
 
 

Organizace soutěží družstev 
mužů a žen ČGF v sezóně 2020 

 
Rozhodnutí Technického úseku STK ČGF ze dne 18. května 2020 

 

 
Vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie postihla úvodní část golfové sezóny Technický úsek STK ČGF přijal 
následující mimořádná rozhodnutí týkající se letošního ročníku soutěží družstev mužů a žen ČGF.   
 

• Extraliga družstev mužů a žen 

Nejvyšší soutěž přišla bez náhrady o dvě kvalifikační kola na rány, která se měla hrát 23. a 24. května 
v Kynžvartu. Extraliga bude pokračovat dvěma kvalifikačními koly na rány ve dnech 25. a 26. července ve 
Mstěticích a poté čtyřdenním Play-off a Play-out ve dnech 27. až 30. srpna v Čeladné. Hraje se podle všech 
vztažných ustanovení platného Hracího řádu ČGF – soutěží družstev amatérů. 
Aktualizované startovné na rok 2020: tým mužů 16.000 Kč; tým žen 10.000 Kč 
 
 

• 1. a 2. liga družstev mužů a žen 

Tyto soutěže přišly bez náhrady o svou první fázi, tj. dvě kvalifikační kola na rány, která se měla hrát 23. a 24. 
května. Tyto soutěže budou pokračovat upravenou finálovou částí ve dnech 24. až 26. července ve formátu  
tří kol na rány, z nichž bude určeno konečné pořadí startujících družstev. V prvních dvou kolech na rány budou 
družstva nasazena do startovní listiny podle Počátečních tabulek soutěží družstev mužů a žen. Ve finálovém 
kole na rány budou družstva nasazena do startovní listiny podle aktuálního pořadí po 36 odehraných jamkách. 
V případě rovnosti součtu ran po třech kolech u dvou nebo více družstev se o pořadí rozhodne v souladu s body 
4.7.3.2.6, resp. 4.7.4.2.6. Hraje se podle všech vztažných ustanovení platného Hracího řádu ČGF – soutěží 
družstev amatérů. 
Aktualizované startovné na rok 2020: 1. liga muži 12.000 Kč; 1. liga ženy 7.000 Kč;  

2. liga muži 9.000 Kč; 2. liga ženy 6.000 Kč 
 
 

• 3. liga družstev mužů 

Nejnižší soutěž se odehraje beze změn v původně určených termínech 13. a 14. června a 11. a 12. července. 
Všechna ustanovení platného Hracího řádu ČGF – soutěží družstev amatérů zůstávají v platnosti.  
Startovné na rok 2020 beze změny: tým mužů 10.000 Kč 
 
 
v Praze dne 18. května 2020 
Aleš Libecajt 
předseda STK ČGF 

 


