
Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let  

POHÁR KLUBŮ 

Darovanský Dvůr, 2.-4. srpna 2016 

 

 

POKYNY  PRO KAPITÁNY A HRÁČE 
 

Setkání kapitánů se uskuteční v pondělí 1.8. v 19:00 v prostorách restaurace. Kromě 

základních informací budou kapitánům předány i stravenky na všechny hrací dny 
 

 Kapitáni na serveru ČGF vyplní soupisku družstva do soboty 30.7.2016 do 12:00. Pro 

nedomovské hráče, kteří nebyli na soupisce v kvalifikaci, je nutno do tohoto data zajistit 

svolení o hostování (naleznete na technickém serveru) a zaslat mailem do uvedeného 

data na radek.belac@seznam.cz. V případě, že zašlete všechny hostovačky (i za hráče, 

kteří již v kvalif.hráli), urychlíte následnou kontrolu.  Podrobné informace o soupiskách a 

sestavách naleznete v příslušných kapitolách hracího řádu ČGF.  

 Do soupisky nezapomeňte napsat KONTAKT – tel.číslo a mailovou adresu 
 

 Hráči před startem neplatí žádný vklad, nepřihlašují se a ani se nehlásí v recepci. 

 Kapitáni si před každým utkáním (případně samostatně před čtyřhrami a dvouhrami) 

vyzvednou formuláře sestav, vyplní je a odevzdají hlavnímu rozhodčímu nejpozději 20 

minut před začátkem utkání (případně samostatně před čtyřhrami a dvouhrami). 

Sestava pro dvouhry se od sestavy pro čtyřhry v rámci jednoho utkání může lišit 

maximálně v jednom hráči. 

 Po odevzdání sestavy již není možné nahradit hráče pro dané utkání. 

 Pokud kapitán v daném termínu sestavu neodevzdá, sestavu tvoří příslušný počet hráčů 

podle pořadí na aktuální soupisce družstva. 

 Na startu hráči obdrží jamkovou scorekartu, místní pravidla hřiště a pin positions. 

 Žádáme hráče, aby se na start dostavili vždy 10 minut před svým startovním časem. 

 Po skončení každého utkání musí hráč „A“ odevzdat ihned po příchodu do klubovny 

podepsanou a správně vyplněnou jamkovou scorekartu. 

 Hráči mohou jako nosiče použít jen členy družstva, kteří jsou uvedeni na aktuální 

soupisce družstva. 

 Kapitán družstva musí být viditelně  

 označen visačkou, kterou obdrží na recepci a nesmí vykonávat funkci nosiče. 

 Kapitáni nesmí během soutěže používat buggies. 

 Sledujte aktuální informace na oficiálních nástěnkách soutěže. 

      V Plzni,  28.6.2016         Radek Běláč   

             Hlavní rozhodčí soutěže 
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