
EXTRALIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 2017 
5. kolo základní části + Play-off, Play-out 
26. až 29. srpna 2017 - Panorama Golf Resort Kácov 

 

 
v Praze dne 15. srpna 2017     Luboš Klikar - ředitel soutěže 
        Jan Šonka - hlavní rozhodčí soutěže 

 

POKYNY PRO HRÁČE A KAPITÁNY 
 

 

Sobota 26. srpna 2017, 5. kolo ve hře na rány  
Kapitáni si vyzvednou formuláře pro sestavu v recepci nebo si je mohou sami stáhnout 
z příloh turnaje na Technickém serveru ČGF. Vyplněný formulář odevzdají v recepci nebo  
ho odešlou mailem hlavnímu rozhodčímu Janu Šonkovi na adresu honza.sonka@gmail.com 
nejpozději do 19,00 hodin v pátek 25. srpna 2017.  
 
Do sestavy mohou být zařazeni jen hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce družstva. Jako 
náhradníka může kapitán využít nejvýše jednoho dalšího hráče uvedeného na soupisce. 
Podrobné informace o soupiskách a sestavách jsou v příslušných kapitolách Hracího řádu 
ČGF. Pozor: hráči sami se nikde neprezentují! Scorekarty, místní pravidla a pin positions 
dostanou až na startu. 
 

Neděle 27. až úterý 29. srpna 2017, jamková hra v Play-off a Play-out 
Pro dodržení náročného časového programu a dohrání všech zápasů je nutné, aby si týmy 
samy organizovaly přestávky na stravování mezi čtyřhrami a dvouhrami. Maximální možná 
přestávka je 60 minut. V případě prodloužení některého zápasu bude maximální přestávka 
činit jen 30 minut. 
 
Formuláře pro sestavy v jamkové hře - v plném i zkráceném formátu - jsou v dostatečném 
množství k dispozici v recepci. Kapitáni musejí sestavy včas odevzdat hlavnímu rozhodčímu 
Janu Šonkovi - viz Hrací řád ČGF - soutěže družstev amatérů, sestavy na příslušných 
formulářích kapitáni odevzdají nejpozději 20 minut před startem čtyřher i dvouher. 
 
 

Po odevzdání sestav už kapitáni nemohou žádného hráče nahradit 
náhradníkem, a to ani v sestavě pro čtyřhry ani v sestavě pro dvouhry! 
 
 

KAPITÁNI NESMĚJÍ BĚHEM SOUTĚŽE POUŽÍVAT BUGGIES A MUSEJÍ BÝT VIDITELNĚ 
OZNAČENI VISAČKOU. ZAČÁTKY VŠECH UTKÁNÍ SLEDUJTE V ČASOVÉM PLÁNU, KTERÝ  
SE MŮŽE BĚHEM SOUTĚŽE AKTUÁLNĚ MĚNIT. 
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