob anství ob anským pr kazem nebo
cestovním pasem.

3.1.5.2
Mistrovství R ve h e na jamky p edchází kvalifikace všech ú astník ve h e na rány bez hendikepu. Rozsah
této kvalifikace, nasazení hrá do jednotlivých kol, postupový klí do mistrovství R ve h e na jamky, pop .
nasazení nejlepších hrá a hrá ek z p edcházejícího mistrovství bez kvalifikace ur í rozpisem sout že GF
podle platných sportovn technických podmínek.

3.1.5.3
Startovní ísla ú astník mistrovství R na jamky, které se hraje vy azovacím zp sobem na jednu porážku, jsou
dána nasazením nebo umíst ním v kvalifikaci. O po adových íslech hrá se stejným výsledkem v kvalifikaci
se rozhodne losem.

3.1.5.4
Losem se nem že rozhodnout o postupu z kvalifikace. V takovém p ípad hrá i se stejným výsledkem sehrají
ihned po skon ení kvalifikace rozehrávku od jamky . 1 do prvního rozhodnutí.

3.1.5.5
Hrá , který z jakéhokoliv d vodu nenastoupí k utkání 1. kola vy azovací sout že, nem že být nahrazen jiným
hrá em z kvalifikace.

3.1.5.6
Pavouky mistrovství R ve h e na jamky viz Dodatek I, ást C, odstavec 11 platných Pravidel golfu

3.1.6 Mezinárodní mistrovství R na rány

3.1.6.1
Podmínky pro ú ast, nasazení hrá pro jednotlivá kola, hranice cutu apod. stanoví rozpisem sout že GF
podle platných sportovn technických podmínek. Rozpis sout že musí obsahovat ustanovení, že žádné
divoké karty umož ující start v sout ži nemohou být p id leny.

3.1.6.2
V p ípad rovnosti výsledk dvou nebo více hrá na prvním míst se pro ur ení vít ze uskute ní rozehrávka
do prvního rozhodnutí hraná okamžit po skon ení posledního kola. O po adí na dalších místech se rozhodne
podle ustanovení odstavce 2.2.5.3.

3.1.6.3
Pokud se mistrovství R hraje podle rozpisu sout že jako mezinárodní, zahrani ní ú astníci mají stejná práva
a povinnosti jako domácí hrá i.

3.1.7 Mezinárodní mistrovství R junior a dorostu

3.1.7.1
Podmínky pro ú ast, nasazení hrá pro jednotlivá kola, hranice cutu apod. stanoví rozpisem sout že GF
podle platných sportovn technických podmínek.

3.1.7.2
B hem stanoveného kola hrá i nesm jí používat nosi e (caddie).

3.1.8 Národní mistrovství R žák a kadet

3.1.8.1
Podmínkou ú asti je registrace v klubu GF a eské státní ob anství. V p ípad pochybností ú astník musí
doložit státní ob anství rodným listem. Mistrovství se ídí rozpisem sout že, který vypisuje GF podle platných
sportovn technických podmínek.
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3.1.8.2
B hem stanoveného kola hrá i nesm jí používat nosi e (caddie).

3.1.9 Výb rové turnaje

3.1.9.1
Výb rové turnaje jsou vybrané sout že GF, nap . Czech Golf Amateur Tour, MID Tour GF, Senior Tour,
Národní Golfová Tour Mládeže aj. Mohou mezi nimi být i mistrovské sout že nebo jejich ásti, z nichž výsledky
jsou STK GF použity k sestavení výkonnostního žeb í ku nebo pro jiné ú ely.

3.1.9.2
Výb rové turnaje hrané na 9jamkových h ištích musí být odehrány v kategoriích, pokud možno bez p estávky
mezi jednotlivými devítkami. Ostatní kategorie mohou být do turnaje za azeny jen za p edpokladu, že nebude
narušen asový plán a údržba h išt mezi jednotlivými koly.

3.1.9.3
Výb rové turnaje Czech Golf Amateur Tour (CGAT) se ídí Všeobecnými propozicemi CGAT vydanými pro daný
ro ník sout že.

3.1.9.4
Výb rové turnaje Národní Golfové Tour Mládeže (NGTM) se ídí Všeobecnými propozicemi NGTM vydanými
pro daný ro ník sout že.

3.1.9.5
Výb rové turnaje MID Tour GF (MT GF) se ídí Všeobecnými propozicemi MT GF vydanými pro daný ro ník
sout že.

3.1.10 P evrtání jamek

3.1.10.1
Po adatel je povinen zajistit, aby p i vybraných turnajích byly p evrtány jamky pro 2., 3. a 4. sout žní kolo.
V ostatních sout žích je toto povinné p i více než 60 ú astnících. Po p evrtání jamek musí kategorie
s nejnižšími hendikepy startovat vždy jako první.

3.1.11 Základní povinnosti po ádajícího klubu p i organiza ním zajišt ní mistrovských
sout ží GF

a) Kontakt s GF v asné nahlášení len sout žního výboru podle požadavk STK GF
b) Zabezpe ení a p íprava h išt
c) Umožn ní hry a kontroly h išt hlavnímu rozhod ímu sout že
d) Vyhlášení výsledk p edání cen (medailí)
e) Zpracování výsledk na serveru GF

3.2. Organizace nemistrovských sout ží

Mimo mistrovské sout že se dále vypisují ve ejné turnaje a ostatní sout že.

3.2.1 Ve ejné turnaje

3.2.1.1
Tyto turnaje organizují kluby nebo GF. Mohou být po ádány pro všechny v kové a výkonnostní kategorie
a hrány r znými systémy.

3.2.2 Systém a zp sob hry

3.2.2.1
Systém nebo zp sob hry ur uje po adatel rozpisem sout že. Je v zájmu po adatele, aby rozpis sout že
byl vypracován pe liv a neumož oval r zný výklad.



SOUT ŽNÍ ÁD GF 13

3.2.2.2
Rozpis sout že má obsahovat zejména:

vypsané kategorie, p ípadn podmínky pro jejich slou ení
zp sob nasazení (losování) hrá
zda se hraje na úpravu hendikepu i nikoliv
zda se hraje s hendikepem nebo bez hendikepu, v jakých kategoriích a z jakých odpališ
ur ování po adí p i rovnosti výsledk
druh a po et cen
zp sob podávání p ihlášek
asový plán sout že
omezení ú asti (hendikepem, klí em pro kluby, maximálním po tem startujících aj.)
úhradu náklad , zajišt ní nocleh , stravování
výši vkladu
složení sout žního výboru ( editel, hlavní rozhod í, zajišt ní zdravotnické pé e aj.)

P i sout žích s hendikepem se procentuální ást hracího hendikepu používá takto:

hra na rány: jednotlivci plný rozdíl
dvojice 50% sou tu (zaokrouhleno)

hra na jamky: jednotlivci plný rozdíl
dvojice (jedním mí em) 50% sou tu (zaokrouhleno)

výb rový ”drive”: dvojice 60% nižšího + 40% vyššího HCP,
hodnoty se se tou a pak zaokrouhlí

stableford: jednotlivci plný hendikep
dvojice 50% sou tu (zaokrouhleno)

3.2.2.3
Rozpis sout že nesmí odporovat Sout žnímu ádu GF. Ustanovení Sout žního ádu GF není nutno uvád t.
Doporu uje se nap . poznámka, že krom rozpisu sout že platí také Sout žní ád GF.

3.2.3 Kategorie

3.2.3.1
V nemistrovských sout žích jsou hrá i a hrá ky zpravidla za azováni do kategorií:

HCP +5,0 4,4
4,5 11,4
11,5 18,4
18,5 26,4
26,5 36
37 54

Po adatel není povinen vypsat všechny uvedené kategorie, p ípadn je m že podle významu sout že
a o ekávané ú asti upravit. Po adatel m že p edem omezit po et p ihlášek do sout že podle kapacity h išt
a svých možností. Vypíše li však kategorie ur itým zp sobem a p ihlásí li se v n které kategorii mén než p t
hrá , po adatel m že tuto kategorii p ed zahájením sout že pro hru i pro hodnocení slou it s nejblíže vyšší
hendikepovou kategorií. Ve slou ené kategorii pak musí ud lit cenu za nejlepší brutto výsledek.

3.2.3.2
Kategorie s nejnižšími hendikepy by m la startovat jako první.

3.2.3.3
Pokud v nemistrovské sout ži nejsou vypsány kategorie pro mládež, junio i, dorostenci, kadeti, starší žáci
a mladší žáci mohou startovat v kategoriích dosp lých. Hrají v kategorii, kam pat í svým hendikepem, a hrají
z odpališ , která jsou pro tuto kategorii vypsána v rozpisu sout že. Toto ustanovení platí i pro mladší žákyn
a mladší žáky do 12 let bez ohledu na jejich hendikep. I pro mladší žáky se použije Course rating a Slope rating
pro muže. Klub m se však doporu uje vypisovat pro mladší žáky vlastní kategorii (podle ustanovení 3.3.1.1)
nebo v rámci kategorie dosp lých ud lovat cenu pro nejlepšího mladšího žáka nebo mladší žákyni.
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3.3. Organizace sout ží mládeže

3.3.1 Kategorie

3.3.1.1
Mládež se zásadn d lí na:

kategorie d tí do 8 let
kategorie d tí do 10 let
kategorii mladších žák chlapci a dívky do 12 let
kategorie starších žák chlapci a dívky 13 14 let
kategorie kadet chlapci a dívky 15 16 let
kategorie dorostu chlapci a dívky 17 18 let
kategorie junior muži a ženy 19 21 let

Ve všech kategoriích je rozhodující ro ník narození.

3.3.1.2
V mistrovských sout žích GF mládeže všichni hrá i hrají v p íslušných kategoriích a z p íslušných odpališ
ur ených GF v rozpisu sout že. Pro všechny chlapce bez rozdílu v ku a hendikepu se pro úpravu jejich
hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro muže.

3.3.1.3
V mistrovských sout žích GF mládeže hrá i nesm jí b hem kola používat nosi e (caddie).

3.3.1.4
V nemistrovských sout žích po ádaných výlu n pro mládež a hraných na úpravu hendikepu všichni hrá i hrají
v p íslušných kategoriích a z p íslušných odpališ ur ených po adatelem v rozpisu sout že. Pro úpravu
hendikepu se pro chlapce do 12 let bez rozdílu jejich hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro muže.
Je nutno dodržet zásadu, že v jedné kategorii všichni hrá i stejného pohlaví hrají ze stejných odpališ .

3.3.2 Ostatní podmínky sout ží se ídí Sout žním ádem GF
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IV. HRACÍ ÁD SOUT ŽE DRUŽSTEV GF

4.1 Organizace mistrovských sout ží družstev GF

Mistrovské sout že družstev GF se organizují jako dlouhodobé sout že dosp lých a mládeže a ídí je STK GF.
ízení nižších stup t chto sout ží (na úrovni region nebo kraj ) STK GF m že p edat regionálním nebo

p ípadným krajským orgán m STK GF.

Podmínky ú asti družstva:
klub musí být lenem GF;
družstvo musí spl ovat podmínky Sout žního ádu GF a rozpisu sout že;
pokud klub startuje v n které sout ži družstev dosp lých nebo mládeže, je povinen zajistit znormované
h išt pro pot eby t chto sout ží, a to na základ požadavku STK GF nebo regionálních komisí STK GF;
hrá i družstva musí být registrováni podle Registra ního ádu GF;
hrá i družstva musí mít hendikep EGA (tj. max. 36,0);
není povolen start profesionál ;
je povolen start cizinc , pokud jsou ádn registrováni v klubu GF;
družstva startují v sout ži na základ svého umíst ní v p edcházejícím ro níku nebo se p ihlašují podle
rozpisu sout že;
ádn potvrzená a v termínu zaslaná p ihláška, resp. potvrzení ú asti;
zaplacení vkladu nebo kauce do sout že, pokud to je v p ihlášce požadováno.

Klub, který hraje sout ž družstev dosp lých GF, hradí vklad do sout že ve výši 10. 000 K /družstvo. Klub,
který hraje sout ž družstev mládeže GF, hradí vklad do sout že ve výši 1. 000 K /družstvo.

Vklady družstev, která hrají III. ligu, p íp. IV. ligu a vklady z kvalifikací sout ží družstev mládeže budou použity
na pronájem h iš a úhradu náklad spojených s po ádáním t chto sout ží v p íslušném regionu. Vklady
ostatních družstev (Extraliga, I. liga, II. liga) budou použity v rámci rozpo tu GF na áste nou úhradu náklad
spojených s po ádáním t chto sout ží.

4.1.1 Mistrovské sout že dosp lých

celostátní Extraliga družstev muž (12 družstev)
celostátní Extraliga družstev žen (10 družstev)
celostátní I. liga družstev muž (12 družstev)
celostátní I. liga družstev žen (10 družstev)
celostátní II. liga družstev muž ve 2 skupinách ZÁPAD R a VÝCHOD R po 12 družstvech
celostátní II. liga družstev žen ve 2 skupinách ZÁPAD R a VÝCHOD R po 10 družstvech
regionální III. liga družstev muž (všechna zbývající družstva) ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B,

VÝCHOD A, VÝCHOD B podle po tu p ihlášených družstev do maximálního po tu 15 družstev ve skupin
regionální III. liga družstev žen (všechna zbývající družstva) ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B,

VÝCHOD A, VÝCHOD B podle po tu p ihlášených družstev do maximálního po tu 13 družstev ve skupin
regionální IV. liga družstev muž (všechna zbývající družstva) ve ty ech skupinách ZÁPAD A,

ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B podle po tu p ihlášených družstev do maximálního po tu 15 družstev
ve skupin

Pokud klub v as nepotvrdí ú ast svého družstva v celostátní sout ži (Extraliga, I. liga, II. liga) nebo pokud
nep ihlásí v as své družstvo do regionální sout že (III. liga, IV. liga atd.) i neuhradí ve stanoveném termínu
vklad do jakékoliv sout že družstev dosp lých GF, jeho družstvo nebude p ijato. V celostátních sout žích
(Extraliga, I. liga, II. liga) se bude p íslušná sout ž hrát s menším po tem družstev. Nep ijatá družstva budou
mít právo se p ihlásit do p íštího ro níku sout ží družstev dosp lých GF o jeden stupe níže (tj. ešeno jako
sestup). V p ípad v tšího po tu takto nep ijatých družstev si STK GF vyhrazuje právo rozhodnout o dopln ní
p íslušných sout ží družstvy ze sout ží nižších.

4.1.1.1 Extraliga družstev muž

Vrcholnou dlouhodobou sout ží družstev muž GF je Extraliga. Právo startu má 12 družstev na základ
umíst ní v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna
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p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Extraliga se hraje celoro n a je rozd lena na ást
základní, finálovou (Play off) a utkání o sestup (Play out)

4.1.1.1.1 Základní ást 2 t íkola po t ech hracích dnech (celkem 6 hracích kol)

Zp sob hry: V základní ásti Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva
hrají ve dvou termínech podle platného Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se
dv t íkolové sout že na rány (celkem 6x18 jamek), a to spole n Extraliga muž a Extraliga žen. H išt zajistí
GF na základ nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé t íkolo základní ásti (3x18 jamek na rány). Za každé
družstvo nastoupí do každého hracího kola 6 hrá a zapo ítává se 5 nejlepších výsledk . Aby družstvo mohlo
být hodnoceno, musí nastoupit minimáln s 5 hrá i. S menším po tem hrá družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva na p íslušném formulá i
v etn náhradník pro dané t íkolo základní ásti nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku
každého hracího kola. Kapitán m že v každém hracím kole nahradit jednoho hrá e sestavy náhradníkem
kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 12 pro 1. t íkolo základní ásti podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. t íkolo
podle umíst ní v tabulce základní ásti po odehrání p edcházejícího t íkola. Hrá m pro jednotlivá hrací kola
bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i budou
sout žním výborem za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10
minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B,
12B; 1C, 2C, 3C; ……..; 10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro všechna t i hrací kola
daného t íkola.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk prvního, 5 nejlepších výsledk druhého a 5 nejlepších výsledk
t etího dne ur í po adí v daném t íkole základní ásti a zapo ítává se do tabulky základní ásti. Celkové po adí
v základní ásti ur í sou et 30 zapo ítávaných výsledk v šesti hracích kolech základní ásti. Pokud se n které
družstvo nezú astní n kterého hracího kola základní ásti nebo bude mít v hracím kole jen ty i nebo mén
výsledk , bude za azeno na konec tabulky a sestoupí do I. ligy (viz bod 4.1.1.1.3).

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou t íkol základní ásti u dvou nebo více družstev
o po adí rozhodne lepší sou et družstva ve 2. t íkole základní ásti. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hrá e družstva ve 2. t íkole základní ásti, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. t íkole základní
ásti, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií,
rozhodne los.

Postup: Prvních 8 družstev po základní ásti postupuje do finálové ásti (Play off). Družstva na 9. až 12. míst
se utkají o sestup do I. ligy (Play out).

4.1.1.1.2 Finálová ást (Play off)

Zp sob hry: Všechny zápasy Play off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo finálové ásti (tj. 1. tvrtfinále, 2. spole n semifinále
a finále Play off). Minimální po et hrá , aby družstvo mohlo nastoupit v Play off, jsou ty i.

Systém hry v Play off: Hrají se 3 ty hry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápas o 9 bod .
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost
hrající hrá i dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta. ty hra (foursome)
hraná v sout žích družstev podle tohoto Sout žního ádu GF je zápas, v n mž dva hrá i hrají proti dv ma
hrá m, p i emž každá strana hraje jedním mí em. Nezáleží, v jakém po adí jsou hrá i dvojice napsáni
v odevzdané sestav družstva. Hrá i dvojice se mohou rozhodnout až na prvním odpališti, kdo z nich bude
odpalovat liché a kdo sudé jamky.

tvrtfinále Play off: Podle umíst ní v základní ásti jsou družstva nasazena do tvrtfinále takto: 1 8, 4 5,
2 7, 3 6. Termín, do n hož musí být tvrtfinálová utkání sehrána, ur uje STK GF. Kluby se na sehrání
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tvrtfinálového utkání mohou dohodnout kdykoliv p ed termínem ur eným STK GF. Pokud se kluby na
sehrání tvrtfinálového utkání nedohodnou, jejich tvrtfinálové utkání musí být sehráno v jednom ze t í dn
závazn ur ených STK GF v kalendá i turnaj na daný kalendá ní rok (sobota, ned le, pond lí). Kone ný
termín pro sehrání tvrtfinálového utkání v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF stanovuje
po adatelský klub (tj. klub, který skon il na 1. až 4. míst po základní ásti). Pokud soupe tento termín
neakceptuje, utkání je skre ováno ve prosp ch po adatelského klubu. Pokud se kluby nedohodnou jinak,
za átek utkání je v 8:00 hodin. Termín tvrtfinálového utkání musí po adatelský klub vždy p edem nahlásit
STK GF. H išt (znormované, m že být i 9jamkové) a hlavního rozhod ího zajiš uje po adatelský klub.
Náklady si kluby hradí samy.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možné dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
postupují do semifinále, poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Po adí na 5. až 8. míst se ur í podle
umíst ní t chto družstev v základní ásti.

Semifinále a finále Play off (dva hrací dny): Semifinále a finále Play off se hrají v termínu a na h išti, které
zajistí GF. Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Nasazení do semifinále Play off: První hrací den se hraje semifinále. Nasazení družstev se provede podle
umíst ní družstev v základní ásti nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát semifinále s nejh e
postaveným družstvem ze základní ásti; druhé semifinále spolu sehrají dv zbývající družstva.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možno dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
semifinále hrají finále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.

Finále Play off, utkání o 3. místo: Finále se hraje druhý hrací den podle stejných podmínek jako semifinálová
utkání. Utkání o 3. místo se hraje druhý hrací den ve zkráceném systému hraje se jedna ty hra a ty i
dvouhry v jednom sledu, tj. hraje se o 5 bod .

Sestavy družstev: Kapitáni družstev hrajících finále odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro
ty hry v etn náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro
dvouhry nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni družstev hrajících utkání o 3. místo odevzdají
hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro jednu ty hru a ty i dvouhry v etn náhradník na p íslušném
formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy
a spole n je odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit
náhradníkem, a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn ,
o vít zi rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e na jamky hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá
pro rozehrávku ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní
výbor tak, aby se vyhlášení výsledk v etn záv re ného ceremoniálu konalo za d stojných podmínek.
V p ípad , že z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo
pokud rozehrávka skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.
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Vít z Extraligy získá titul Mistra R družstev muž a bude reprezentovat R v Evropském poháru družstev
muž .

4.1.1.1.3 Utkání o sestup (Play out)

Zp sob hry: Všechny zápasy Play out se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci. Minimální po et hrá , aby družstvo mohlo nastoupit v Play out,
jsou ty i.

Systém hry v Play out: Hrají se 3 ty hry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápas o 9 bod .
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost
hrající hrá i dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

Play out: Podle umíst ní v základní ásti jsou družstva nasazena do Play out takto: 9 12, 10 11. Pokud se však
n které družstvo nezú astnilo n kterého hracího kola základní ásti nebo m lo v hracím kole jen ty i nebo
mén výsledk , je za azeno na 12. (resp. 11.) místo a sestoupí do I. ligy. To znamená, že se p íslušné utkání
Play out nekoná. Termín, do n hož musí být utkání Play out sehrána, ur uje STK GF a je totožný s termínem
pro sehrání tvrtfinálových utkání Play off. Kluby se na sehrání utkání mohou dohodnout kdykoliv p ed
termínem ur eným STK GF. Pokud se kluby na sehrání utkání nedohodnou, jejich utkání musí být sehráno
v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF v kalendá i turnaj na daný kalendá ní rok (sobota, ned le,
pond lí). Kone ný termín pro sehrání utkání v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF stanovuje
po adatelský klub (tj. klub, který skon il na 9. a 10. míst po základní ásti). Pokud soupe tento termín
neakceptuje, utkání je skre ováno ve prosp ch po adatelského klubu. Pokud se kluby nedohodnou jinak,
za átek utkání je v 8:00 hodin. Termín utkání musí po adatelský klub vždy p edem nahlásit STK GF. H išt
(znormované, m že být i 9jamkové) a hlavního rozhod ího zajiš uje po adatelský klub. Náklady si kluby hradí
samy.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možné dohrát, vít zem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti.
Vít zové utkání Play out si udrží extraligovou p íslušnost pro p íští ro ník sout že, poražená družstva sestoupí
do I. ligy družstev muž .

4.1.1.2 Extraliga družstev žen

Vrcholnou dlouhodobou sout ží družstev žen GF je Extraliga. Právo startu má 10 družstev na základ
umíst ní v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna
p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Extraliga se hraje celoro n a je rozd lena na ást
základní a finálovou (Play off).

4.1.1.2.1 Základní ást 2 t íkola po t ech hracích dnech (celkem 6 hracích kol)

Zp sob hry: V základní ásti Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva
hrají ve dvou termínech podle platného Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se
dv t íkolové sout že na rány (celkem 6x18 jamek), a to spole n Extraliga muž a Extraliga žen. H išt zajistí
GF na základ nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé t íkolo základní ásti (3x18 jamek na rány). Za každé
družstvo nastoupí každý den 4 hrá ky a zapo ítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimáln 3 hrá ky. S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.
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Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic
pro dané t íkolo základní ásti nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola.
Kapitán m že v každém hracím kole nahradit jednu hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 10 pro 1. t íkolo základní ásti podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. t íkolo
podle umíst ní v tabulce základní ásti po odehrání p edcházejícího t íkola. Hrá kám pro jednotlivá hrací kola
bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá ky budou
sout žním výborem za azeny do startovní listiny hracího kola, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10
minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B; 9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C;
5C, 6C, 7C; 8C, 9C, 10C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém sestavení startovní listiny platí
pro všechna t i hrací kola daného t íkola.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk prvního dne, 3 nejlepších výsledk druhého dne a 3 nejlepších
výsledk t etího dne ur í po adí v daném t íkole základní ásti a zapo ítává se do tabulky základní ásti.
Celkové po adí v základní ásti ur í sou et 18 zapo ítávaných výsledk v šesti hracích kolech základní ásti.
Pokud se n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola základní ásti nebo bude mít v hracím kole jen
dva nebo mén výsledk , bude za azeno na konec tabulky a sestoupí do I. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou t íkol základní ásti u dvou nebo více družstev
rozhodne o po adí lepší sou et družstva ve 2. t íkole základní ásti. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hrá ky družstva ve 2. t íkole základní ásti, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. t íkole základní
ásti, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií,
rozhodne los.

Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové ásti. Družstva na 9. a 10. míst sestupují do I. ligy.

4.1.1.2.2 Finálová ást (Play off)

Zp sob hry: Všechny zápasy Play off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé kolo finálové ásti (1. tvrtfinále, 2. spole n semifinále
a finále Play off). Minimální po et hrá ek, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou dv .

Systém hry v Play off: Hrají se 2 ty hry dopoledne a 4 dvouhry odpoledne, tj. hraje se 6 zápas o 6 bod .
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost
hrající hrá ky dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

tvrtfinále Play off: Podle umíst ní v základní ásti jsou družstva nasazena do tvrtfinále takto: 1 8, 4 5,
2 7, 3 6. Termín, do n hož musí být tvrtfinálová utkání sehrána, ur uje STK GF. Kluby se na sehrání
tvrtfinálového utkání mohou dohodnout kdykoliv p ed termínem ur eným STK GF. Pokud se kluby na
sehrání tvrtfinálového utkání nedohodnou, jejich tvrtfinálové utkání musí být sehráno v jednom ze t í dn
závazn ur ených STK GF v kalendá i turnaj na daný kalendá ní rok (sobota, ned le, pond lí). Kone ný
termín pro sehrání tvrtfinálového utkání v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF stanovuje
po adatelský klub (tj. klub, který skon il na 1. až 4. míst po základní ásti). Pokud soupe tento termín
neakceptuje, utkání je skre ováno ve prosp ch po adatelského klubu. Pokud se kluby nedohodnou jinak,
za átek utkání je v 8:00 hodin. Termín tvrtfinálového utkání musí po adatelský klub vždy p edem nahlásit
STK GF. H išt (znormované, m že být i 9jamkové) a hlavního rozhod ího zajiš uje po adatelský klub.
Náklady si kluby hradí samy.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádnou hrá ku své sestavy nahradit náhradnicí,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možné dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
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postupují do semifinále, poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Po adí na 5. až 8. míst se ur í podle
umíst ní družstev v základní ásti.

Semifinále a finále Play off (dva hrací dny): Semifinále a finále Play off se hrají na h išti, které zajistí GF.
Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Nasazení do semifinále Play off: První hrací den se hraje semifinále. Nasazení družstev se provede podle
umíst ní družstev v základní ásti nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát semifinále s nejh e
postaveným družstvem ze základní ásti; druhé semifinále spolu sehrají dv zbývající družstva.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádnou hrá ku své sestavy nahradit náhradnicí,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možno dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
semifinále hrají finále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.

Finále Play off, utkání o 3. místo: Finále se hraje druhý hrací den podle stejných podmínek jako semifinálová
utkání. Utkání o 3. místo se hraje druhý hrací den ve zkráceném systému hraje se jedna ty hra a dv
dvouhry v jednom sledu, tj. hraje se o 3 body.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev hrajících finále odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro
ty hry v etn náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro
dvouhry nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni družstev hrajících utkání o 3. místo odevzdají
hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro jednu ty hru a dv dvouhry v etn náhradnic na p íslušném
formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy
a spole n je odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádnou hrá ku své sestavy nahradit
náhradnicí, a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn ,
o vít zi rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e na jamky hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá ek
pro rozehrávku ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní
výbor tak, aby se vyhlášení výsledk v etn záv re ného ceremoniálu konalo za d stojných podmínek.
V p ípad , že z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo
pokud rozehrávka skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

Vít z Extraligy získá titul Mistra R družstev žen a bude reprezentovat R v Evropském poháru družstev žen.

4.1.1.3 I. liga družstev muž

Druhou nejvyšší dlouhodobou sout ží družstev muž GF je I. liga. Právo startu má 12 družstev na základ
umíst ní v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna
p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se podobn jako Extraliga celoro n a je
rozd lena na ást základní a finálovou (Play off).

4.1.1.3.1 Základní ást 2 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 4 hrací kola)

Zp sob hry: V základní ásti I. ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají
ve dvou termínech podle Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se dv dvoukolové
sout že na rány (celkem 4x18 jamek), a to spole n I. liga muž a I. liga žen. H išt zajistí GF na základ
nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo základní ásti (2x18 jamek na rány). Za každé
družstvo nastoupí každý den 6 hrá a zapo ítává se 5 nejlepších výsledk . Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimáln 5 hrá . S menším po tem hrá družstvo nem že nastoupit.
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Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednoho hrá e sestavy náhradníkem kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 12, pro 1. dvoukolo základní ásti podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. dvoukolo
podle umíst ní v tabulce základní ásti po odehrání prvního dvoukola. Hrá m pro jednotlivá hrací kola bude
p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i budou
sout žním výborem za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10
minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B,
12B; 1C; 2C, 3C; ……..;10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro ob hrací kola daného
dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk prvního dne a 5 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
v daném dvoukole základní ásti a zapo ítává se do tabulky základní ásti. Celkové po adí v základní ásti ur í
sou et ran z obou dvoukol základní ásti. Pokud se n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola
základní ásti nebo bude mít v hracím kole jen ty i nebo mén výsledk , bude za azeno na konec tabulky
a sestupuje do II. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol základní ásti u dvou nebo více družstev
rozhodne o po adí lepší sou et družstva ve 2. dvoukole základní ásti. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hrá e družstva ve 2. dvoukole základní ásti, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole
základní ásti, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto
kriterií, rozhodne los.

Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové ásti. Družstva na 9. až 12. míst sestupují do p íslušné
II. ligy, kam podle svého regionu pat í.

4.1.1.3.2 Finálová ást (Play off utkání o postup do Extraligy)

Zp sob hry: Všechny zápasy Play off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo finálové ásti (1. tvrtfinále, 2. semifinále Play off).
Minimální po et hrá , aby družstvo mohlo nastoupit, jsou ty i.

Systém hry v Play off: Hrají se 3 ty hry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápas o 9 bod .
V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost
hrající hrá i dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

tvrtfinále Play off: Podle umíst ní v základní ásti jsou družstva nasazena do tvrtfinále takto: 1 8, 4 5,
2 7, 3 6. Termín, do n hož musí být tvrtfinálová utkání sehrána, ur uje STK GF. Kluby se na sehrání
tvrtfinálového utkání mohou dohodnout kdykoliv p ed termínem ur eným STK GF. Pokud se kluby na
sehrání tvrtfinálového utkání nedohodnou, jejich tvrtfinálové utkání musí být sehráno v jednom ze t í dn
závazn ur ených STK GF v kalendá i turnaj na daný kalendá ní rok (sobota, ned le, pond lí). Kone ný
termín pro sehrání tvrtfinálového utkání v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF stanovuje
po adatelský klub (tj. klub, který skon il na 1. až 4. míst po základní ásti). Pokud soupe tento termín
neakceptuje, utkání je skre ováno ve prosp ch po adatelského klubu. Pokud se kluby nedohodnou jinak,
za átek utkání je v 8:00 hodin. Termín tvrtfinálového utkání musí po adatelský klub vždy p edem nahlásit
STK GF. H išt (znormované, m že být i 9jamkové) a hlavního rozhod ího zajiš uje po adatelský klub.
Náklady si kluby hradí samy.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možné dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
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postoupí do Play off, tj. do utkání o postup do Extraligy. Poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Po adí na 5.
až 8. míst bude ur eno podle umíst ní družstev v základní ásti.

Play off utkání o postup do Extraligy: Utkání o postup do Extraligy se hrají na h išti, které zajistí GF. Ostatní
náklady si kluby hradí samy. Nasazení družstev do utkání se provede podle jejich umíst ní v základní ásti
nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát o postup s nejh e postaveným družstvem ze základní
ásti; druhé utkání o postup spolu sehrají dv zbývající družstva. ty hry se hrají první hrací den Play off
(tj. v pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den Play off (tj. v sobotu).

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn , o vít zi
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e na jamky hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá pro
rozehrávku ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní
výbor. V p ípad , že z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo
pokud rozehrávka skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

Vít zové t chto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí kone né 3. a 4. místo. Po adí na 3. a 4.
míst bude ur eno podle umíst ní družstev v základní ásti.

4.1.1.4 I. liga družstev žen

Druhou nejvyšší dlouhodobou sout ží družstev žen GF je I. liga. Právo startu má 10 družstev na základ
umíst ní v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna
p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se podobn jako Extraliga celoro n a je
rozd lena na ást základní a finálovou (Play off).

4.1.1.4.1 Základní ást 2 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 4 hrací kola)

Zp sob hry: V základní ásti I. ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají
ve dvou termínech podle Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se dv dvoukolové
sout že na rány (celkem 4x18 jamek), a to spole n I. liga muž a I. liga žen. H išt zajistí GF na základ
nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé dvoukolo základní ásti (2x18 jamek na rány). Za každé
družstvo nastoupí každý den 4 hrá ky a zapo ítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimáln 3 hrá ky. S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednu hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 10 pro 1. dvoukolo základní ásti podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2.
dvoukolo podle umíst ní v tabulce základní ásti po odehrání prvního dvoukola. Hrá kám pro jednotlivá hrací
kola bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá ky budou
sout žním výborem za azeny do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu
10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B; 9B, 10B, 1C; 2C, 3C,
4C; 5C, 6C, 7C; 8C, 9C, 10C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém sestavení startovní listiny
platí pro ob hrací kola daného dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk prvního dne a 3 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
družstev v daném dvoukole základní ásti a zapo ítává se do tabulky základní ásti. Celkové po adí v základní
ásti ur í sou et ran z obou dvoukol základní ásti. Pokud se n které družstvo nezú astní n kterého hracího
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kola základní ásti nebo bude mít v hracím kole jen dva nebo mén výsledk , bude za azeno na konec tabulky
a sestupuje do II. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol základní ásti u dvou nebo více družstev
rozhodne o po adí lepší sou et družstva ve 2. dvoukole základní ásti. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hrá ky družstva ve 2. dvoukole základní ásti, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole
základní ásti, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné
z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové ásti. Družstva na 9. a 10. míst sestupují do p íslušné II. ligy,
kam podle svého regionu pat í.

4.1.1.4.2 Finálová ást (Play off utkání o postup do Extraligy)

Zp sob hry: Všechny zápasy Play off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé kolo finálové ásti (1. tvrtfinále, 2. semifinále Play off).
Minimální po et hrá ek, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou dv .

Systém hry v Play off: Hrají se 2 ty hry dopoledne a 4 dvouhry odpoledne, tj. hraje se 6 zápas o 6 bod .
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost
hrající hrá ky dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

tvrtfinále Play off: Podle umíst ní v základní ásti jsou družstva nasazena do tvrtfinále takto: 1 8, 4 5,
2 7, 3 6. Termín, do n hož musí být tvrtfinálová utkání sehrána, ur uje STK GF. Kluby se na sehrání
tvrtfinálového utkání mohou dohodnout kdykoliv p ed termínem ur eným STK GF. Pokud se kluby na
sehrání tvrtfinálového utkání nedohodnou, jejich tvrtfinálové utkání musí být sehráno v jednom ze t í dn
závazn ur ených STK GF v kalendá i turnaj na daný kalendá ní rok (sobota, ned le, pond lí). Kone ný
termín pro sehrání tvrtfinálového utkání v jednom ze t í dn závazn ur ených STK GF stanovuje
po adatelský klub (tj. klub, který skon il na 1. až 4. míst po základní ásti). Pokud soupe tento termín
neakceptuje, utkání je skre ováno ve prosp ch po adatelského klubu. Pokud se kluby nedohodnou jinak,
za átek utkání je v 8:00 hodin. Termín tvrtfinálového utkání musí po adatelský klub vždy p edem nahlásit
STK GF. H išt (znormované, m že být i 9jamkové) a hlavního rozhod ího zajiš uje po adatelský klub.
Náklady si kluby hradí samy.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádnou hrá ku své sestavy nahradit náhradnicí,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání získávají ob družstva ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn nebo
utkání není možné dohrát, vít zem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umíst ní v základní ásti. Vít zové
postoupí do Play off, tj. do utkání o postup do Extraligy. Poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Po adí na 5.
až 8. míst se ur í podle umíst ní družstev v základní ásti.

Play off utkání o postup do Extraligy: Utkání o postup do Extraligy se hrají na h išti, které zajistí GF. Ostatní
náklady si kluby hradí samy. Nasazení družstev do utkání se provede podle jejich umíst ní v základní ásti
nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát o postup s nejh e postaveným družstvem ze základní
ásti; druhé utkání o postup spolu sehrají dv zbývající družstva. ty hry se hrají první hrací den Play off
(tj. v pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den Play off (tj. v sobotu).

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádnou hrá ku své sestavy nahradit náhradnicí,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.
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Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn ,
o vít zi rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e na jamky hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá ek
pro rozehrávku ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní
výbor. V p ípad , že z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo
pokud rozehrávka skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

Vít zové t chto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí kone né 3. a 4. místo. Po adí na 3. a 4.
míst bude ur eno podle umíst ní družstev v základní ásti.

4.1.1.5 II. liga družstev muž

T etí nejvyšší dlouhodobou sout ží družstev muž GF je II. liga. Právo startu mají družstva na základ
umíst ní v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna
p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD po
12 družstvech. Termíny a h išt ur í STK GF v Kalendá i akcí GF.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD (regiony ZÁPAD A a ZÁPAD B) a VÝCHOD (regiony
VÝCHOD A a VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek.
Aktuální za azení klub do p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF".

Zp sob hry: Hraje na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve dvou termínech podle
Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se dv dvoukolové sout že na rány (celkem
4x18 jamek), a to spole n II. liga muž a II. liga žen v obou skupinách. H išt zajistí GF na základ nabídek
majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo (2x18 jamek na rány). Za každé družstvo nastoupí
každý den 6 hrá a zapo ítává se 5 nejlepších výsledk . Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit
minimáln 5 hrá . S menším po tem hrá družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednoho hrá e sestavy náhradníkem kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 12, pro 1. dvoukolo podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. dvoukolo podle
umíst ní v tabulce po odehrání prvního dvoukola. Hrá m pro jednotlivá hrací kola bude p id leno ozna ení
písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i budou sout žním výborem
za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A,
2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C; 2C, 3C;
……..; 10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro ob hrací kola daného dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk prvního dne a 5 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
v daném dvoukole a zapo ítává se do tabulky. Celkové po adí ur í sou et ran z obou dvoukol. Pokud se
n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen ty i nebo mén
výsledk , bude za azeno na konec tabulky a sestupuje do III. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí
lepší sou et družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hrá e družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: První dv družstva z každé skupiny II. ligy postupují do I. ligy. Po et sestupujících družstev mezi II. a III.
ligou v obou skupinách bude dán po tem a regionální p íslušností družstev sestupujících z I. ligy a bude se
pohybovat v intervalu od žádného do ty družstev, aby se dodržel po et 12 družstev v každé skupin .
Družstva, která sestupují, sestupují do p íslušné III. ligy, kam podle svého regionu pat í.
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4.1.1.6 II. liga družstev žen

T etí nejvyšší dlouhodobou sout ží družstev žen GF je II. liga. Právo startu mají družstva na základ umíst ní
v minulém ro níku, která potvrdila ú ast v sout ži na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna p íslušného
roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD po 10 družstvech.
Termíny a h išt ur í STK GF v Kalendá i akcí GF.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD (regiony ZÁPAD A a ZÁPAD B) a VÝCHOD (regiony
VÝCHOD A a VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek.
Aktuální za azení klub do p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF".

Zp sob hry: Hraje na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve dvou termínech podle
Kalendá e akcí GF na 18jamkových znormovaných h ištích. Hrají se dv dvoukolové sout že na rány (celkem
4x18 jamek), a to spole n II. liga muž a II. liga žen v obou skupinách. H išt zajistí GF na základ nabídek
majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé dvoukolo (2x18 jamek na rány). Za každé družstvo
nastoupí každý den 4 hrá ky a zapo ítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí
nastoupit minimáln 3 hrá ky. S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednu hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až 10 pro 1. dvoukolo podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. dvoukolo podle
umíst ní v tabulce po odehrání prvního dvoukola. Hrá kám pro jednotlivá hrací kola bude p id leno ozna ení
písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá ky budou sout žním výborem za azeny
do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A;
4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B; 9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C; 5C, 6C, 7C; 8C, 9C, 10C; 1D,
2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro ob hrací kola daného
dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk prvního dne a 3 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
v daném dvoukole a zapo ítává se do tabulky. Celkové po adí ur í sou et ran z obou dvoukol. Pokud se
n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen dva nebo mén výsledk ,
bude za azeno na konec tabulky a sestupuje do III. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí
lepší sou et družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hrá ky družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: První družstvo z každé skupiny II. ligy postupuje do I. ligy. Po et sestupujících družstev mezi II. a III.
ligou v obou skupinách bude dán po tem a regionální p íslušností družstev sestupujících z I. ligy a bude se
pohybovat v intervalu od jednoho do t í družstev, resp. v intervalu od jednoho do šesti družstev viz
Poznámka pod bodem 4.1.1.8, aby se dodržel po et 10 družstev v každé skupin . Družstva, která sestupují,
sestupují do p íslušné III. ligy, kam podle svého regionu pat í.

4.1.1.7 III. liga družstev muž

III. liga družstev muž se hraje jako regionální sout ž ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A,
VÝCHOD B po maximáln 15 družstvech. Termíny a h išt ur í regionální komise STK GF a budou uvedeny
v Kalendá i akcí GF. Právo startu mají družstva, jejichž kluby nehrají vyšší sout ž družstev muž , které se
p ihlásí na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna p íslušného roku a zaplatí stanovený vklad (viz bod
4.1).
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Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných skupin je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF".

Zp sob hry: Hraje se 4x18 jamek na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. H išt zajistí regionální
komise STK GF na základ nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci pro dané dvoukolo (2x18 jamek na rány). Za každé družstvo nastoupí
každý den 6 hrá a zapo ítává se 5 nejlepších výsledk . Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit
minimáln 5 hrá . S menším po tem hrá družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednoho hrá e sestavy náhradníkem kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až X; pro 1. dvoukolo podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. dvoukolo podle
umíst ní v tabulce po odehrání prvního dvoukola. Hrá m pro jednotlivá hrací kola bude p id leno ozna ení
písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i budou sout žním výborem
za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A,
2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A ...XA; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B... XB; 1C, 2C, 3C; 4C, 5C, 6C …
Tento systém sestavení startovní listiny platí pro ob hrací kola daného dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk prvního dne a 5 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
v daném dvoukole a zapo ítává se do tabulky. Celkové po adí ur í sou et ran z obou dvoukol. Pokud se
n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen ty i nebo mén
výsledk , bude ze sout že vy azeno (nemá li kam sestoupit) nebo bude za azeno na konec tabulky a sestupuje
do IV. ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí
lepší sou et družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hrá e družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Vít zové všech ty regionálních III. lig postupují do p íslušné skupiny II. ligy podle svého regionu.

Vznik IV. ligy družstev muž : V p ípad , že po et p ihlášených družstev ve skupin III. ligy družstev muž
p evýší íslo 12 o ty i a více, budou tato družstva startovat v regionální IV. lize družstev muž , v opa ném
p ípad budou 13., 14. a 15. družstvo p i azeny do p íslušné skupiny III. ligy družstev muž . Podmínky postup
a sestup družstev mezi III. a IV. ligou stanoví regionální komise STK GF v rozpisu sout že.

4.1.1.8 III. liga družstev žen

III. liga družstev žen se hraje jako regionální sout ž ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A,
VÝCHOD B po maximáln 13 družstvech. Termíny a h išt ur í regionální komise STK GF a budou uvedeny
v Kalendá i akcí GF. Právo startu mají družstva, jejichž kluby nehrají vyšší sout ž družstev žen, které se
p ihlásí na formulá i p ihlášky nejpozd ji do 30. dubna p íslušného roku a zaplatí stanovený vklad (viz bod
4.1).

Poznámka: V p ípad , že po et p ihlášených družstev žen do III. lig v obou skupinách Západ A + Západ B,
respektive v obou skupinách Východ A + Východ B bude nižší než ty i, budou tato jedno až t i družstva
startovat ve II. lize družstev žen podle své regionální p íslušnosti. V p ípad , že se do n které skupiny III. ligy
žen p ihlásí jen jedno družstvo, bude toto družstvo po dohod p íslušných regionálních komisí STK GF
startovat ve III. lize žen v sousedním regionu, odkud pak budou do II. ligy žen postupovat dv nejlepší
družstva.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných skupin je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF".
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Zp sob hry: Hraje se 4x18 jamek na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. H išt zajistí regionální
komise STK GF na základ nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice pro dané dvoukolo (2x18 jamek na rány). Za každé družstvo nastoupí
každý den 4 hrá ky a zapo ítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit
minimáln 3 hrá ky. S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku každého hracího kola. Kapitán
m že v každém hracím kole nahradit jednu hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto p id lí družstv m
po adová ísla 1 až X; pro 1. dvoukolo podle umíst ní v p edcházejícím ro níku, pro 2. dvoukolo podle
umíst ní v tabulce po odehrání prvního dvoukola. Hrá kám pro jednotlivá hrací kola bude p id leno ozna ení
písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá ky budou sout žním výborem za azeny
do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A;
4A, 5A, 6A; 7A...XA; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B... XB; 1C, 2C, 3C; 4C, 5C… Tento systém sestavení startovní
listiny platí pro ob hrací kola daného dvoukola.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk prvního dne a 3 nejlepších výsledk druhého dne ur í po adí
v daném dvoukole a zapo ítává se do tabulky. Celkové po adí ur í sou et ran z obou dvoukol. Pokud se
n které družstvo nezú astní n kterého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen dva nebo mén výsledk ,
bude ze sout že vy azeno (nemá li kam sestoupit) nebo bude za azeno na konec tabulky a sestupuje do IV.
ligy.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí
lepší sou et družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento sou et stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hrá ky družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Vít zové všech ty regionálních III. lig postupují do p íslušné skupiny II. ligy podle svého regionu
(resp. Poznámka pod bodem 4.1.1.8)

Vznik IV. ligy družstev žen: V p ípad , že po et p ihlášených družstev ve skupin III. ligy družstev žen p evýší
íslo 10 o ty i a více, budou tato družstva startovat v regionální IV. lize družstev žen, v opa ném p ípad
budou 11., 12. a 13. družstvo p i azeny do p íslušné skupiny III. ligy družstev žen. Podmínky postup a sestup
družstev mezi III. a IV. ligou stanoví regionální komise STK GF v rozpisu sout že.
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4.1.2 Mistrovské sout že mládeže

Mistrovství R smíšených družstev žák do 14 let Memoriál Hanuše Goldscheidera
Mistrovství R smíšených družstev mládeže do 16 let Pohár klub
Mistrovství R družstev chlapc do 18 let
Mistrovství R družstev dívek do 18 let

Pokud klub v as nep ihlásí své družstvo do sout že družstev mládeže GF i neuhradí ve stanoveném termínu
vklad, jeho družstvo nebude do sout že p ijato. V p ípad nenastoupení p ijatého družstva v sout žích
družstev mládeže GF je klub povinen uhradit po ádkovou pokutu ve výši 2.000 K . Stejná výše po ádkové
pokuty se vztahuje i na klub, jehož p ijaté družstvo se na start sout že družstev mládeže GF dostaví neúplné,
tj. s menším než minimálním po tem hrá .

4.1.2.1 Používání nosi v mistrovských sout žích družstev mládeže

V mistrovských sout žích družstev mládeže hrá i družstva mohou jako nosi e (caddie) použít jen leny
družstva v etn náhradník . Kapitán družstva nesmí vykonávat funkci nosi e (caddie).

4.1.2.2 Mistrovství R smíšených družstev žák do 14 let Memoriál Hanuše
Goldscheidera

Právo startu mají všechna družstva klub GF, která se p ihlásila na formulá i p ihlášky nejpozd ji do
30. dubna p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).

Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a záv re né ásti.

4.1.2.2.1 Regionální kvalifikace

Hraje ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci ídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a h išt . Termín i h išt jsou shodné i pro kvalifikaci M R
družstev chlapc do 18 let a dívek do 18 let. Vypíší turnaj a podmínky sout že na serveru GF a budou
kontaktovat p ihlášená družstva, aby potvrdila svou ú ast. Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hrá i a hrá ky s hendikepem do
36,0.

Po et hrá /hrá ek v družstvu: Hrají smíšená družstva žák a žáky do 14 let. Za každé družstvo hrají ty i
hrá i/hrá ky, p i emž pom r hrá a hrá ek v družstvu není nijak omezen. Družstvo m že mít dva
náhradníky/náhradnice. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimáln se t emi
hrá i/hrá kami. S menším po tem hrá /hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva na p íslušném formulá i
v etn náhradník /náhradnic nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku hracího kola. Kapitán
m že dále nahradit jednoho hrá e/hrá ku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli p ed jeho/jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu takto p id lí losováním skute n p ítomným
družstv m po adové íslo 1 až X. Hrá m/hrá kám bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí,
v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i/hrá ky budou sout žním výborem za azeni do startovní listiny
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA,
1B, 2B; 3B, 4B,…XB; ……1D, 2D, 3D;....XD.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk ur í po adí družstev.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.
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Postup: Družstva na 1. a 2. míst z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do záv re né ásti.

4.1.2.2.2 Záv re ná ást

Záv re ná ást M R smíšených družstev žák do 14 let se hraje jako jednorázová sout ž družstev chlapc
a dívek do 14 let. H išt zajistí GF na základ nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Hraje se v jednom termínu ve t ech hracích dnech. Záv re ná ást M R je rozd lena na ást základní
a finálovou (Play off). Termín i h išt jsou shodné i pro M R družstev chlapc do 18 let a dívek do 18 let.

4.1.2.2.2.1 Základní ást 1. hrací den

Zp sob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. Hraje se 1x18 jamek
na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu.

Po et hrá /hrá ek v družstvu: 4+2 náhradníci/náhradnice sou asn pro základní i finálovou ást. Pom r
hrá a hrá ek v družstvu není nijak omezen. Za každé družstvo nastoupí 4 hrá i/hrá ky a zapo ítávají se
3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimáln 3 hrá i/hrá ky. S menším
po tem hrá /hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn
náhradník /náhradnic na p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku
hracího kola. Kapitán m že dále nahradit jednoho hrá e/hrá ku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli
p ed jeho/jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu základní ásti takto p id lí losováním družstv m
po adové íslo 1 až 8. Hrá m/hrá kám bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Hrá i/hrá ky budou sout žním výborem za azeni do startovní listiny hracího kola
tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......8A, 1B, 2B; 3B,
4B, 5B; ……..8B; ........1D, 2D, 3D; 4D, 5D, ......8D.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk ur í po adí družstev a jejich nasazení do utkání finálové ásti.

Rovnost výsledk : v p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

4.1.2.2.2.2 Finálová ást (Play off) 2. a 3. hrací den

Zp sob hry: Všechna utkání finálové ásti se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá nebo hrá ek v družstvu: 4+2 náhradníci/náhradnice sou asn pro základní i finálovou ást,
p i emž pom r hrá a hrá ek v družstvu není nijak omezen. Minimální po et hrá /hrá ek, aby družstvo
mohlo nastoupit, jsou dva.

Systém hry: Hraje se 1 ty hra a 2 dvouhry v jednom sledu, tj. hrají se 3 zápasy o 3 body. V okamžiku, kdy je
utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost hrající hrá i/hrá ky
dozví, nesm jí pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

Rozd lení družstev: Po adí družstev v základní ásti ur í nasazení družstev pro tvrtfinále, kde budou spolu
hrát dvojice takto: 1 8, 4 5, 2 7, 3 6.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník
na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní
sestavy a spole n je odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už žádného hrá e své sestavy nemohou
nahradit náhradníkem.

2. hrací den dopoledne se hrají tvrtfinálová utkání 1 8, 4 5, 2 7, 3 6, vít zové postoupí do semifinále.
Poražení sout ž kon í na 5. až 8. míst . Po adí na 5 až 8. míst se ur í podle umíst ní družstev v základní ásti.
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2. hrací den odpoledne se hrají dv semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umíst ní družstev v základní ásti nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát semifinále s nejh e
postaveným družstvem ze základní ásti; druhé semifinále spolu sehrají dv zbývající družstva.

3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn , o vít zi
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá pro rozehrávku
ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní výbor tak, aby
se vyhlášení výsledk v etn záv re ného ceremoniálu konalo za d stojných podmínek. V p ípad , že
z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo pokud rozehrávka
skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

4.1.2.3 Mistrovství R smíšených družstev mládeže do 16 let Pohár klub

Právo startu mají všechna družstva klub GF, která se p ihlásila na formulá i p ihlášky nejpozd ji
do 30. dubna p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).

Sout ž se skládá z regionální kvalifikace a finálové ásti (Play off).

4.1.2.3.1 Regionální kvalifikace

Hraje se ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci ídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a h išt . Vypíší turnaj a podmínky sout že na serveru GF
a budou kontaktovat p ihlášená družstva, aby potvrdila svou ú ast. Ostatní náklady si kluby hradí samy

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hrá i s hendikepem do 36,0.

Po et hrá /hrá ek v družstvu: Hrají smíšená družstva chlapc a dívek do 16 let. Za každé družstvo
hraje 6 hrá /hrá ek, p i emž pom r hrá a hrá ek v družstvu není nijak omezen. Družstvo m že mít 2
náhradníky/náhradnice. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimáln s p ti
hrá i/hrá kami. S menším po tem hrá /hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku hracího kola. Kapitán m že
dále nahradit jednoho hrá e/hrá ku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli p ed jeho/jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu takto p id lí losováním skute n p ítomným
družstv m po adové íslo 1 až X. Hrá m/hrá kám bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D, E, F v po adí,
v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hrá i/hrá ky budou sout žním výborem za azeni do startovní listiny
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; ....XA,
1B, 2B; 3B, 4B, 5B;....XB; ....1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ...XF.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk ur í po adí družstev.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Družstva na 1. a 2. míst z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do finálové ásti.

4.1.2.3.2 Finálová ást (Play off) 3 hrací dny

Finálová ást se hraje jako sout ž smíšených družstev chlapc a d v at do 16 let. Hraje se v jednom termínu
ve t ech hracích dnech. Termíny a místo konání ur í STK GF v Kalendá i akcí GF. Ostatní náklady si kluby
hradí samy.
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Ve finálové ásti hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací.

Po et hrá nebo hrá ek v družstvu: 6+2 náhradníci/náhradnice, p i emž pom r hrá a hrá ek v družstvu
není nijak omezen. Minimální po et hrá /hrá ek, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou ty i.

Systém hry: Zápasy se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí. V utkání se hrají 3 ty hry
dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápas o 9 bod . V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto,
ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost hrající hrá i/hrá ky dozví, nesm jí
pokra ovat ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva pro ty hry v etn
náhradník na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání a sestavu pro dvouhry
nejpozd ji 20 minut p ed za átkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní sestavy a spole n je
odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už nemohou žádného hrá e své sestavy nahradit náhradníkem,
a to ani v sestav pro ty hry, ani v sestav pro dvouhry.

1. hrací den se hrají tvrtfinálová utkání. Hlavní rozhod í vylosuje tvrtfinálové dvojice takto:
V prvním koši budou družstva, která ve svém regionu obsadila v kvalifikaci první místo. Ve druhém koši budou
družstva na druhém míst . Do tvrtfinálové dvojice . 1 se vylosuje jedno družstvo z prvního koše a jedno
družstvo z druhého koše. V p ípad , že se vylosují družstva z jednoho regionu, los neplatí a vylosuje se jiné
družstvo z druhého koše. D íve vylosované družstvo z druhého koše se tam vrátí. Pak se losuje tvrtfinálová
dvojice . 2, . 3 a . 4. V p ípad , že se vylosují družstva z jednoho regionu, los neplatí a vylosuje se jiné
družstvo z druhého koše. D íve vylosované družstvo z druhého koše se tam vrátí. Pokud ve tvrtfinálové dvojici
. 4 zbudou dv družstva ze stejného regionu, prohodí se družstva z druhého koše mezi tvrtfinálovou dvojicí
. 3 a . 4.

2. hrací den hrají vít zové tvrtfinálových utkání semifinálová utkání:
1. semifinálová dvojice: vít z tvrtfinálové dvojice . 1 versus vít z tvrtfinálové dvojice . 4
2. semifinálová dvojice: vít z tvrtfinálové dvojice . 2 versus vít z tvrtfinálové dvojice . 3
Tato utkání se hrají stejným zp sobem jako utkání tvrtfinálová.

Poražení ze tvrtfinálových utkání sehrají po startu dopolední ásti semifinálových utkání utkání o kone né
umíst ní. Losem se ur í dvojice družstev, které spolu sehrají utkání na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí
systémem jedna ty hra a ty i dvouhry v jednom sledu. Vít zové t chto utkání obsadí v sout ži d lené 5.
místo, poražení obsadí d lené 7. místo.

3. hrací den vít zové semifinálových utkání sehrají finále, poražení sehrají utkání o 3. místo. Tato utkání
se hrají stejným zp sobem jako utkání tvrtfinálová a semifinálová.

4.1.2.4 Mistrovství R družstev chlapc do 18 let

Právo startu mají všechna družstva klub GF, která se p ihlásila na formulá i p ihlášky nejpozd ji
do 30. dubna p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).

Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a záv re né ásti.

4.1.2.4.1 Regionální kvalifikace

Hraje ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci ídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a h išt . Termín i h išt jsou shodné i pro kvalifikaci M R
smíšených družstev žák do 14 let a M R družstev dívek do 18 let. Vypíší turnaj a podmínky sout že na
serveru GF a budou kontaktovat p ihlášená družstva, aby potvrdila svou ú ast. Ostatní náklady si kluby hradí
samy.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hrá i s hendikepem do 36,0.
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Po et hrá v družstvu: Hrají družstva chlapc do 18 let. Za každé družstvo hraje 6 hrá . Družstvo m že mít 2
náhradníky. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimáln s p ti hrá i. S menším
po tem hrá družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku hracího kola. Kapitán m že
dále nahradit jednoho hrá e sestavy náhradníkem kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu takto p id lí losováním skute n p ítomným
družstv m po adové íslo 1 až X. Hrá m bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Hrá i budou sout žním výborem za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby
mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......XA, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B;
……..XB; ........1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ......XF.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk ur í po adí družstev.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Družstva na 1. a 2. míst z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do záv re né ásti.

4.1.2.4.2 Záv re ná ást

Záv re ná ást M R družstev chlapc do 18 let se hraje jako jednorázová sout ž. H išt zajistí GF na základ
nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Hraje se v jednom termínu ve t ech hracích dnech. Záv re ná ást je rozd lena na ást základní a finálovou
(Play off). Termín i h išt jsou shodné i pro M R smíšených družstev žák do 14 let a M R družstev dívek do
18 let.

4.1.2.4.2.1 Základní ást 1. hrací den

Zp sob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. Hraje se 1x18 jamek
na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu.

Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci sou asn pro základní i finálovou ást. Za každé družstvo nastoupí
6 hrá a zapo ítává se 5 nejlepších výsledk . Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimáln
s 5 hrá i. S menším po tem hrá družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník
nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku hracího kola. Kapitán m že dále nahradit jednoho
hrá e sestavy kdykoli p ed jeho startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu základní ásti takto p id lí losováním družstv m
po adové íslo 1 až 8. Hrá m bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D, E, F v po adí, v jakém je kapitáni
napíší do sestavy. Hrá i budou sout žním výborem za azeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli
startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......8A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; ……..8B;
1C, 2C, 3C;4C, 5C, 6C; ……8C, 1D, 2D, 3D; 4D ........8D, 1E; 2E, 3E……..8E, 1F, 2F; 3F, 4F, 5F,......8F.

Po adí družstev: Sou et 5 nejlepších výsledk ur í po adí družstev a jejich nasazení do finálové ásti.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

4.1.2.4.2.2 Finálová ást (Play off) 2. a 3. hrací den

Zp sob hry: Všechna utkání finálové ásti se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
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Po et hrá v družstvu: 6+2 náhradníci sou asn pro základní i finálovou ást. Minimální po et hrá , aby
družstvo mohlo nastoupit, jsou ty i.

Systém hry: Hraje se jedna ty hra a ty i dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto,
ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost hrající hrá i dozví, nesm jí pokra ovat ve
h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

Rozd lení družstev: Po adí družstev v základní ásti ur í jejich nasazení pro tvrtfinále, kde spolu hrají dvojice
takto: 1 8, 4 5, 2 7, 3 6.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradník
na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní
sestavy a spole n je odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už žádného hrá e své sestavy nemohou
nahradit náhradníkem.

2. hrací den dopoledne se hrají tvrtfinálová utkání 1 8, 4 5, 2 7, 3 6, vít zové postoupí do semifinále.
Poražení sout ž kon í na 5. až 8. míst . Po adí na 5 až 8. míst se ur í podle umíst ní družstev v základní ásti.

2. hrací den odpoledne se hrají dv semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umíst ní družstev v základní ásti nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát semifinále s nejh e
postaveným družstvem ze základní ásti; druhé semifinále spolu sehrají dv zbývající družstva.

3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn , o vít zi
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá pro rozehrávku
ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní výbor tak, aby
se vyhlášení výsledk v etn záv re ného ceremoniálu konalo za d stojných podmínek. V p ípad , že
z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo pokud rozehrávka
skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

4.1.2.5 Mistrovství R družstev dívek do 18 let

Právo startu mají všechna družstva klub GF, která se p ihlásila na formulá i p ihlášky nejpozd ji
do 30. dubna p íslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).

Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a záv re né ásti.

4.1.2.5.1 Regionální kvalifikace

Hraje ve ty ech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci ídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a h išt . Termín i h išt jsou shodné i pro kvalifikaci M R
smíšených družstev žák do 14 let a M R družstev chlapc do 18 let. Vypíší turnaj a podmínky sout že na
serveru GF a budou kontaktovat p ihlášená družstva, aby potvrdila svou ú ast. Ostatní náklady si kluby hradí
samy.

Rozd lení družstev: Rozd lení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK GF podle aktuálních sportovn technických podmínek. Aktuální za azení klub do
p íslušných region je k dispozici na serveru GF v sekci "Kluby GF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hrá ky s hendikepem do 36,0.

Po et hrá ek v družstvu: Hrají družstva dívek do 18 let. Za každé družstvo hrají 4 hrá ky. Družstvo m že mít
2 náhradnice. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimáln se t emi hrá kami.
S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic na
p íslušném formulá i nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícího za átku hracího kola. Kapitán m že
dále nahradit jednu hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu takto p id lí losováním skute n p ítomným
družstv m po adové íslo 1 až X. Hrá kám bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je
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kapitáni napíší do sestavy. Hrá ky budou sout žním výborem za azeny do startovní listiny hracího kola tak,
aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; ……..XA, 1B, 2B; 3B,
4B,…..XB; ……1D....XD.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk ur í po adí družstev.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

Postup: Družstva na 1. a 2. míst z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do záv re né ásti.

4.1.2.5.2 Záv re ná ást

Záv re ná ást M R družstev dívek do 18 let se hraje jako jednorázová sout ž. H išt zajistí GF na základ
nabídek majitel h iš . Ostatní náklady si kluby hradí samy.

Hraje se v jednom termínu ve t ech hracích dnech. Záv re ná ást je rozd lena na ást základní a finálovou
(Play off). Termín i h išt jsou shodné i pro M R smíšených družstev žák do 14 let a M R družstev chlapc
do 18 let.

4.1.2.5.2.1 Základní ást 1. hrací den

Zp sob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. Hraje se 1x18 jamek
na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice sou asn pro základní i finálovou ást. Za každé družstvo nastoupí
4 hrá ky a zapo ítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimáln
se 3 hrá kami. S menším po tem hrá ek družstvo nem že nastoupit.

Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic
nejpozd ji do 19 hodin ve er dne p edcházejícímu za átku hracího kola. Kapitán m že dále nahradit jednu
hrá ku sestavy náhradnicí kdykoli p ed jejím startem.

Startovní listina: Sout žní výbor sestaví startovní listinu základní ásti takto p id lí losováním družstv m
po adové íslo 1 až 8. Hrá kám bude p id leno ozna ení písmeny A, B, C, D v po adí, v jakém je kapitáni napíší
do sestavy. Hrá ky budou sout žním výborem za azeny do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly
startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v po adí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......8A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; ……..8B;
........1D, 2D, 3D; 4D, 5D, ......8D.

Po adí družstev: Sou et 3 nejlepších výsledk ur í po adí družstev a jejich nasazení do finálové ásti.

Rovnost výsledk : V p ípad rovnosti sou tu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o po adí nejlepší
individuální výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuáln posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku.
Pokud nerozhodne žádné z t chto kriterií, rozhodne los.

4.1.2.5.2.2 Finálová ást (Play off) 2. a 3. hrací den

Zp sob hry: Všechna utkání finálové ásti se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.

Po et hrá ek v družstvu: 4+2 náhradnice sou asn pro základní i finálovou ást. Minimální po et hrá ek,
aby družstvo mohlo nastoupit, jsou dv .

Systém hry: Hraje se jedna ty hra a dv dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto,
ostatní nedohrané zápasy kon í remízou. Jakmile se tuto skute nost hrající hrá ky dozví, nesm jí pokra ovat
ve h e. Jinak jejich klubu hrozí po ádková pokuta.

Rozd lení družstev: Po adí družstev v základní ásti ur í nasazení družstev pro tvrtfinále, kde spolu hrají
dvojice takto: 1 8, 4 5, 2 7, 3 6.
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Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhod ímu sestavu družstva v etn náhradnic
na p íslušném formulá i nejpozd ji 20 minut p ed za átkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemn vym ní
sestavy a spole n je odevzdají hlavnímu rozhod ímu. Poté kapitáni už žádnou hrá ku své sestavy nemohou
nahradit náhradnicí.

2. hrací den dopoledne se hrají tvrtfinálová utkání 1 8, 4 5, 2 7, 3 6, vít zové postoupí do semifinále.
Poražení sout ž kon í na 5. až 8. míst . Po adí na 5 až 8. míst se ur í podle umíst ní družstev v základní ásti.

2. hrací den odpoledne se hrají dv semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umíst ní družstev v základní ásti nejvýše postavené družstvo ze základní ásti bude hrát semifinále s nejh e
postaveným družstvem ze základní ásti; druhé semifinále spolu sehrají dv zbývající družstva.

3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání.

Vít zství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V p ípad nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas kon í remízou
a v utkání ob družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápas utkání skon í nerozhodn , o vít zi
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve ty h e hraná na minimáln t i jamky. Dvojici hrá ek pro rozehrávku
ur í neprodlen kapitáni družstev. O po tu a výb ru jamek pro rozehrávku rozhodne sout žní výbor tak, aby
se vyhlášení výsledk v etn záv re ného ceremoniálu konalo za d stojných podmínek. V p ípad , že
z rozhodnutí sout žního výboru není možné rozehrávku regulérn odehrát i dohrát nebo pokud rozehrávka
skon í remízou, o vít zi rozhodne lepší umíst ní družstva v základní ásti.

4.1.3 Start hrá v sout žích družstev svého domovského nebo nedomovského klubu

V sout žích družstev GF platí:

4.1.3.1
Hrá m že reprezentovat jen klub, v n mž má platnou registraci. Ve všech sout žích družstev GF platí, že
lenem klubového družstva m že být jen hrá , který má v klubu platnou registraci nejpozd ji k 30. dubnu
daného kalendá ního roku, nebo hrá , který v tomto klubu získal své v bec první životní lenství v etn
p ípadného lenství v zahrani ních klubech.

4.1.3.2
V jednom kalendá ním roce (tj. v jedné sezón ) hrá m že v rámci každé sdružené skupiny sout ží GF
startovat jen za jeden klub. Sdružené skupiny sout ží GF jsou definovány následovn :
Extraliga, I. liga, II. liga, III. liga, IV. liga družstev muž a žen
M R smíšených družstev žák do 14 let Memoriál Hanuše Goldscheidera, M R smíšených družstev

mládeže do 16 let Pohár klub , M R družstev chlapc do 18 let a dívek do 18 let
sout že družstev senior a seniorek

Up esn ní pro sout že družstev mládeže: v jednom kalendá ním roce (tj. v jedné sezón ) hrá m že startovat
jen za jeden klub, ale ne nutn jen za jedno družstvo; v regionální kvalifikaci nebo ve finálové ásti M R
smíšených družstev žák do 14 let, M R družstev chlapc do 18 let a M R družstev dívek do 18 let však hrá
m že startovat už jen za jedno družstvo jednoho klubu.

4.1.3.3
Hrá primárn reprezentuje sv j domovský klub.

4.1.3.4
Pro start za družstvo klubu, kde hrá má nedomovskou registraci (tj. hostování), hrá pot ebuje svolení svého
domovského klubu. Toto svolení musí mít písemnou podobu, musí být podepsáno statutárním zástupcem
klubu nebo p edsedou STK klubu a musí obsahovat údaje o hrá i, dále údaje, za které družstvo (nebo družstva)
a kterého klubu je hostování povoleno a pro který kalendá ní rok (sezónu) je platné. Toto svolení musí být
p edloženo kapitánem družstva hlavnímu rozhod ímu k nahlédnutí p i odevzdání sestavy.

4.1.3.5
Po et hostujících hrá v družstvu není omezen.

4.1.3.6
Pokud pro daného hrá e a danou sout ž, družstvo nebo klub existuje platný zákaz startu hrá e v sout žích
družstev GF vydaný bývalým domovským klubem hrá e (viz Registra ní ád, bod 1.5.2), hrá pot ebuje pro
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p ípadný start svolení tohoto svého bývalého domovského klubu. Toto svolení musí mít písemnou podobu,
musí být podepsáno statutárním zástupcem klubu nebo p edsedou STK klubu a musí obsahovat údaje o hrá i,
dále údaje, za které družstvo (nebo družstva) a kterého klubu je start povolen a pro který kalendá ní rok
(sezónu) je platné. Toto svolení musí být p edloženo kapitánem družstva hlavnímu rozhod ímu k nahlédnutí
p i odevzdání sestavy.

4.1.4 Po et družstev v sout žích GF

Ve všech sout žích družstev dosp lých i mládeže GF m že za klub hrát jen jedno družstvo. Start tzv. "B"
družstev není možný.

4.2 Organizace nemistrovských sout ží družstev GF

4.2.1
Jako nemistrovské sout že družstev dosp lých a mládeže STK GF organizuje:

mezistátní utkání eská republika Slovenská republika ( esko Slovenský pohár)
President Goldscheider Trophy utkání reprezentant VÝCHOD R vs ZÁPAD R
Lady Abrahams Trophy utkání reprezentantek SEVER R vs JIH R

Sout že se ídí propozicemi vydanými STK GF pro tyto sout že.

4.2.2
Kluby GF mohou po ádat nemistrovské sout že družstev ve form vzájemných utkání klub nebo jako
regionální sout že více klub .
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V. DISCIPLINÁRNÍ ÁD GF

5.1 Ú el disciplinárního ádu

5.1.1
V disciplinárním ízení mají být odpov dn projednána, spravedliv posouzena a p ípadn náležit potrestána
závažná porušení stanov, norem a pravidel GF, jakož i etikety a zvyklostí v golfovém sv t uznávaných, nebo
innost, která p ivodila nebo m že p ivodit znevážení dobrého jména eského golfu.

5.1.2
Projednávání disciplinárních p ípad , jakož i rozhodnutí v disciplinárních provin ních musí p ispívat k výchov
nejen provinilých, nýbrž i ostatních len GF. Proto musí být výsledek ízení zve ejn n pro všechny golfové
subjekty, leny GF.

5.2 Provin ní

5.2.1
V disciplinárním ízení se projednávají porušení stanov, norem a pravidel GF, jakož i jiná provin ní proti
etiket jak jednotlivc , tak i kolektiv , len GF. Závažná provin ní proti stanovám GF, resp. jejich
soustavné nepln ní a znevažování kluby nebo ostatními golfovými subjekty, nejsou svou povahou jen
disciplinárním p estupkem a jako taková jsou ešena na návrh výboru GF konferencí GF.

5.3 Tresty

5.3.1
Za prokázaná provin ní se ukládají tyto tresty:

a) jednotlivc m: napomenutí
d tka
zákaz sportovní innosti, resp. zákaz výkonu sportovní funkce

b) kolektiv m: napomenutí
d tka
pen žitá pokuta
vylou ení ze sout že

Tresty ukládané kluby vlastním len m podle vnit ních ád nejsou tresty ve smyslu tohoto Disciplinárního
ádu GF.

5.3.2
Výkon trestu zákazu innosti, není li delší než jeden m síc, m že být podmín n odložen na dobu ne kratší
šesti m síc , avšak ne delší jednoho roku. Dojde li k novému provin ní a jeho potrestání kterýmkoliv trestem,
vykoná se dodate n i podmín ný trest. Podmín ný trest m že být vysloven pouze jedenkrát v kalendá ním
roce, a to jestliže se jedná o první provin ní hrá e (funkcioná e).

5.4 Zahájení disciplinárního ízení

5.4.1
Se žádostí o zahájení disciplinárního ízení se kdokoli m že obrátit na výbor GF, a to písemnou formou.
O zahájení disciplinárního ízení m že rozhodnout i sám výbor GF bez vn jšího podn tu. V p ípad , že výbor
GF p enesl disciplinární pravomoc na jiný orgán, postupuje se žádost tomuto orgánu.

5.4.2
O zahájení disciplinárního ízení výbor GF, resp. jím pov ený orgán, informuje všechny jednotlivce
a kolektivy, jichž se ízení týká, jakož i kluby, jichž jsou zú astn ní leny. Zahajuje li disciplinární ízení jiný
orgán než výbor GF, informuje o zahájení i výbor GF. Disciplinární ízení se zahajuje nejpozd ji do 30 dn
od obdržení písemné žádosti. V p ípad , že ízení zahajováno nebude, je t eba v této lh t žadateli odpov d t.
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5.5 Skon ení disciplinárního ízení

5.5.1
O skon ení disciplinárního ízení, jakož i o trestech v tomto ízení vynesených, výbor GF, resp. jím pov ený
orgán, informuje všechny orgány, jednotlivce a kolektivy, jichž se ízení týká, jakož i všechny kluby a ostatní
golfové subjekty, leny GF. Proti rozhodnutím v disciplinárním ízení, a toto ízení vedl výbor GF, nebo jiný
jím pov ený orgán, není na p d GF odvolání.
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VI. ŽEB Í KOVÝ ÁD GF

6.1 Oficiální amatérský žeb í ek GF

6.1.1 Princip
Žeb í ek je sestavován na základ pr m rné odchylky jednotlivých uhraných výsledk (kol) ve h e na rány
od normy h išt . Menší hodnota je chápána jako lepší.

6.1.2 Zapo ítávané výsledky
Do výpo tu žeb í ku vstupují výsledky všech odehraných kol ze zapo ítávaných turnaj za zapo ítávané
období, pokud tato kola byla hrána na rány, postupným startem, za standardních hendikepových podmínek,
proti známé norm a pokud nebyla zrušena.

6.1.3 Zapo ítávané turnaje
Do žeb í ku se zapo ítávají všechna kola z následujících turnaj :

všechny turnaje za azené do sv tového žeb í ku WAGR (World Amateur Golf Ranking)
všechna individuální i týmová sv tová, evropská a národní mistrovství
všechny turnaje za azené do oficiálního kalendá e EGA
všechna individuální mistrovství eské republiky ve h e na rány
kvalifikace mistrovství eské republiky ve h e na jamky
všechny turnaje CGAT, NGTM a MID Tour GF
všechna kola kvalifikací domácích ligových sout ží družstev dosp lých
vybrané turnaje CSGA
kola amatér v profesionálních turnajích
další p edem nahlášené a schválené individuální zahrani ní turnaje (individuální výjezdy, studium
v zahrani í apod.) podléhá schválení STK GF
p ípadné další turnaje podle rozhodnutí STK GF

Poznámka
Aby bylo možno turnaj (kolo) zapo ítat, musí být známa p íslušná norma h išt . V p ípad zahrani ních
turnaj je povinností tyto údaje v as dodat spolu s kompletní výsledkovou listinou. Odpov dnost za to má
v p ípad reprezenta ního výjezdu vedoucí výjezdu, v p ípad individuálních ú astí pak sami hrá i.

6.1.4 Zapo ítávané období
Žeb í ek je sestavován na základ výsledk v daném kalendá ním roce. Za íná se tedy vždy od nuly. Po
odehrání posledního turnaje zapo ítávaného v daném kalendá ním roce do žeb í ku bude vyhlášen
„Kone ný žeb í ek GF“ pro daný kalendá ní rok.

6.1.5 Vyhlašování
B hem sezóny je žeb í ek vyhlašován každé pond lí o p lnoci (pond lí/úterý), pokud si zvláštní okolnosti
nevynutí zm nu (posunutí finálového kola apod.). Výsledky, které se administrativním zpožd ním (výsledky
zahrani ních výjezd apod.) nepoda í v as zapo ítat, budou zapo ítány až další týden. „Kone ný žeb í ek GF“
je vyhlášen po odehrání posledního turnaje zapo ítávaného v daném kalendá ním roce do žeb í ku.

6.1.6 Algoritmus

Výsledek: Výsledkem se rozumí po et ran uhraných v daném kole.

Norma h išt : Normou h išt se rozumí hodnota CR (Course rating) platná pro danou kategorii a daná
odpališt . Pokud není h išt znormované podle metodiky USGA, rozumí se normou h išt p íslušná hodnota
SSS/CSS platná pro dané kolo (tj. s p ípadnou úpravou podle rozhodnutí Sout žního výboru).

Odchylka: Odchylkou se rozumí rozdíl výsledku a normy h išt . Odchylka m že být kladná i záporná.

Minimální po et výsledk : Pro za azení do žeb í ku musí mít hrá alespo K zapo ítávaných výsledk za
zapo ítávané období. Hodnota K je prom nlivá a b hem roku roste, p i emž tabulku hodnot K pro daný
kalendá ní rok ur uje STK GF v závislosti na Kalendá i GF. Tato tabulka musí být zve ejn na p ed prvním
tuzemským zapo ítávaným podnikem. STK GF je nicmén oprávn na vyhlášenou tabulku upravit, pokud si to
okolnosti v pr b hu roku vynutí (nap . p esunutí i zrušení turnaje). Minimální po et výsledk pro za azení do
kone ného žeb í ku pro daný kalendá ní rok (tj. hodnota K na konci sezóny) je 10.
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Maximální po et výsledk :Maximální po et výsledk vstupujících do výpo tu není omezen. Celkový po et
hrá ových výsledk ozna íme N.

Výb rový pr m r: Výb rovým pr m rem se rozumí aritmetický pr m rM nejlepších odchylek, kdeM (po et
hodnot, ze kterých je po ítán pr m r) závisí na N (celkový po et hrá ových výsledk ). Výsledný pr m r se
zaokrouhluje na 1 desetinné místo.

Žeb í ková hodnota: Žeb í kovou hodnotou je výb rový pr m r hrá ových výsledk , kde vztahM a N je
definován vztahem:M = K + Int( (N K) x 0,5 ), kde Int znamená spodní celou ást ísla. Následující tabulka
dává názorný p ehled pro reáln možné hodnoty N ( íslo N M vyjad uje po et škrtaných výsledk ) a K=10
(tj. na konci sezóny):

N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

N M 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

6.2 Žeb í ky senior a mid amatér ; Nomina ní žeb í ky dorostenc

Žeb í ky senior /seniorek a mid amatér /mid amatérek jsou sestaveny jako prostý výb r hrá , resp. hrá ek
podle p íslušné v kové kategorie z Oficiálního amatérského žeb í ku GF. Obdobn budou vedeny neoficiální
nomina ní žeb í ky pro dorostence/dorostenky, p i emž oficiální žeb í ky pro posledn zmín né kategorie se
ídí algoritmem mládežnických žeb í k .

6.3 Mládežnické žeb í ky (žáci, kadeti, dorostenci)

6.3.1 Princip
Žeb í ek je sestavován na základ pr m rného bodového zisku z jednotlivých uhraných výsledk (kol) ve h e
na rány. V tší hodnota je chápána jako lepší.

6.3.2 Zapo ítávané výsledky
Do výpo tu žeb í ku vstupují výsledky všech odehraných kol ze zapo ítávaných turnaj za zapo ítávané
období, pokud tato kola byla hrána na rány, postupným startem, za standardních hendikepových podmínek,
proti známé norm a pokud nebyla zrušena.

6.3.3 Zapo ítávané turnaje
Do žeb í ku se zapo ítávají všechna kola z následujících turnaj :

všechny turnaje zapo ítávané do Oficiálního amatérského žeb í ku GF
všechna kola kvalifikací domácích mládežnických sout ží družstev
turnaje ur ené regionálními STK mládeže
p edem nahlášené a schválené individuální zahrani ní turnaje (individuální výjezdy, studium
v zahrani í apod.) podléhá schválení STK GF
p ípadné další turnaje podle rozhodnutí STK GF

Poznámka
Aby bylo možno turnaj (kolo) zapo ítat, musí být známa p íslušná norma h išt . V p ípad zahrani ních
turnaj je povinností tyto údaje v as dodat spolu s kompletní výsledkovou listinou. Odpov dnost za to má
v p ípad reprezenta ního výjezdu vedoucí výjezdu, v p ípad individuálních ú astí pak sami hrá i.

6.3.4 Zapo ítávané období
Žeb í ek je sestavován na základ výsledk v daném kalendá ním roce. Za íná se tedy vždy od nuly. Po
odehrání posledního turnaje zapo ítávaného v daném kalendá ním roce do žeb í ku bude vyhlášen
„Kone ný mládežnický žeb í ek GF“ pro daný kalendá ní rok.

6.3.5 Vyhlašování
B hem sezóny je žeb í ek vyhlašován každé pond lí o p lnoci (pond lí/úterý), pokud si zvláštní okolnosti
nevynutí zm nu (posunutí finálového kola apod.). Výsledky, které se administrativním zpožd ním (výsledky
zahrani ních výjezd apod.) nepoda í v as zapo ítat, budou zapo ítány až další týden. „Kone ný mládežnický
žeb í ek GF“ je vyhlášen po odehrání posledního turnaje zapo ítávaného v daném kalendá ním roce do
žeb í ku.
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6.3.6 Algoritmus

Výsledek: Uhraným výsledkem (UV) se rozumí po et ran uhraných v daném kole.

Norma h išt : Normou h išt se rozumí hodnoty CR (Course rating) a SR (Slope rating) platné pro danou
kategorii a daná odpališt . Pokud není h išt znormované podle metodiky USGA, rozumí se normou h išt
p íslušná hodnota SSS platná pro dané kolo (tj. s p ípadnou úpravou podle rozhodnutí Sout žního výboru).

Vztažný hendikep: Vztažným hendikepem se rozumí hendikep 36.

Vztažný výsledek: Vztažným výsledkem (VV) se rozumí o ekávaný výsledek hrá e se vztažným hendikepem
ili PAR + hrací hendikep hrá e se vztažným hendikepem. Vyjád eno vzorcem:
VV = Round( CR + 36 x SR / 113 )

Body: Za uhraný výsledek rovný vztažnému výsledku získává hrá 10 bod . Každá rána rozdílu je pak
ohodnocena jedním bodem (lépe = plus, h e = mínus). Vyjád eno vzorcem: B = 10 + VV – UV. Hodnota B
nem že být záporná, hrá p inejhorším získá 0 bod .

Minimální po et výsledk : Pro za azení do žeb í ku musí mít hrá alespo Int(K/2) zapo ítávaných výsledk
za zapo ítávané období, kde Int znamená spodní celou ást ísla, ovšem pokud má mén než K
zapo ítávaných výsledk , je jako d litel pr m ru použito íslo K bez ohledu na po et zapo ítávaných výsledk .
Hodnota K je prom nlivá a b hem roku roste, p i emž tabulku hodnot K pro daný kalendá ní rok ur uje STK
GF v závislosti na Kalendá i GF. Tato tabulka musí být zve ejn na p ed prvním tuzemským zapo ítávaným

podnikem. STK GF je nicmén oprávn na vyhlášenou tabulku upravit, pokud si to okolnosti v pr b hu roku
vynutí (nap . p esunutí i zrušení turnaje). Hodnota K na konci sezóny je 10, tudíž minimální po et výsledk
nutný pro za azení do kone ného žeb í ku pro daný kalendá ní rok je 5.

Maximální po et výsledk :Maximální po et výsledk vstupujících do výpo tu není omezen. Celkový po et
hrá ových výsledk ozna íme N.

Výb rový pr m r: Výb rovým pr m rem se rozumí aritmetický pr m rM nejlepších bodových zisk , kdeM
(po et hodnot, ze kterých je po ítán pr m r) závisí na N (celkový po et hrá ových výsledk ). Výsledný pr m r
se zaokrouhluje na 1 desetinné místo.

Žeb í ková hodnota: Žeb í kovou hodnotou je výb rový pr m r hrá ových bodových výsledk , kde vztahM
a N je definován vztahem:M = K + Int ( (N K) x 0,5 ), kde Int znamená spodní celou ást ísla. Následující
tabulka dává názorný p ehled pro reáln možné hodnoty N ( íslo N M vyjad uje po et škrtaných hodnot)
a K=10 (tj. na konci sezóny):

N 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M =N* 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

N M 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

* jako d litele bude ovšem použito K=10

6.4 Tabulky hodnot K pro rok 2012

STK GF si vyhrazuje právo kdykoli upravit níže uvedené tabulky tak, aby reflektovaly p ípadné zm ny
Kalendá e sout ží GF nastalé po vydání tohoto Žeb í kového ádu.
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6.4.1 Oficiální amatérský žeb í ek GF

Následující tabulka udává hodnoty K (minimální požadovaný po et výsledk pro zapo ítání hrá e do žeb í ku)
pro Oficiální amatérský žeb í ek GF pro rok 2012. Tabulku je nutno chápat tak, že uvedená hodnota K je
platná vždy po ínaje uvedeným datem.

Datum K
7.5.2012 2
14.5.2012 3
4.6.2012 4
11.6.2012 5
25.6.2012 6
9.7.2012 7
23.7.2012 8
6.8.2012 9
20.8.2012 10

6.4.2 Mládežnické žeb í ky

Následující tabulka udává hodnoty K (minimální d litel) a Int(K/2) (minimální požadovaný po et výsledk
pro zapo ítání hrá e do žeb í ku) pro Mládežnické žeb í ky GF pro rok 2012. Tabulku je nutno chápat tak,
že uvedená hodnota K je platná vždy po ínaje uvedeným datem.

Datum K Int(K/2)
7.5.2012 2 1
14.5.2012 3 1
4.6.2012 4 2
11.6.2012 5 2
25.6.2012 6 3
9.7.2012 7 3
23.7.2012 8 4
6.8.2012 9 4
20.8.2012 10 5
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VII. PODMÍNKY SOUT ŽÍ GF

7.1 ÁST A PODMÍNKY SOUT ŽE

Následující Podmínky sout že jsou platné jako další Poznámky v rámci Pravidla 33 1 pro všechny sout že
po ádané GF nebo sout že, které jsou zapo ítávány do žeb í k GF.

7.1.1 Up esn ní ohledn mí e (Poznámka u Pravidla 5 1)
Seznam vyhovujících golfových mí
Mí , který hrá používá, musí být uveden v platném Seznamu vyhovujících golfových mí
(List of Conforming Golf Balls) vydaném R&A.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY: Diskvalifikace.

7.1.2 Up esn ní ohledn holí (Poznámka u Pravidla 4 1)
Jen pro Mezinárodní mistrovství R na rány
Hlava hole každého drajvru, který hrá nese, ur ená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, musí být
uvedena v aktuálním Seznamu vyhovujících hlav drajvr (List of Conforming Driver Heads) vydaném R&A.
Výjimka: Na drajvry, jejichž hlava hole byla vyrobena p ed rokem 1999, se dané omezení nevztahuje.
TREST ZA TO, ŽE HRÁ NESE H L PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:
Hra na rány dv trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou ty i trestné rány. V p ípad porušení této podmínky mezi dv ma jamkami
se trest vztahuje na následující jamku. Jakmile hrá zjistí, že n která h l nebo hole, které nese, jsou
v rozporu s touto podmínkou, musí je ihned prohlásit za vy azené ze hry a uv domit o tom svého
zapisovatele i spoluhrá e ve h e na rány. Pokud tak neu iní, je diskvalifikován.
TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU: Diskvalifikace.

7.1.3 as startu (Pravidlo 6 3a)
První startovní listina vydaná na serveru GF po uzáv rce p ihlášek je neoficiální. Hrá i se asto i po
vydání startovní listiny odhlašují a hra v neúplných skupinách není p íjemná. Startovní listina se v p ípad
odhlášení hrá bude upravovat, takže se as startu n kterých hrá m že lišit od asu p vodního.
Oficiální startovní listina bude vyv šena na serveru GF, pop . i v míst konání sout že nejpozd ji ve
20,00 hod. dva dny p ed zahájením sout že.

7.1.4 Tempo hry (Poznámka . 2 u Pravidla 6 7)
Hlavní rozhod í ur í a vyv sí asový plán nebo asový limit na oficiální výsledkové tabuli. Skupin bude
m en as, bude li bezd vodn ve zpožd ní oproti svému asovému plánu a zárove oproti p edchozí
skupin . P ekro í li hrá od po átku m ení 60 sekund na odehrání ipu, patu nebo „první rány ve
skupin “ (v etn odpal na jamkách s parem 3), nebo p ekro í li 50 sekund na odpal na jamkách s parem
4 a 5 nebo je li druhý i t etí na ad na odehrání rány, bude považován za hrá e se zpožd ním.
Zpožd ní oproti p edchozí skupin je definováno jako asová ztráta v tší než jeden startovní interval.
Zpožd ní hrá e, jehož skupina se m ila, se nadále zapo ítává, i když skupina dožene zpožd ní a dohraje
v asovém limitu.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY VE H E NA RÁNY/ NA JAMKY:

První p ípad ústní varování rozhod ího / ústní varování rozhod ího
Druhý p ípad jedna trestná rána / ztráta jamky
T etí p ípad dv trestné rány / ztráta jamky
tvrtý p ípad diskvalifikace / diskvalifikace
Poznámky: (1) Hrá nebude upozorn n na to, že je m en.

(2) Rozhod í za ne hrá e m it od momentu, kdy je na ad , aby hrál.

7.1.5 Funkce kapitána a nosi e platí pro všechny mistrovské sout že GF
a) Funkci kapitána družstva dosp lých i mládeže m že vykonávat profesionál.
b) Kapitán družstva dosp lých i mládeže nesmí vykonávat funkci nosi e (caddie).
c) Kapitán družstva m že dávat rady všem len m družstva, nesmí ale dávat rady ohledn dráhy patu.
Kapitán družstva ani žádný práv nehrající len družstva nesm jí vstupovat na jamkovišt s výjimkou
p ípadu, kdy práv nehrající len družstva vykonává funkci nosi e. Pokud je kapitán hrajícím lenem
družstva, nemá v dob , kdy hraje stanovené kolo, práva kapitána. Kapitán družstva musí být po dobu
výkonu své funkce viditeln ozna en (nap . visa kou).
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d) Kapitán družstva nesmí v dob , když lenové jeho družstva hrají stanovené kolo, použít ke své doprav
buggy.

7.1.6 Ustanovení pro sout že mládeže jednotlivc a družstev
a) V Mezinárodním mistrovství R junior a dorostu, Národním mistrovství R žák a kadet a v Národní
Golfové Tour Mládeže hrá i nesm jí b hem stanoveného kola používat nosi e (caddie).
b) V mistrovských sout žích družstev mládeže hrá i družstva mohou jako nosi e (caddie) použít jen leny
družstva v etn náhradník .
c) V regionálních sout žích mládeže m že být caddie povolen jen v kategoriích do 12 let a v kategoriích,
které nejsou za azeny do Mládežnických žeb í k GF.

TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NOSI E NEBO KAPITÁNA PODLE ODST. 5 A 6:
Hra na jamky po dohrání jamky, na níž bylo zjišt no porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak,
že se ode te po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány dv trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou ty i trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dv ma jamkami, trest
se uplatní na následující jamce.
Ob formy hry porušování podmínky používání nosi e nebo kapitána musí být p erušeno okamžit
poté, co bylo zjišt no porušení podmínky. V opa ném p ípad je hrá diskvalifikován.

7.1.7 P erušení hry z d vodu nebezpe né situace (Poznámka u Pravidla 6 8b)
Jestliže je hra Sout žním výborem p erušena z d vodu nebezpe né situace, hrá i v zápase nebo ve
skupin mezi dv ma jamkami nesmí pokra ovat ve h e, dokud Sout žní výbor nena ídí obnovení hry.
Jestliže hrá i práv hrají jamku, musí hru okamžit p erušit a nesmí ji obnovit, dokud Sout žní výbor
nena ídí obnovení hry. Pokud hrá nep eruší hru okamžit , je diskvalifikován, pokud okolnosti
neoprav ují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33 7.
Signálem k p erušení hry z d vodu nebezpe né situace je dlouhý zvukový signál.
Okamžité p erušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.
P erušení hry: T i po sob jdoucí zvukové signály, opakovan .
Obnovení hry: Dva po sob jdoucí zvukové signály, opakovan .
Hrá m že p erušit hru kdykoli, když se obává nebezpe í blesku.

7.1.8 Doprava
Hrá i se b hem stanoveného kola nesmí žádným zp sobem na ni em svézt krom p ípad schválených
Sout žním výborem.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Hra na jamky po dohrání jamky, na níž bylo zjišt no porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak,
že se ode te po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány dv trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou ty i trestné rány.
Ob formy hry v p ípad porušení této podmínky mezi dv ma jamkami se trest vztahuje na následující
jamku. Používání jakéhokoli neschváleného zp sobu dopravy musí být p erušeno okamžit poté, co bylo
zjišt no porušení podmínky. Jinak je hrá diskvalifikován.

7.1.9 Neslušné chování
Sout žní výbor by nem l p ipustit k sout ži hrá e, jehož chování není v souladu se slušným jednáním,
který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázn n a nesportovn v i soupe m,
spoluhrá m, po adatel m, funkcioná m nebo obecenstvu (nap . k i í, nadává, odhazuje hole,
p emís uje nebo poškozuje za ízení h išt , ruší spoluhrá e používáním mobilního telefonu apod.), který
je pod vlivem alkoholu nebo drog. Sout žní výbor si vyhrazuje právo nep ipustit do sout že hrá e, kte í
nejsou oble eni podle golfových zvyklostí zakázány jsou modré jeans kalhoty a u muž jsou povolena
jen tradi ní golfová tri ka s líme kem nebo stojá kem.
V p ípad porušení etikety, zásad slušného chování i nerespektování pokyn Sout žního výboru b hem
hry Sout žní výbor m že ud lit následující tresty, p i emž p ípady se po ítají kumulativn v rámci celého
turnaje:
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TREST ZA NESLUŠNÉ CHOVÁNÍ VE H E NA RÁNY / NA JAMKY:
První p ípad ústní varování rozhod ího / ústní varování rozhod ího
Druhý p ípad jedna trestná rána / ztráta jamky
T etí p ípad dv trestné rány / ztráta jamky
tvrtý p ípad diskvalifikace / diskvalifikace

Výše uvedenou stupnicí trest není dot ena pravomoc Sout žního výboru hrá e okamžit
diskvalifikovat podle Pravidla 33 7, pokud poruší etiketu vskutku závažným zp sobem.

7.1.10 Výsledky sout že sout ž uzav ena
Výsledky sout že jsou oficiáln vyhlášeny vyv šením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli.

7.2. ÁST B MÍSTNÍ PRAVIDLA

Následující Místní pravidla platí spole n s dodatky a úpravami na všech h ištích p i turnajích po ádaných
GF nebo turnajích, které jsou zapo ítávány do žeb í k GF.

7.2.1 Vodní p ekážky (v etn podélných vodních p ekážek)
Dropovací zóny pro vodní p ekážky
Tam, kde jsou dropovací zóny pro vodní p ekážky, mí m že být hrán podle Pravidla 26 nebo spušt n
s jednou trestnou ranou v té dropovací zón , která je co nejblíže místu, kudy mí vnikl do vodní p ekážky.
V p ípad , že se p i spušt ní mí e do dropovací zóny mí odkutálí a zastaví do vzdálenosti dvou délek
hole, a to i mimo dropovací zónu nebo blíže k jamce, spušt ní se neopakuje a mí se hraje, jak leží. Viz
též str. 131 132 Pravidel golfu 2012.

7.2.2 Permanentní visuté vedení
Jestliže mí zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a beztrestn
opakovat (viz Pravidlo 20 5). Pokud p vodní mí není okamžit dosažitelný, m že být nahrazen jiným
mí em. Ostatní ásti vedení se považují za nepohyblivé závady.

7.2.3 Do asn nepohyblivé závady
Viz str. 128 130 Pravidel golfu 2012.

7.2.4 Kameny v bankrech
Kameny v bankrech jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24 1).

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL: Hra na jamky ztráta jamky
Hra na rány dv trestné rány
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VIII. PRAVIDLA A POSTUPY KOMISE PRO AMATÉRSKÝ STATUS

lánek I
Prosazování Pravidel Amatérského statusu

1. P ijetí informace a posouzení p ípadu
1.1. Po p ijetí informace týkající se možného porušení Pravidel Amatérského statusu (dále jen „pravidel“)

ji Komise pro amatérský status (dále jen „komise“) v p im ené asové lh t prov í a rozhodne, zda
má dostatek údaj k domn nce, že mohla být porušena pravidla.

1.2. V p ípad , že má dostatek údaj k domn nce, že mohla být porušena pravidla, komise pošle dot ené
osob (dále jen „hrá “) dopis, v n mž ji informuje o skute nostech, které se dozv d la, a sou asn
hrá e vyzve k písemnému vyjád ení ve lh t do 21 dn od data odeslání svého dopisu.

1.3. Pokud se informaci o možném porušení pravidel komise dozví p ímo od hrá e a nikoliv od t etí
strany, je na uvážení komise, zda p istoupí k rozhodnutí podle odstavce 1.4, aniž by od hrá e
požadovala jeho písemné vyjád ení.

1.4. Po získání písemného vyjád ení hrá e komise v souladu s pravidly 8 1 a 8 2 bu :
1.4.1. rozhodne, že pravidla byla porušena a že hrá ztrácí amatérský status s okamžitým
ú inkem,
1.4.2. rozhodne, že hrá si udrží amatérský status, pokud okamžit upustí od jednání nebo se zdrží
jednání, které komise popsala ve svém dopise,
1.4.3. rozhodne, že nejsou dostate né d kazy o porušení pravidel a že žádné další opat ení v i
hrá i nebude in no

1.5. Komise o svém rozhodnutí a d vodech, které k n mu vedly, písemn informuje hrá e ve lh t do
42 dn od data obdržení jeho písemného vyjád ení nebo od data získání t chto informací p ímo od
hrá e podle odstavce 1.3. Komise hrá e sou asn informuje, že má právo se odvolat k výboru GF
v souladu s lánkem II.

lánek II
Odvolací ízení

2. D vody pro odvolání
2.1. Hrá se proti písemnému rozhodnutí komise m že odvolat k výboru GF ve lh t do 42 dn

od data obdržení posledního dopisu komise.
2.2. Odvolání je možné jen z jednoho nebo n kolika následujících d vod :

2.2.1. rozhodnutí komise bylo založeno na chybné aplikaci pravidel
2.2.2. rozhodnutí komise nebylo p ed jeho p ijetím podporováno fakty
2.2.3. rozhodnutí komise nespl ovalo procedurální náležitosti
2.2.4. sankce uvalená komisí byla p ehnaná

2.3. Všechna odvolání musí být podána v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v bod 3.
2.4. Až do uzav ení odvolacího ízení je jakékoliv rozhodnutí komise pln ú inné.

3. Postup pro odvolání
3.1. Odvolání k výboru GF musí být písemné, musí být adresováno generálnímu sekretá i GF,

Strakonická 2860, 155 00 Praha 5 ve lh t do 42 dn od data obdržení posledního dopisu komise.
3.2. Odvolání k výboru GF musí uvád t, na základ jakého d vodu i d vod podle odstavce 2.2.

je podáváno.
3.3. Výbor GF se nesmí zabývat žádným odvoláním, které je založeno na jiných d vodech než t ch,

které jsou uvedeny v odstavci 2.2., nebo které bylo odesláno po p edepsané lh t .
3.4. Po obdržení odvolání výbor GF v p im ené lh t pošle dopis odvolávajícímu se, v n mž potvrdí

p ijetí jeho odvolání a zárove mu sd lí, že odvolací ízení bude vedeno písemn .
3.5. Je výhradn na uvážení výboru GF, zda v zájmu spravedlnosti v n kterých p ípadech místo

o písemném rozhodne o ústním odvolacím ízení.
3.6. Sou asn s dopisem odvolávajícímu se výbor GF pošle dopis komisi a vyzve ji, aby ve lh t do 21

dn písemn poskytla výboru GF všechny detaily svého rozhodnutí, proti n muž je podáváno
odvolání, jakož i všechny své argumenty proti tomuto odvolání.

3.7. Po obdržení písemného vyjád ení komise podle odstavce 3.6. výbor GF toto vyjád ení komise
bezodkladn postoupí odvolávajícímu se.
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3.8. Odvolávající se má poté lh tu 21 dn od data dopisu výboru GF s písemným vyjád ením komise,
aby p edložil úplnou odvolací stížnost k výboru GF. Tato by m la obsahovat:
3.8.1. jakýkoliv dokumentární d kaz, o n mž se odvolávající domnívá, že je relevantní ve vztahu
k d vodu odvolání,
3.8.2. jakékoliv další argumenty na podporu jeho odvolání,
3.8.3. jakoukoliv dodate nou informaci, o níž se odvolávající se domnívá, že je relevantní pro výbor
GF

3.9. Pokud je v souladu s odstavcem 3.5. rozhodnuto o ústním odvolacím ízení, výbor GF v p im ené
lh t stanoví hodinu a místo slyšení a informuje o n m odvolávajícího se i komisi minimáln 21 dn
p edem.
3.9.1. Výbor GF rozhodne o postupu p i slyšení.
3.9.2. Odvolávající se m že poskytnout d kazy osobn , nebo m že být zastoupen poradcem, právním
zástupcem nebo jakoukoliv jinou osobou a má právo p edvolat jednoho nebo více relevantních
sv dk .
3.9.3. Výbor GF vyslechne odvolávajícího se, jeho poradce, právního zástupce nebo jakoukoliv jinou
osobu, jakož i jakéhokoliv zástupce komise. Podle uvážení výboru GF a v souladu s principy
p irozeného práva má jakákoliv osoba právo p edvolat jednoho nebo více relevantních sv dk .
3.9.4. Pokud se odvolávající se nebo jakákoliv jiná osoba uvedená v odstavci 3.9.3. nedostaví k ádn
oznámenému slyšení a pokud výbor GF bude p esv d en, že takováto absence je neod vodn ná,
m že rozhodnout o odvolání v nep ítomnosti nebo slyšení odro it.

3.10. Výbor GF m že p ijmout jakékoliv z následujících rozhodnutí:
3.10.1. potvrdit rozhodnutí komise
3.10.2. zrušit rozhodnutí komise
3.10.3. zm nit rozhodnutí komise
3.10.4. nahradit rozhodnutí komise svým rozhodnutím
3.10.5. postoupit rozhodnutí komise zp t této komisi k novému posouzení se zohledn ním
p ipomínek výboru GF

3.11. Výbor GF musí odvolávajícího se písemn informovat o svém rozhodnutí a d vodech, které k n mu
vedly, ve lh t do 14 dn od ukon ení ústního odvolacího ízení podle odstavce 3.9. nebo ve lh t
do 28 dn od obdržení úplné odvolací stížnosti odvolávajícího se podle odstavce 3.8.

3.12. Rozhodnutí výboru GF je kone né.

lánek III
Navrácení Amatérského statusu

4. P ijetí žádosti a posouzení p ípadu
4.1. Žádost o navrácení Amatérského statusu hrá m že podat kdykoliv po obdržení dopisu komise, který
obsahuje její rozhodnutí, že pravidla byla hrá em porušena, že hrá ztrácí amatérský status s okamžitým
ú inkem, a zd vodn ní tohoto rozhodnutí podle odstavce 1.5.
4.2. Po p ijetí písemné žádosti o navrácení Amatérského statusu ji komise prov í a poté:
4.2.1. stanoví ekací lh tu podle pravidla 9 2b a odstavce 4.4. níže
4.2.2. odmítne navrácení Amatérského statusu
4.3. Komise písemn vyrozumí hrá e o svém rozhodnutí v etn d vod , které k n mu vedly, ve lh t
ne delší než 42 dn od p ijetí hrá ovy žádosti. Komise hrá e sou asn informuje, že má právo se odvolat
k výboru GF v souladu s lánkem II. Pravidel a postup komise
4.4. Délka ekací lh ty p i porušení pravidel 3 a 5 je v závislosti na finan ní hodnot p ijaté hrá em
stanovena takto:
15.001 K až 50.000 K 1 rok
50.001 K až 150.000 K 2 roky
150.001 K a více 3 roky
ekací lh ta vždy b ží od data, kdy se o posledním porušení pravidel hrá em dozv d la komise.

4.5. P i porušení ostatních pravidel je obvyklou ekací lh tou jeden rok. Tato ekací lh ta m že nicmén
být v p ípad závažného porušení prodloužena.
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IX. Antidopingová politika GF
9.1 GF se v boji proti dopingu ídí Sm rnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v eské republice
a Antidopingovým programem eského olympijského výboru.

9.2 Rozhodným orgánem je STK GF, odvolacím orgánem v prvním stupni Výbor GF, ve druhém stupni
Rozhod í komise OV.

D ležité odkazy

SM RNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ESKÉ REPUBLICE
http://www.antidoping.cz/smernice_pro_kontrolu.htm

ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
http://www.olympic.cz/cz/boj proti dopingu/449/antidopingovy program cov

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2010
http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2010.php

SEZNAM HLAVNÍCH ZM N OPROTI ROKU 2009
http://www.antidoping.cz/seznam_metod_zmeny_2010.php




