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Soutěžní řád ČGF
I. REGISTRAČNÍ ŘÁD ČGF
1.1

Databáze hráčů ČGF

1.1.1
Členské kluby České golfové federace, dále jen ČGF, jsou povinny vést databázi svých členů na serveru ČGF. Databáze členů slouží m.j. jako centrální evidence členstva, jako registrace hráčů klubů a jako evidence hendikepů hráčů.

1.2

Registrace

1.2.1
Ve svém domovském klubu, je hráč registrován ve smyslu tohoto Registračního řádu. Toto se stane automaticky při
prvním zavedení hendikepu hráče do databáze klubu.
1.2.2
Registrace hráče určuje jeho příslušnost ke klubu, který hráč reprezentuje v soutěžích.
1.2.3
Pouze registrovaný hráč, může startovat za svůj klub v soutěžích družstev a v soutěžích na úpravu hendikepu. Start
hráče v soutěžích družstev za domovský, respektive nedomovský klub - viz kap.IV odst.1.3.

1.3

Přestup hráče, změna domovského klubu, změna registrace

1.3.1
Pokud se kluby na přestupu hráče dohodnou, může se přestup uskutečnit kdykoli, kromě případu dle odst.1.3.3.
Během kalendářního roku může hráč uskutečnit pouze jeden přestup.
1.3.2
Přestup nabývá platnosti, když je změna provedena na serveru ČGF.
1.3.3
Pokud hráč v kalendářním roce nastoupí v jakékoli soutěži družstev (včetně soutěží mládeže), může se jeho přestup
do jiného klubu uskutečnit až po skončení všech soutěží družstev v daném roce. Pokud hráč v kalendářním roce ještě
v soutěži družstev nenastoupil, může uskutečnit přestup kdykoli, podmínkou je, aby hráč v okamžiku odevzdání
sestavy byl na serveru ČGF registrován jako člen klubu, za který nastupuje. Start hráče v soutěžích družstev za domovský, respektive nedomovský klub - viz kap.IV odst.1.3.
1.3.4
Změna registrace se provede tím, že hráč doručí svému klubu písemnou žádost o změnu domovského klubu. Zároveň
uvede, zda zůstává členem klubu, nebo že zároveň ruší i členství v klubu. V případě souhlasu vydá klub hráči potvrzení, že souhlasí se žádostí. V databázi na serveru ČGF klub hráče uvolní – zruší jeho členství úplně, nebo změní jeho
statut na nedomovský klub. Tím zruší registraci v bývalém klubu. Vydání potvrzení a uvolnění hráče na serveru ČGF
musí klub provést neprodleně, nejpozději do 20ti dnů od podání žádosti.
1.3.5
Hráč předá potvrzení o souhlasu novému klubu. Nový klub zadá hráče do databáze svého klubu na serveru ČGF
(pokud tam již není). Zadá statut hráče – domovský klub. Tím vznikne registrace hráče v novém klubu.
1.3.6
Pokud klub nesouhlasí s přestupem hráče, uskuteční se přestup až po době jednoho roku od podání hráčovy žádosti.
Klub musí neprodleně, nejpozději do 20ti dnů od doručení žádosti předat hráči potvrzení, že s přestupem nesouhlasí.
Kopii potvrzení zašle na sekretariát ČGF. Datum potvrzení je rozhodující pro běh čekací lhůty. Během této doby
zůstává hráč členem původního domovského klubu a může normálně za klub startovat ve všech soutěžích. I v této
době může domovský klub vydat hráči povolení ke startu za jiný, nedomovský klub. Pokud klub nevydá písemné
potvrzení o nesouhlasu s přestupem hráče v uvedeném termínu, projedná STK ČGF okolnosti případu a v případě
jasného porušení povinností klubu rozhodne o okamžité platnosti přestupu.
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1.3.7
Po vypršení čekací lhůty hráč písemně oznámí domovskému klubu, že na přestupu trvá, a zda zároveň ruší členství
v klubu či nikoli. Další postup je stejný jako v ustanovení odst. 1.3.4 a 1.3.5. Pokud klub neprovede změny na serveru
ČGF do 20 dnů, provede změny STK ČGF, která může klubu za neplnění
povinností udělit pořádkovou pokutu.
1.3.8
Pokud hráč má se svým domovským klubem nevyrovnané závazky (které musí klub doložit), nemusí s ním klub
o přestupu do jejich vyřízení jednat. Klub musí ve lhůtě 20 dnů vydat hráči potvrzení o přijetí žádosti a udá skutečnost, že hráč má nevyrovnané závazky. Uvede, které závazky to jsou, a že z tohoto důvodu nemůže být zahájeno
jednání o přestupu, a že do vyrovnání závazků neběží žádné termíny dle ustanovení Registračního řádu ČGF. Pokud
klub nevydá písemné potvrzení o nevyrovnaných závazcích hráče v uvedeném termínu, projedná STK ČGF okolnosti
případu a v případě jasného porušení povinností klubu rozhodne o okamžité platnosti přestupu.

1.4

Zrušení registrace

Registrace hráče se ruší zároveň se zrušením členství, nebo změnou statutu hráče na nedomovský klub. Toto provede
hráčův domovský klub. Neregistrovaný hráč (hráč, který nemá v databázi žádný klub označen jako domovský klub)
nesmí startovat na žádné soutěži hrané na úpravu hendikepu.

1.5.

Pořádkové pokuty

Pokud klub nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení Registračního řádu, zaplatí pořádkovou pokutu 1000,Kč. Nezaplacení pořádkové pokuty v termínu určeném STK ČGF bude mít pro klub za následek disciplinární řízení
a tresty podle Disciplinárního řádu ČGF.
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Soutěžní řád ČGF
II. HRACÍ ŘÁD ČGF – VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1.

Základní ustanovení

1.1

Rozdělení soutěží

1.1.1
Podle věkových kategorií:
– děti do 8 let včetně
– děti do 10 let včetně
– mladší žáci – děti do 12 let včetně
– 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
– junioři – muži a ženy 19 až 21 let
– dospělí – muži a ženy
– dospělí MID amatéři – muži a ženy starší 35 let
– senioři – ženy starší 50 let, muži starší 55 let
Ve všech kategoriích je rozhodující ročník narození.
1.1.2
Podle výkonnosti:
– hráči se rozdělují do jednotlivých kategorií podle svého hendikepu
– hráči s hcp 37 – 54 hrají v poslední kategorii nebo samostatně
1.1.3
Podle způsobu soutěžení:
– soutěže jednotlivců nebo dvojic
– soutěže družstev
1.1.4
Podle povahy soutěžení:
– soutěže mistrovské
– soutěže nemistrovské (klubové, klasiﬁkační a jiné)
Mistrovské soutěže jsou nejdůležitější soutěže, ostatní se jim přizpůsobují.
1.1.5
Podle účasti:
– soutěže domácí
– soutěže mezinárodní
– soutěže uzavřené (pouze pro členy klubu, federace, zvané hosty, amatéry, atd.)
– soutěže otevřené (open, veřejné, pro všechny zájemce)
1.1.6
Podle doby soutěžení:
– soutěže jednorázové
– soutěže dlouhodobé
1.1.7
Podle počtu hraných kol a jamek:
– na 9 jamek
– na 18 jamek
– na 1x a vícekrát 18 jamek
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1.2

Soutěžní systémy a způsob hry

1.2.1
Soutěže v golfu se hrají systémem:
– na jamky
– na rány
– Stableford (bodovací)
– jiným
1.2.2
Soutěže na jamky se hrají způsobem:
– každý s každým jednokolově nebo dvoukolově
– vyřazovacím – poražený hráč je z další soutěže vyřazen
– jiným
1.2.3
Soutěže na rány:
– všichni hráči téže kategorie tvoří jednu soutěžní skupinu
1.2.4
Ostatní systémy jsou různými úpravami soutěží na jamky nebo na rány a používají se pouze u nemistrovských soutěží:
– hra proti par nebo bogey
– eklektik (výběrová)
– scramble
– praporková
– provázková atd.
1.2.5
Všechny soutěže se mohou hrát bez hendikepu nebo s hendikepem, případně jeho zlomkem, stanoveným rozpisem
soutěže podle jejího charakteru.
1.2.6
Všechny soutěže se hrají na kola, jejichž počet je stanoven rozpisem soutěže. Za určitých okolností může soutěžní
výbor při nemistrovských i mistrovských soutěžích kola zrušit nebo zkrátit tak, aby byla co nejvíce zachována regulérnost soutěže .
1.2.7
Všechny soutěže se hrají podle platných Pravidel golfu, schválených Místních pravidel, podle Soutěžního řádu ČGF,
eventuelně podle Podmínek soutěže a propozic (rozpisu soutěže), vydaných pro danou soutěž.

2.

Pořádání soutěží

2.1

Plánování a zadávání soutěží

2.1.1
Mistrovské soutěže plánuje a zadává na serveru Česká golfová federace (ČGF), případně jí pověřená sportovně-technická komise (STK).
Pro výběr hřišť STK ČGF používá následující kriteria:
a. sportovní kvalita hřiště
b. sportovní zázemí včetně proškoleného personálu pro danou soutěž
c. dostupnost a ubytování
d. v dlouhodobém kalendáři „rotování“ po ČR a tím zabránit zvýhodnění „domácího“ klubu
e. výše nabídky za pronájem hřiště, která by neměla být vyšší než 50 000 Kč + DPH za jeden den bez ostatních
nákladů.
Krajské nebo regionální soutěže plánuje a zadává příslušná Regionální STK, nebo klub, pověřený STK ČGF pořádáním těchto soutěží.
Nemistrovské soutěže plánují a zadávají na server jednotlivé kluby ČGF.
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Soutěžní řád ČGF
2.2

Zpráva o výsledku soutěže

2.2.1
Pořadatel soutěže je povinen zpracovat všechny soutěže na serveru ČGF a u výsledků soutěže uvést do poznámky
důležité okolnosti, které během soutěže nastaly a stručné zhodnocení průběhu soutěže.

2.3

Řídící orgány soutěží

2.3.1
Řídícím orgánem soutěže je soutěžní výbor určený rozpisem. Jeho hlavním úkolem je rozhodovat podle Pravidel golfu
a Soutěžního řádu, o sporných případech a sporech účastníků soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
2.3.2
K prošetření sporů ohledně pravidel golfu může soutěžní výbor jmenovat ze svého středu vrchního rozhodčího. V takovém případě je rozhodnutí vrchního rozhodčího rozhodnutím konečným.
2.3.3
Soutěžní výbor organizuje a řídí soutěž, je zodpovědný za losování, sestavení startovní listiny, stav hřiště, vypracování
výsledků na serveru ČGF.
2.3.4
Organizačním vedením soutěže může být pověřen ředitel soutěže, který dle potřeby a významu soutěže jmenuje další
funkcionáře (pořadatele, zapisovatele, startéra, lékaře, pokladníka atd.).
2.3.5
Soutěžní výbor by neměl připustit k soutěži nebo by měl ze soutěže vyloučit hráče, jehož chování není v souladu se
slušným jednáním, který nerespektuje jeho pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně vůči soupeřům,
spoluhráčům, pořadatelům, funkcionářům nebo obecenstvu (např. křičí, nadává, odhazuje hole, přemísťuje nebo
poškozuje zařízení hřiště, ruší spoluhráče používáním mobilního telefonu apod.), který je pod vlivem alkoholu nebo
drog. Soutěžní výbor postupuje v těchto případech podle Pravidla 33-7.
2.3.6
Hlavní rozhodčí se nesmí zúčastnit mistrovské soutěže.
Při všech soutěžích na úpravu hendikepu musí být po celou dobu soutěže přítomen kvaliﬁkovaný rozhodčí ČGF.

2.4

Udělování cen

2.4.1
Ve veřejných soutěžích, na kterých je od účastníků vybírán vklad, musí být jednotlivé kategorie dotovány cenami.
Ceny nesmí být peněžité a jejich hodnota má být přiměřená významu soutěže. Hodnota cen nesmí překročit výši
stanovenou Pravidly amatérského statutu. Porušení se trestá dle Pravidel amatérského statutu.
2.4.2
V soutěžích jednotlivců a dvojic se udělují ceny jednotlivým hráčům. V soutěžích družstev se uděluje cena družstvu
jako celku. Pokud jsou rozpisem určeny ceny i jednotlivým hráčům družstva, mají na ni nárok členové základní
sestavy a případně i náhradníci (podle rozpisu soutěže).
2.4.3
Počet cen v jednotlivých kategoriích určuje pořadatel rozpisem.
2.4.4
Pořadatel musí v rozpise soutěže uvést druh cen (věcné, poukázky na zboží, medaile, diplomy atd.) a také jejich počet.
Nejpozději před rozehráním posledního kola musí ceny vystavit s označením, pro kterou kategorii a pro jaké umístění
jsou určeny. U jednokolových soutěží tak musí učinit ihned po odstartování posledního účastníka, kdy je již znám
počet startujících v jednotlivých kategoriích.
2.4.5
Pokud je pro některou kategorii vypsaná cena putovní, musí být v rozpisu výslovně uvedeno, zda jde o cenu dočasně
putovní (ta se stává deﬁnitivním vlastnictvím hráče při třech vítězstvích po sobě nebo pěti celkem) nebo zda jde
o cenu věčně putovní. Mimo cenu putovní musí vítěz vždy obdržet i cenu, která je jeho deﬁnitivním vlastnictvím.
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2.4.6
Dočasný držitel putovní ceny ji musí pořadateli vrátit na vlastní náklad před uspořádáním dalšího ročníku.
2.4.7
Pokud se hráč bez omluvy pořadateli nedostaví k vyhlášení výsledků a převzetí ceny osobně, není pořadatel povinen
mu příslušnou cenu vydat.
2.4.8
Pořadatel musí v rozpise uvést postup při udělování cen v případě, že je možnost hodnocení jednoho hráče ve více
kategoriích (např. nejlepší dorostenec startující mezi dospělými, nejlepší brutto výsledek apod.).

2.5

Rozhodování o pořadí

2.5.1
Pořadatel je povinen v rozpise uvést, jak budou hodnoceny výsledky v jednotlivých kategoriích, zda bez hendikepu
nebo s hendikepem, případně zda bude použit hendikep v plné výši nebo zkrácené.
2.5.2
Pořadatel je povinen v rozpise uvést, jak budou hodnoceny stejné výsledky, dosažené dvěma nebo více hráči.
2.5.3
V soutěžích bez hendikepu rozhoduje o pořadí:
a) o 1. místo rozehrávka do prvního rozhodnutí
b) o lepším umístění na dalších místech rozhoduje postupně:
– lépe zahrané poslední kolo
– lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce
c) nerozhodne-li žádné z kritérií, následuje los
2.5.4
V soutěžích s hendikepem rozhoduje o lepším umístění:
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 se o 1. místo následuje rozehrávka do prvního rozhodnutí s hendikepy, na
dalších místech rozhoduje los

3.

Sportovně-technické doklady

3.1

Rozpis soutěže

3.1.1
Pořadatel každé soutěže je povinen vypracovat a zveřejnit rozpis soutěže na serveru ČGF.

3.2

Hrací a časový plán

3.2.1
Hrací plán pro vylučovací systém se sestavuje podle počtu účastníků v příslušné kategorii. Doplněn o vylosování nebo
nasazení musí být vyvěšen na serveru ČGF a na místě přístupném účastníkům i divákům a pravidelně doplňován.
3.2.2
Rámcový časový plán se uvádí v rozpise soutěže. Soutěžní výbor má právo časový program podle potřeby změnit, musí
však o tom vyrozumět včas všechny účastníky.
3.2.3
Startovní listiny s vyznačením času startu pro jednotlivé hráče musí být zveřejněny na serveru ČGF dostatečně včas,
co nejdříve po uzavření přihlášek nebo po provedeném losování. Rozpisem by mělo být určeno, kdy bude startovní
listina vyvěšena na serveru ČGF.

3.3

Přihlášky do soutěže

3.3.1
Pokud nestanoví pořadatel rozpisem soutěže jinak, podávají přihlášky do všech mistrovských i nemistrovských soutěží
jednotlivců hráči a sami také odpovídají za neomluvenou neúčast. Jestliže se přihlášený hráč do rozlosování neomluví
a nezaplatí vklad (třeba i dodatečně), má pořadatel právo žádat hráče o doplacení vkladu a nepřipustit tohoto hráče
do svého nejbližšího turnaje.
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3.3.2
Přihlášky do mistrovských i nemistrovských soutěží družstev podávají kluby, pokud nestanoví rozpis jinak, pořadateli
písemně nebo faxem na příslušném formuláři. Doručení faxu musí klub telefonicky ověřit. Přihlášky musí obsahovat
všechny rozpisem požadované údaje.
3.3.3
Pořadatel má právo odmítnout přihlášku, pokud:
a) hráč nebo družstvo nesplňuje požadavky rozpisu soutěže
b) hráč má zákaz sportovní činnosti
3.3.4
Pořadatel nesmí odmítnout přihlášku bez udání důvodu. Pokud důvodně odmítne přihlášku, musí o této skutečnosti
informovat domovský klub hráče.
3.3.5
Pořadatel může omezit počet účastníků soutěže nevypsáním některé kategorie nebo může omezit celkový počet přihlášek. Je-li podmínkou pro start v soutěži určitý limit hendikepu, je pro splnění této podmínky rozhodující přesný
hendikep hráče v okamžiku ukončení přihlášek. Totéž platí i pro zařazení hráčů do vypsaných kategorií.
3.3.6
Start cizinců ve veřejných soutěžích je možný. Případné omezení musí pořadatel uvést v rozpisu soutěže.

3.4

Vklady do soutěží

3.4.1
Pořadatel soutěže může k částečné úhradě svých nákladů vybírat od hráčů vklady, jejichž výše je určena v rozpise.

3.5

Doklady hráče

3.5.1
Pro účast v soutěžích všech kategorií postačuje hráči jeho registrace na serveru ČGF. Hráč se prokazuje členskou
legitimací (registračním průkazem) svého klubu.
3.5.2
Hráč musí mít během hry k dispozici platná Pravidla golfu. V případě, že toto poruší vystavuje se nebezpečí diskvaliﬁkace soutěžním výborem příslušného mistrovství nebo turnaje.

3.6

Podmínky soutěží

3.6.1
Sportovně-technická komise ČGF vydává „Podmínky soutěží ČGF“, podle kterých se pořádají mistrovské soutěže
ČGF, a jsou nedílnou součástí rozpisu soutěží ČGF.

3.7

Směrnice STK ČGF

3.7.1
Sportovně-technická komise ČGF na základě Stanov ČGF vydává „Směrnice STK ČGF“, které jsou nedílnou součástí Soutěžního řádu ČGF.

3.8.

Námitky a protesty

3.8.1.
Námitky a protesty v soutěžích jednotlivců se řeší dle Pravidel golfu.
3.8.2.
U soutěží družstev je povinnost při podávání námitky nebo protestu složit vklad 1 000,- Kč. soutěžnímu výboru. Jestliže bude námitka nebo protest soutěžním výborem uznán za oprávněný, bude vklad v plné výši vrácen. V opačném
případě vklad propadá pořadateli soutěže.
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III. HRACÍ ŘÁD ČGF – SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
1.

Organizace mistrovských soutěží

1.1

Soutěžní třídy

1.1.1
Mistrovské soutěže dospělých a mládeže se hrají jako:
– mistrovství klubu
– mistrovství ČR mladších žáků
– mistrovství ČR starších žáků
– mistrovství ČR kadetů
– mistrovství ČR dorostu
– mistrovství ČR juniorů
– mistrovství ČR dospělých
– mistrovství ČR MID – amatérů
– mistrovství ČR seniorů
– mistrovství krajů nebo regionů
– výběrové turnaje dospělých
– výběrové turnaje mládeže
– výběrové turnaje seniorů
1.1.2
Za mistrovskou soutěž se považuje:
– je-li vypsána ČGF nebo pověřeným subjektem
– zúčastní-li se v kategorii nejméně 3 hráči

1.2

Způsob hry

1.2.1
Mistrovské soutěže se hrají jako soutěže jednotlivců nebo dvojic, a to na jamky i na rány. Počet kol v jednotlivých
třídách a kategoriích stanoví rozpisem pořádající orgán podle současných sportovně - technických podmínek.
1.2.2
Kategorie a odpaliště - v mistrovských soutěžích ČGF dospělých i mládeže hrají všichni hráči (včetně žáků a žákyň do
12 let) v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť určených STK ČGF v rozpisu soutěže. Pro všechny chlapce
bez rozdílu věku a hcp se použije pro úpravu hcp Course ratingu a Slope ratingu pro muže.

1.3

Mistrovství klubu

1.3.1
Všechny sportovně - technické podmínky soutěže určuje klub, který také celou soutěž řídí. Tyto soutěže se hrají dle
Soutěžního řádu ČGF a Podmínek soutěží ČGF.

1.4

Mistrovství ČR

1.4.1
Mistrovství ČR jsou soutěže výběrové, ve kterých mohou startovat pouze hráči, kteří splňují podmínky stanovené
ČGF. Soutěž organizuje a řídí ČGF, která může zajištěním pověřit některý klub.
1.4.2
Vítězové získají titul mistra ČR s označením kategorie a roku, ve kterém zvítězili. Kromě toho obdrží první 3 hráči
medaile.

1.5

Mistrovství ČR v jamkové hře

1.5.1
V mistrovství ČR v jamkové hře, které se hraje jako národní mistrovství ČR, mohou startovat všichni hráči a hráčky
s amatérských statutem, kteří jsou registrováni v klubech ČGF a mají české státní občanství. Hráči startují za svůj
domovský klub. V případě pochybností musí účastník doložit státní občanství občanským průkazem nebo cestovním
pasem.
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1.5.2
Vlastnímu mistrovství ČR v jamkové hře předchází kvaliﬁkace všech účastníků hrou na rány bez hendikepu. Rozsah
této kvaliﬁkace, nasazení hráčů do jednotlivých kol, postupový klíč do vlastního mistrovství, popř. nasazení nejlepších
hráčů a hráček z předcházejícího mistrovství bez kvaliﬁkace, určí rozpisem ČGF podle současných sportovně - technických podmínek.
1.5.3
Startovní čísla účastníků vlastního mistrovství, které se hraje vyřazovacím způsobem na jednu porážku, jsou dána
nasazením nebo umístěním v kvaliﬁkaci. O pořadových číslech hráčů se stejným výsledkem v kvaliﬁkaci se rozhodne
losem.
1.5.4
Losem se nemůže rozhodnout o postupu nebo vyřazení. V takovém případě sehrají hráči se stejným výsledkem ihned
po skončení kvaliﬁkace rozehrávku od jamky č.1 do prvního rozhodnutí.
1.5.5
Hráč, který nenastoupí z jakéhokoliv důvodu k utkání 1. kola vyřazovací soutěže, nemůže být nahrazen jiným hráčem
z kvaliﬁkace.
1.5.6
Schéma mistrovství ČR na jamky:

1.6

32 hráčů

16 hráčů

8 hráčů

1 – 32
16 – 17
8 – 25
9 – 24
4 – 29
13 – 20
5 – 28
12 – 21
2 – 31
15 – 18
7 – 26
10 – 23
3 – 30
14 – 19
6 – 27
11– 22

1 – 16
8– 9
4 – 13
5 – 12
2 – 15
7 – 10
3 – 14
6 – 11

1–8
4–5
2–7
3–6

Mezinárodní mistrovství ČR na rány

1.6.1
Podmínky pro účast, rozsah omezení po některém kole, nasazení hráčů pro jednotlivá kola a pod., stanoví rozpisem
ČGF podle současných sportovně - technických podmínek.
1.6.2
V případě rovnosti výsledků dvou nebo více hráčů se pro určení vítěze uskuteční rozehrávka do prvního rozhodnutí,
hraná ihned po skončení posledního kola. O pořadí na dalších místech se rozhodne podle ustanovení článku 2.5.3.
Hracího řádu - Všeobecná a technická ustanovení.
1.6.3
Pokud se mistrovství ČR hraje podle rozpisu jako mezinárodní, mají zahraniční účastníci stejná práva a povinnosti
jako hráči domácí.
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1.7.

Mezinárodní mistrovství ČR juniorů a dorostu

1.7.1
Podmínky pro účast, rozsah omezení po některém kole, nasazení hráčů pro jednotlivá kola a pod., stanoví rozpisem
ČGF podle současných sportovně - technických podmínek.
1.7.2
Během stanoveného kola nesmí hráči používat caddyho.

1.8.

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů

1.8.1
Podmínkou účasti je registrace v klubu ČGF a státní občanství ČR. V případě pochybností musí účastník doložit
státní občanství rodným listem. Mistrovství se řídí rozpisem soutěže, které vypisuje ČGF podle současných sportovně
- technických podmínek.
1.8.2
Během stanoveného kola nesmí hráči používat caddyho.

1.9.

Výběrové turnaje

1.9.1
Výběrové turnaje jsou vybrané soutěže ČGF, např. soutěže označené jako Czech Golf Amateur Tour, MID Amateur
Tour, Senior Tour, Národní golfová Tour mládeže, atd. Mohou být mezi nimi i mistrovské soutěže nebo jejich části,
ze kterých jsou výsledky použity STK ČGF pro sestavení výkonnostního žebříčku nebo pro jiné účely.
1.9.2
Výběrové turnaje, hrané na 9jamkových hřištích, musí být odehrány v kategoriích, pokud možno bez přestávky mezi
jednotlivými devítkami. Ostatní kategorie mohou být do turnaje zařazeny pouze za předpokladu, že nebude narušen
časový plán a údržba hřiště mezi jednotlivými koly.
1.9.3
Výběrové turnaje CGAT se řídí Všeobecnými propozicemi CGAT, vydaných pro daný ročník soutěže.

1.10.

Převrtání jamek

1.10.1
Pořadatel soutěže je povinen zajistit, aby při vybraných turnajích byly převrtány jamky pro 2. soutěžní kolo. V ostatních soutěžích je toto povinné při více než 60 účastnících soutěže. Po převrtání jamek musí startovat kategorie s nejnižšími hendikepy vždy jako první.
1.11.
Základní povinnosti organizačního zajištění MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČGF ze strany pořádajícího golfového
klubu:
a/ Kontakt s ČGF - včasné nahlášení členů soutěžního výboru dle požadavků STK ČGF.
b/ Zabezpečení a příprava golfového hřiště.
c/ Umožnění hry a kontroly hřiště hlavnímu rozhodčímu soutěže.
c/ Vyhlášení výsledků - předání cen (medailí).
d/ Zpracování výsledků na serveru ČGF.

2.

Organizace nemistrovských soutěží

Mimo mistrovské soutěže se dále vypisují veřejné turnaje a ostatní soutěže.

2.1

Veřejné turnaje

2.1.1
Tyto turnaje organizují kluby nebo ČGF. Mohou být pořádány pro všechny věkové a výkonnostní kategorie a hrány
různými systémy.
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2.2

Systém a způsob hry

2.2.1
Systém nebo způsob hry určuje pořadatel rozpisem soutěže. Je ve vlastním zájmu pořadatele, aby rozpis byl vypracován pečlivě a neumožňoval různý výklad.
2.2.2
Rozpis soutěže má obsahovat zejména:
– vypsané kategorie, případně jejich sloučení
– způsob nasazení (losování) hráčů
– zda se hraje na úpravu hendikepu či nikoliv
– zda se hraje s hendikepem nebo bez hendikepu, ve kterých kategoriích, a z kterých odpališť
– určování pořadí při rovnosti výsledků
– druh a počet cen
– způsob podávání přihlášek
– časový plán soutěže
– omezení účasti (hendikep, klíčem pro kluby, max. počtem startujících atd.)
– úhradu nákladů, zajištění noclehů, stravování
– výši vkladu
– složení soutěžního výboru (ředitel, rozhodčí, zajištění zdravotnické péče, atd.)
Při soutěžích s hendikepem používejte procentuální část hracího hendikepu takto:
hra na rány:
hra na jamky:
výběrový ”drive”:
Stableford:

jednotlivci
dvojice
jednotlivci
dvojice (jedním míčem)
dvojice
jednotlivci
dvojice

– plný rozdíl
– 50 % součtu (zaokrouh.)
– plný rozdíl
– 50 % součtu (zaokrouhleno)
– 60 % nižšího + 40 % vyššího hend.
hodnoty se sečtou a pak zaokrouhlí
– plný hendikep
– 50 % součtu (zaokrouhl.)

2.2.3
Rozpis soutěže nesmí odporovat Soutěžnímu řádu ČGF. Ustanovení Soutěžního řádu není nutno uvádět. Doporučuje se např.poznámka, že kromě ustanovení propozic platí Soutěžní řád ČGF.

2.3

Kategorie

2.3.1
V nemistrovských soutěžích jsou hráči a hráčky zpravidla zařazováni do kategorií:
hcp
0 a lepší – 4,4
4,5 – 11,4
11,5 – 18,4
18,5 – 26,4
26,5 – 36
37 – 54
Pořadatel není povinen vypsat všechny uvedené kategorie, případně je může podle významu soutěže a očekávané
účasti upravit. Pořadatel může předem omezit počet přihlášek do soutěže podle kapacity hřiště a svých možností.
Vypíše-li však kategorie určitým způsobem a přihlásí-li se v některé kategorii méně než 5 hráčů, může pořadatel tuto
kategorii před zahájením soutěže pro hru i pro hodnocení sloučit s nejblíže vyšší kategorií. Ve sloučené kategorii musí
udělit cenu za nejlepší brutto výsledek.
2.3.2
Kategorie s nejnižšími hendikepy by měla startovat jako první.
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2.3.3
Pokud v nemistrovské soutěži nejsou vypsány kategorie pro mládež, mohou junioři, dorostenci, kadeti, starší žáci
a mladší žáci startovat v kategoriích dospělých. Hrají v kategorii kam svým HCP patří a hrají z odpališť, které jsou pro
tuto kategorii vypsány v rozpisu soutěže. T.zn., že to platí i pro mladší žákyně a mladší žáky do 12 let, bez ohledu na
jejich HCP. I pro mladší žáky se použije Course rating a Slope rating pro muže. Klubům se doporučuje vypisovat pro
mladší žáky vlastní kategorii (podle ustanovení 3.1.3), nebo v rámci kategorie dospělých udělovat cenu pro nejlepšího
mladšího žáka nebo žákyni.

3.

Organizace soutěží mládeže

3.1

Kategorie

3.1.1
Mládež se zásadně dělí na:
– kategorie dětí do 8 let
– kategorie dětí do 10 let
– kategorii mladších žáků
– kategorie starších žáků
– kategorie kadetů
– kategorie dorostu
– kategorie juniorů
Rozhodující je vždy ročník narození.

–
–
–
–
–

chlapci a dívky do 12 let
chlapci a dívky 13 – 14 let
chlapci a dívky 15 – 16 let
chlapci a dívky 17 – 18 let
muži a ženy 19 – 21 let

3.1.2
V mistrovských soutěžích ČGF mládeže hrají všichni hráči v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť určených
STK ČGF v rozpisu soutěže. Pro všechny chlapce bez rozdílu věku a hcp se použije pro úpravu hcp Course ratingu
a Slope ratingu pro muže.
3.1.3
V mistrovských soutěžích mládeže nesmí hráči během kola používat caddyho. V regionálních soutěžích může pořadatel použití caddyho podle svého uvážení povolit.
3.1.4
V nemistrovských soutěžích pořádaných výlučně pro mládež a hraných na úpravu hendikepu hrají všichni hráči
v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť určených pořadatelem v rozpisu soutěže. Pro úpravu hendikepu se
pro chlapce do 12 let bez rozdílu hcp použije Course ratingu a Slope ratingu pro muže. Je nutno dodržet zásadu, že
v jedné kategorii hrají všichni hráči stejného pohlaví z jedněch odpališť.
3.1.5
Tréninkové centrum mládeže (TCM) má povinnost po dohodě termínu s regionální STK uspořádat golfový turnaj
pro mládež. Tento turnaj bude započítáván do celostátního žebříčku mládeže ČGF. V případě, že mu bude přidělen
název „Major“, bude započítán do Oﬁciálního amatérského žebříčku ČGF.

3.2

Ostatní podmínky soutěží se řídí Soutěžním řádem ČGF.
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IV. HRACÍ ŘÁD – SOUTĚŽE DRUŽSTEV ČGF
1.

Organizace mistrovských soutěží družstev ČGF

Mistrovské soutěže družstev ČGF se organizují jako dlouhodobé soutěže dospělých a mládeže a řídí je STK ČGF.
Řízení nižších stupňů soutěží (na úrovni krajů nebo regionů) může ČGF předat případným krajským nebo regionálním orgánům.
Podmínky účasti družstva:
– klub musí být členem ČGF;
– družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČGF a propozic soutěže;
– klub, pokud startuje v některé soutěži družstev dospělých nebo družstev mládeže, je povinen zajistit znormované
hřiště pro potřeby těchto soutěží, a to na základě požadavku STK ČGF nebo Regionálních STK;
– hráči družstva musí být registrováni podle Registračního řádu ČGF;
– hráči družstva musí mít hendikep EGA (max. 36,0);
– není povolen start profesionálů;
– je povolen start cizinců, pokud jsou řádně registrováni v klubu ČGF;
– družstva startují v soutěži na základě umístění družstva v předcházejícím ročníku, nebo se přihlašují podle propozic soutěže;
– řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška resp.potvrzení účasti;
– zaplacení vkladu nebo kauce do soutěže, pokud je v přihlášce požadováno;
Klub, který hraje soutěž ČGF družstev dospělých, zaplatí vklad do soutěže 10 000,-Kč. Klub, který hraje soutěž ČGF
družstev mládeže, zaplatí vklad do soutěže 1 000 Kč. Výjimka: vklad pro družstvo žen, hrající 2.ligu je 5000 Kč.
Vklady družstev, která budou hrát 2.ligu, 3. příp. 4.ligu a vklady z kvaliﬁkací soutěží mládeže budou použity na pronájem hřiště a náklady spojené s pořádáním dané soutěže v regionu. Maximální částka úhrady z těchto vkladů nesmí
přesáhnout dohodnutou částku 50 000 Kč/den. Ostatní vklady (Extraliga, 1.liga) budou použity v rámci rozpočtu na
částečnou úhradu nákladů spojených s jejich konáním.
Tréninkové centrum mládeže (TCM) má povinnost po dohodě termínu s regionální STK uspořádat golfový turnaj
pro mládež. Tento turnaj bude započítáván do celostátního žebříčku mládeže ČGF. V případě, že mu bude přidělen
název „Major“, bude započítán do Oﬁciálního amatérského žebříčku ČGF.
Čtyřhra (Foursome) je zápas, ve kterém hrají dva hráči proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním
míčem. Nezáleží na tom, jak jsou hráči dvojice napsáni do sestavy družstva. Hráči dvojice se mohou rozhodnout na
prvním odpališti, který bude odpalovat liché nebo sudé jamky.

1.1

Mistrovské soutěže dospělých:

– celostátní Extraliga družstev mužů (10 družstev)
– celostátní Extraliga družstev žen (10 družstev)
– celostátní I.liga družstev mužů (12 družstev)
– celostátní I.liga družstev žen (8 družstev)
– celostátní II.liga družstev mužů – ve 2 skupinách po 10 družstvech
– II.liga družstev žen (všechna zbývající družstva) – ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD podle počtu přihlášených (počet skupin se může zvýšit až na čtyři)
– III.liga družstev mužů (všechna zbývající družstva) – ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B,
VÝCHOD A a VÝCHOD B podle počtu přihlášených
Pokud klub nepotvrdí včas účast družstva v celostátní soutěži (Extraliga, I. liga, II.liga mužů), nebo v jakékoli soutěži
nezaplatí do termínu přihlášek vklad do soutěže družstev, nebude jeho družstvo do soutěže přijato. V celostátních
soutěžích (Extraliga, I. liga, II.liga mužů), se bude příslušná skupina ligy hrát s menším počtem družstev. Nepřijatá
družstva budou mít právo se přihlásit do příštího ročníku soutěže o jeden stupeň nižší (bude řešeno jako sestup). Pokud by klub oznámil, že nebude dále pokračovat v soutěži, rozhodne STK ČGF o doplnění družstev z nižší soutěže.
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1.1.1 Extraliga družstev mužů
Vrcholnou dlouhodobou golfovou soutěží družstev mužů je Extraliga. Právo startu mají družstva na základě umístění
v minulém ročníku, a která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatila
příslušný vklad do soutěže družstev.
Extraliga se hraje celoročně a je rozdělena na část základní a ﬁnálovou (Play-oﬀ).

1.1.1.1 Základní část – 3 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 6 hracích kol)
Způsob hry: V základní části Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají
ve třech termínech podle Kalendáře sportovních akcí ČGF na 18-ti jamkových znormovaných hřištích. Hrají se tři
dvoukolové soutěže na rány (celkem 6x18 jamek), společně Extraliga mužů a Extraliga žen. Hřiště zajistí ČGF na
základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány)
Za každé družstvo nastoupí každý den 6 hráčů a započítává se 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně 5 hráčů. S menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo
dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto: přidělí družstvům pořadové číslo
1 až 10 – pro 1.dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. a 3.dvoukolo podle umístění
v tabulce základní části. Hráčům pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak
jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A;
4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B; 9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C; ……..; 5F, 6F, 7F; 8F,
9F, 10F. Tento kód platí pro obě hrací kola daného dvoukola, startovní listina se mění pouze podle toho, jak kapitáni
napíší sestavy družstev.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků prvního dne a 5 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí v daném
dvoukole základní části a započítává se do tabulky základní části. Celkové pořadí v základní části určí součet ran ze
všech tří dvoukol základní části. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola základní části, nebo
bude mít v hracím kole pouze čtyři nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do I.ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech tří dvoukol základní části u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí lepší součet družstva ve III.dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhoduje nejlepší
individuální výsledek hráče družstva v jednom hracím kole ve III.dvoukole základní části, resp. posledních 9,6,3,
nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los. Prvních 8
družstev postupuje do ﬁnálové části. Družstva na 9. a 10. místě sestupují do I.ligy.

1.1.1.2 Finálová část (Play-oﬀ)
Způsob hry: Všechna utkání Play-oﬀ se hrají na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo ﬁnálové části (čtvrtﬁnále nebo Play Oﬀ). Minimální počet
hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit je 4.
Systém hry v Play-oﬀ: hrají se 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se o 9 bodů. V okamžiku, kdy
je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči dozví, nesmí
pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.
Nasazení do pavouka Play-oﬀ: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do pavouka takto: 1-8, 4-5,
2-7, 3-6.
Čtvrtﬁnále hrají dvojice podle pavouka (1-8, 4-5, 2-7, 3-6). Termín, do kterého musí být utkání sehráno, určuje
STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout o sehrání utkání v období 10ti dnů před určeným termínem. V tomto
období musí pořadatelský (domácí) klub (který je na 1.-4. místě) navrhnout min. 2 termíny pro utkání. Alespoň
jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub nahlásit soupeři ihned po skončení
základní části soutěže, nejpozději do týdne. Soupeř musí jeden z navrhovaných termínů akceptovat. Pokud se kluby
nedohodnou jinak, začátek utkání je v 8:00 hodin. Dohodnutý termín se musí vždy předem nahlásit na STK ČGF.
Hřiště (znormované, může být i 9-ti jamkové) a rozhodčího zajistí pořadatelský klub. Náklady si hradí kluby samy.
Jednotlivá utkání se hrají do rozhodnutí. Vítězové postupují do semiﬁnále, poražená družstva obsadí 5.-8. místo.
Pořadí na 5.-8.místě se určí podle umístění těchto družstev v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni
si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče
sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.

15

Soutěžní řád ČGF
Semiﬁnále a ﬁnále (dva hrací dny) se hrají na hřišti, které zajistí ČGF. Ostatní náklady si hradí kluby samy. První hrací
den se hraje semiﬁnále (vítěz čtvrtﬁnále 1-8 proti vítězi čtvrtﬁnále 4-5, vítěz čtvrtﬁnále 2-7 proti vítězi čtvrtﬁnále 3-6).
Vítězové semiﬁnále hrají ﬁnále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.
Jednotlivá utkání se nehrají do rozhodnutí – vyrovnané utkání končí na 18. jamce remízou.
Pokud celé utkání skončí remízou, rozhodne rozehrávka ve čtyřhře. Dvojice hráčů pro rozehrávku, která se hraje
systémem na jamky („náhlá smrt“-„Sudden Death“), určí kapitáni družstev.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni
si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče
sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR a bude reprezentovat ČR v následujícím ročníku Evropského poháru družstev
mužů.
1.1.2 Extraliga družstev žen
Vrcholnou dlouhodobou golfovou soutěží družstev žen je Extraliga. Právo startu mají družstva na základě umístění
v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatila
příslušný vklad do soutěže družstev. Extraliga se hraje celoročně a je rozdělena na část základní a ﬁnálovou (Playoﬀ).

1.1.2.1 Základní část – 3 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 6 hracích kol)
Způsob hry: V základní části Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají
ve třech termínech podle Kalendáře sportovních akcí ČGF na 18-ti jamkových znormovaných hřištích. Hrají se tři
dvoukolové soutěže na rány (celkem 6x18 jamek), společně Extraliga mužů a Extraliga žen. Hřiště zajistí ČGF na
základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány).
Za každé družstvo nastoupí každý den 4 hráčky a započítávat se budou 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 3 hráčky. S menším počtem hráček nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě
hráčky sestavy kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto: přidělí družstvům pořadové číslo
1 až 10 – pro 1.dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. a 3.dvoukolo podle umístění
v tabulce základní části. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je
kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 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 kód platí pro obě hrací kola daného dvoukola, startovní listina se
mění pouze podle toho, jak kapitáni napíší sestavy družstev.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků prvního dne a 3 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí v daném
dvoukole základní části a započítává se do tabulky základní části. Celkové pořadí v základní části určí součet ran ze
všech tří dvoukol základní části. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola základní části, nebo
bude mít v hracím kole pouze dva nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do I.ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech tří dvoukol základní části u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí lepší součet družstva ve III.dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhoduje nejlepší
individuální výsledek hráčky družstva v jednom hracím kole ve III.dvoukole základní části, resp. posledních 9,6,3,
nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los. Prvních 8
družstev postupuje do ﬁnálové části. Družstva na 9. a 10. místě sestupují do I.ligy.

1.1.2.2 Finálová část (Play-oﬀ)
Způsob hry: Všechna utkání Play-oﬀ se hrají na jamky bez vyrovnání.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé kolo ﬁnálové části (čtvrtﬁnále nebo Play Oﬀ). Minimální počet
hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit je 2.
Systém hry v Play-oﬀ: hrají se 2 čtyřhry dopoledne a 3 dvouhry odpoledne, tj. hraje se o 5 bodů. V okamžiku, kdy je
utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráčky dozví, nesmí
pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.
Nasazení do pavouka Play-oﬀ: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do pavouka takto: 1-8, 4-5,
2-7, 3-6.
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Čtvrtﬁnále hrají dvojice podle pavouka (1-8, 4-5, 2-7, 3-6). Termín, do kterého musí být utkání sehráno, určuje
STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout o sehrání utkání v období 10ti dnů před určeným termínem. V tomto
období musí pořadatelský (domácí) klub (který je na 1.-4. místě) navrhnout min. 2 termíny pro utkání. Alespoň
jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub nahlásit soupeři ihned po skončení
základní části soutěže, nejpozději do týdne. Soupeř musí jeden z navrhovaných termínů akceptovat. Pokud se kluby
nedohodnou jinak, začátek utkání je v 8:00 hodin. Dohodnutý termín se musí vždy předem nahlásit na STK ČGF.
Hřiště (znormované, může být i 9-ti jamkové) a rozhodčího zajistí pořadatelský klub. Náklady si hradí kluby samy.
Jednotlivá utkání se hrají do rozhodnutí. Vítězové postupují do semiﬁnále, poražená družstva obsadí 5.-8. místo.
Pořadí na 5.-8.místě se určí podle umístění těchto družstev v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni
si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky
sestavy náhradnicemi kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Semiﬁnále a ﬁnále (dva hrací dny) se hrají na hřišti, které zajistí ČGF. Ostatní náklady si hradí kluby samy. První hrací
den se hraje semiﬁnále (vítěz čtvrtﬁnále 1-8 proti vítězi čtvrtﬁnále 4-5, vítěz čtvrtﬁnále 2-7 proti vítězi čtvrtﬁnále 3-6).
Vítězové semiﬁnále hrají ﬁnále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.
Jednotlivá utkání se nehrají do rozhodnutí – vyrovnané utkání končí na 18. jamce remízou.
Pokud celé utkání skončí remízou, rozhodne rozehrávka ve čtyřhře. Dvojice hráček pro rozehrávku, která se hraje
systémem na jamky („náhlá smrt“-„Sudden Death“), určí kapitáni družstev.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi
sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky sestavy
náhradnicemi kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR a bude reprezentovat ČR v následujícím ročníku Evropského poháru družstev
žen.
1.1.3 I.liga družstev mužů
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev mužů je v ČGF I.liga. Právo startu mají družstva na základě umístění
v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatila
příslušný vklad do soutěže družstev.
Hraje se podobně jako Extraliga celoročně a je rozdělena na část základní a ﬁnálovou (Play-oﬀ).

1.1.3.1 Základní část – 2 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 4 hrací kola)
Způsob hry: V základní části I.ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve
dvou termínech podle Kalendáře sportovních akcí ČGF na 18-ti jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě
dvoukolové soutěže na rány (celkem 4x18 jamek), společně I.liga mužů a I.liga žen. Hřiště zajistí ČGF na základě
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány)
Za každé družstvo nastoupí každý den 6 hráčů a započítávat se bude 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 5 hráčů. S menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo
dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto: přidělí družstvům pořadové číslo
1 až 12 – pro 1.dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2.dvoukolo podle umístění
v tabulce základní části. Hráčům pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak
je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 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, 4C; ……..;
5F, 6F; 7F, 8F, 9F; 10F, 11F, 12F. Tento kód platí pro obě hrací kola daného termínu, startovní listina se mění pouze
podle toho, jak kapitáni napíší sestavy družstev.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků prvního dne a 5 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí v daném
dvoukole základní části a započítává se do tabulky základní části. Celkové pořadí v základní části určí součet ran
z obou dvoukol základní části. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola základní části, nebo bude
mít v hracím kole pouze čtyři nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do II.ligy.
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Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou dvoukol základní části u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí lepší součet družstva ve II.dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhoduje nejlepší
individuální výsledek hráče družstva v jednom hracím kole ve II.dvoukole základní části, resp. posledních 9,6,3,
nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los. Prvních
8 družstev postupuje do ﬁnálové části. Družstva na 9. až 12. místě sestupují do příslušné II.ligy, kam podle svého
regionu patří.

1.1.3.2 Finálová část (Play-oﬀ – utkání o postup do Extraligy)
Způsob hry: Všechna utkání Play-oﬀ se hrají na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo ﬁnálové části (čtvrtﬁnále nebo Play Oﬀ). Minimální počet
hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit je 4.
Systém hry v Play-oﬀ: hrají se 3 čtyřhry a 6 dvouher, tj. hraje se o 9 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající
hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.
Nasazení do pavouka Play-oﬀ: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do pavouka takto: 1-8, 4-5,
2-7, 3-6.
Čtvrtﬁnále hrají dvojice podle pavouka (1-8, 4-5, 2-7, 3-6). Termín, do kterého musí být utkání sehráno, určuje
STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout o sehrání utkání v období 10ti dnů před určeným termínem. V tomto
období musí pořadatelský (domácí) klub (který je na 1.-4. místě) navrhnout min. 2 termíny pro utkání. Alespoň
jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub nahlásit soupeři ihned po skončení
základní části soutěže, nejpozději do týdne. Soupeř musí jeden z navrhovaných termínů akceptovat. Pokud se kluby
nedohodnou jinak, začátek utkání je v 8:00 hodin. Dohodnutý termín se musí vždy předem nahlásit na STK ČGF.
Hřiště (znormované, může být i 9-ti jamkové) a rozhodčího zajistí pořadatelský klub. Náklady si hradí kluby samy.
Jednotlivá utkání se hrají do rozhodnutí. Vítězové postoupí do Play Oﬀ – do utkání o postup do Extraligy. Poražená
družstva obsadí 5.-8. místo. Pořadí na 5.-8. místě bude určeno podle umístění v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni
si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče
sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Play Oﬀ – utkání o postup do Extraligy: vítěz čtvrtﬁnále 1-8 se utká s vítězem čtvrtﬁnále 4-5, vítěz čtvrtﬁnále 2-7
se utká s vítězem čtvrtﬁnále 3-6. Čtyřhry se hrají první hrací den Play Oﬀ (pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den
Play Oﬀ (sobota). Jednotlivá utkání se hrají do rozhodnutí. Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu
rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání čtyřher
a sestavu pro dvouhry nejpozději 30 minut před začátkem utkání dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění
sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy náhradníkym kdykoli
před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězové těchto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí konečné 3.-4. místo. Pořadí na 3.-4.místě
bude určeno podle výsledků základní části.
1.1.4 I.liga družstev žen
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen je v ČGF I.liga. Právo startu mají družstva na základě umístění
v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatila
příslušný vklad do soutěže družstev.
Hraje se podobně jako Extraliga celoročně a je rozdělena na část základní a ﬁnálovou (Play-oﬀ).

1.1.4.1 Základní část – 2 dvoukola po dvou hracích dnech (celkem 4 hrací kola)
Způsob hry: V základní části I.ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve
dvou termínech podle Kalendáře sportovních akcí ČGF na 18-ti jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě
dvoukolové soutěže na rány (celkem 4x18 jamek), společně I.liga mužů a I.liga žen. Hřiště zajistí ČGF na základě
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány).
Za každé družstvo nastoupí každý den 4 hráčky a započítávat se budou 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 3 hráčky. S menším počtem hráček nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě
hráčky sestavy náhradnicemi kdykoli před jejich startem.
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Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto: přidělí družstvům pořadové číslo
1 až 8 – pro 1.dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2.dvoukolo podle umístění
v tabulce základní části. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je
kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A,
6A; 7A, 8A, 1B; 2B, 3B, 4B; 5B, 6B, 7B; 8B, 1C, 2C; 3C, 4C, 5C; 6C, 7C, 8C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D,
8D. Tento kód platí pro obě hrací kola daného dvoukola, startovní listina se mění pouze podle toho, jak kapitáni
napíší sestavy družstev.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků prvního dne a 3 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí v daném
dvoukole základní části a započítává se do tabulky základní části. Celkové pořadí v základní části určí součet ran
z obou dvoukol základní části. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola základní části, nebo bude
mít v hracím kole pouze dva nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do II.ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou dvoukol základní části u dvou nebo více družstev rozhodne
o pořadí lepší součet družstva ve II.dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhoduje nejlepší individuální výsledek hráčky družstva v jednom hracím kole ve II.dvoukole základní části, resp. posledních 9,6,3, nebo 1
jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los. První 4 družstva
postupují do ﬁnálové části. Družstva na 7. a 8. místě sestupují do příslušné II.ligy, kam podle svého regionu patří.

1.1.4.2 Finálová část (Play-oﬀ – utkání o postup do Extraligy)
Způsob hry: Všechna utkání Play-oﬀ se hrají na jamky bez vyrovnání.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice. Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit je 2.
Systém hry v Play-oﬀ: hrají se 2 čtyřhry a 3 dvouhry , tj. hraje se o 5 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající
hráčky dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.
Play Oﬀ – utkání o postup do Extraligy:
Družstvo, které skončilo v základní části na 1.místě se utká s družstvem, které skončilo na 4.místě. Družstvo, které
skončilo v základní části na 2.místě se utká s družstvem, které skončilo na 3.místě. Čtyřhry se hrají první hrací den
Play Oﬀ (pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den Play Oﬀ (sobota). Jednotlivá utkání se hrají do rozhodnutí.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání čtyřher a sestavu pro dvouhry nejpozději 30 minut před začátkem
utkání dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit
jednu nebo dvě hráčky sestavy náhradnicemi kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro
dvouhry.
Vítězové těchto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí konečné 3. – 4.místo. Pořadí na 3.-4. místě
v konečné tabulce bude určeno podle výsledků základní části.
1.1.5 II.liga družstev mužů
Třetí nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev mužů v ČGF je II.liga družstev mužů. Právo startu mají družstva na
základě umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku
a zaplatila příslušný vklad do soutěže družstev.
Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD po 10 družstev. Termín a místo konání určí STK ČGF v Kalendáři
sportovních akcí ČGF.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD (region ZÁPAD A a region ZÁPAD B) a VÝCHOD
(region VÝCHOD A a VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Způsob hry: Hraje se v jednom termínu jedno dvoukolo (dva hrací dny) 2x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje
se na úpravu hendikepu. Může se hrát i na 9-ti jamkových znormovaných hřištích. Hřiště zajistí ČGF na základě
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro celé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány).
Za každé družstvo nastoupí každý den 6 hráčů a započítávat se bude 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 5 hráčů. S menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer.
Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
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Soutěžní řád ČGF
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro I.hrací den startovní listinu takto: STK ČGF přidělí družstvům pořadové
číslo 1 až 10. Hráčům pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak je kapitáni
napíší do sestavy. Hráči budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A,
8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; ……..8F, 9F, 10F. Pro 2.kolo bude družstvům přiděleno pořadové číslo podle
pořadí po 1.kole, hráčům označení podle sestavy. Nejdříve budou startovat družstva na 1.-5. místě podle kódu 1A,
2A, 3A, 4A, 5A; 1B, 2B, 3B, 4B, 5B; 1C, 2C, 3C, 4C, 5C; 1D, 2D, 3D, 4D, 5D; 1E, 2E, 3E, 4E, 5E; 1F, 2F, 3F, 4F,
5F. Dále startují družstva na 6.-10.místě podle kódu: 6A, 7A, 8A, 9A, 10A; 6B, 7B, 8B, 9B, 10B; atd.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků prvního dne a 5 nejlepších výsledků druhého dne určí vítěze a pořadí
družstev. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola, nebo bude mít v hracím kole pouze čtyři nebo
méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do III.ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou kol u dvou nebo více družstev, rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto
stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto
výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
První 2 družstva z každé skupiny II.ligy postupují do I.ligy. Družstva na 9. až 10. místě každé skupiny II.ligy sestupují
do příslušné III.ligy, kam podle svého regionu patří.
Počet sestupujících družstev se však může měnit podle toho, do které skupiny II.ligy budou sestupovat družstva z I.
ligy. Tyto případy rozhodne STK ČGF – bude sestupovat jiný počet družstev, aby se dodržel počet družstev (10) ve
skupině II.ligy..
1.1.6 II.liga družstev žen
Třetí nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen v ČGF je II.liga družstev žen. Právo startu mají družstva všech klubů,
které nehrají Extraligu a I.ligu žen, a které se přihlásí na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatí
příslušný vklad do soutěže družstev.
Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD. V případě přihlášení většího počtu družstev rozšíří STK ČGF
soutěž na více skupin. Termín a místo konání určí STK ČGF v Kalendáři sportovních akcí ČGF.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD (region ZÁPAD A a region ZÁPAD B) a VÝCHOD
(region VÝCHOD A a region VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských
podmínek. Aktuální zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF
v kapitole „Kluby
ČGF“.
Způsob hry: Hraje se v jednom termínu jedno dvoukolo (dva hrací dny) 2x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje
se na úpravu hendikepu. Může se hrát i na 9-ti jamkových znormovaných hřištích. Hřiště zajistí ČGF na základě
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro celé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány).
Za každé družstvo nastoupí každý den 4 hráčky a započítávat se budou 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 3 hráčky. S menším počtem hráček nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer.
Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky sestavy náhradnicemi kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro první hrací den startovní listinu takto: STK ČGF přidělí družstvům
pořadové číslo 1 až X. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je
kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A,
6A; …XA, 1B, 2B; 3B, 4B,…XB; ……1D....XD. Pro 2.kolo bude družstvům přiděleno pořadové číslo podle pořadí
po 1.kole, hráčkám označení podle sestavy. Nejdříve budou startovat družstva na 1.-5. místě podle kódu 1A, 2A, 3A;
4A, 5A, 1B; 2B, 3B, 4B; 5B, 1C, 2C; 3C, 4C, 5C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D. Dále startují družstva na 6.-10.místě podle
kódu: 6A, 7A, 8A; …XA, 6B; 7B, 8B, …XB; atd.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků prvního dne a 3 nejlepších výsledků druhého dne určí vítěze a pořadí
družstev. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola, nebo bude mít v hracím kole pouze dva nebo
méně výsledků, bude ze soutěže vyřazeno.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou kol u dvou nebo více družstev, rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto
stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto
výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los. První družstvo z každé skupiny II.ligy postupuje
do I.ligy. V případě zvýšení počtu skupin rozhodne o postupu STK ČGF.
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1.1.7 III.liga družstev mužů
III.liga družstev mužů se hraje jako regionální soutěž ve čtyřech skupinách. Termín a místo konání, eventuelně jiný
počet skupin, určí STK ČGF v Kalendáři sportovních akcí ČGF. Právo startu mají družstva, jejichž kluby nehrají
vyšší soutěže, a které se přihlásí na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku a zaplatí příslušný vklad do
soutěže družstev.
Hraje se ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A a VÝCHOD B. Termín a místo konání určí STK
ČGF, resp. regionální STK, v Kalendáři sportovních akcí ČGF.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin (region ZÁPAD A, region ZÁPAD B, region VÝCHOD A a region VÝCHOD B provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální
zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Způsob hry: Hraje se 2x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Může se hrát i na 9-ti
jamkových znormovaných hřištích. Hřiště zajistí regionální STK na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady
si hradí kluby samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro celé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány).
Za každé družstvo nastoupí každý den 6 hráčů a započítávat se bude 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být
hodnoceno, musí nastoupit minimálně 5 hráčů. S menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem každého hracího kola, do 19 hodin večer.
Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro I.kolo startovní listinu takto: přidělí losováním skutečně přítomným
družstvům pořadové číslo 1 až x (podle počtu přihlášených družstev). Hráčům pro jednotlivá kola bude přiděleno
označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou startovat ve trojicích v intervalu
10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......xA, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; ……..xB; ........1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ......xF.
Pro 2.kolo bude družstvům přiděleno pořadové číslo podle pořadí po 1.kole, hráčům označení podle sestavy. Nejdříve
budou startovat družstva na 1.- 4. místě podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 1B, 2B; 3B, 4B, 1C; 2C, 3C, 4C; …..1F, 2F, 3F,
4F; a potom zbývající družstva podle kódu: 5A, 6A; 7A....xA, 5B, 6B...xB, 5C, 6C,...xC, 5F, 6F,....xF.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků prvního dne a 5 nejlepších výsledků druhého dne určí vítěze a pořadí
družstev. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého hracího kola, nebo bude mít v hracím kole pouze čtyři nebo
méně výsledků, bude ze soutěže vyřazeno.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou kol u dvou nebo více družstev, rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto
stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek z obou hracích kol, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto
výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Vítězové všech čtyřech regionálních III.lig postupují do příslušné skupiny II.ligy podle svého regionu.
Pokud bude příslušná regionální III.liga naplněna více než 10ti družstvy, nejlepších 10 nepostupujících družstev
vytvoří stálou III.ligu pro rok pro příští rok. Ostatní družstva vytvoří pak s nově přihlášenými kluby IV.ligu, o jejímž
formátu rozhodne STK ČGF. Podle skutečného počtu přihlášených může STK ČGF rozhodnout též o ustavení stálé
III.ligy a IV.ligy.

1.2

Mistrovské soutěže mládeže

– Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let – Memoriál H.Goldscheidera
– Pohár klubů ČGF smíšených družstev mládeže do 16 let
– Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let
– Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let
Pokud klub včas nepřihlásí družstvo do soutěže, nebo nezaplatí do termínu přihlášek vklad do soutěže družstev (viz
Směrnice STK ČGF 2/2007), nebude družstvo do soutěže přijato.
1.2.1 Používání nosičů v mistrovských soutěžích družstev mládeže
V mistrovských soutěžích družstev mládeže mohou hráči družstva použít jako caddyho pouze kapitána družstva nebo
člena družstva vč.náhradníků.
1.2.2 Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let - Memoriál H.Goldscheidera
Přihlášky družstev: Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, které se přihlásí na formuláři přihlášky do
30.dubna příslušného roku a zaplatí příslušný vklad do soutěže.
Mistrovství se skládá z kvaliﬁkace a závěrečné části.
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1.2.2.1 Kvaliﬁkace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A a VÝCHOD B.
Kvaliﬁkaci řídí pracovníci Komise mládeže v regionu. Zajistí pro kvaliﬁkaci termín a hřiště. Ostatní náklady si hradí
kluby samy. Termín i hřiště bude shodné i pro kvaliﬁkaci MČR družstev chlapců a dívek do 18 let. Vypíší turnaj
a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby potvrdila svou účast.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin (region ZÁPAD A, region ZÁPAD B, region VÝCHOD A a region VÝCHOD B provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální
zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Regionální kvaliﬁkace se hraje systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují
hráči s hcp do 36,0.
Hrají smíšená družstva žáků a žákyň do 14 let. Za každé družstvo hrají čtyři hráči nebo hráčky (poměr hráčů a hráček
v družstvu není nijak omezen). Družstvo může mít dva náhradníky/ce. Aby družstvo mohlo být v kvaliﬁkaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně se třemi hráči/kami. S menším počtem hráčů/ček nemůže družstvo nastoupit.
Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán
může dále nahradit dva hráče/ky sestavy náhradníka/cemi kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto: STK ČGF přidělí družstvům pořadové číslo 1 až X.
Hráčům/kám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráči/ky budou
startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; XA, …1B, 2B; 3B, 4B,…XB;
……1D....XD.
V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší individuální výsledek, eventuelně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek, eventuelně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (8 družstev) postoupí do závěrečné části Mistrovství ČR.

1.2.2.2 Závěrečná část MČR
Závěrečná část Mistrovství ČR družstev žáků do 14 let se hraje jako jednorázová soutěž smíšených družstev mládeže, chlapců a dívek do 14 let. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby
samy.
Hraje se v jednom termínu ve třech hracích dnech, a je rozděleno na část základní a ﬁnálovou. Termín i hřiště bude
shodné i pro MČR družstev chlapců do 18 let a MČR družstev dívek do 18 let!

1.2.2.2.1 Základní část – 1.hrací den
Způsob hry: Hraje 8 družstev určených ze základní kvaliﬁkace. Hraje se 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se
na úpravu hendikepu. Počet hráčů v družstvu: 4+2 náhradníci/ce současně pro základní i ﬁnálovou část. Poměr hráčů
a hráček v družstvu není nijak omezen. Za každé družstvo nastoupí 4 hráči/ky a započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně 3 hráči/ky. S menším počtem hráčů/ček nemůže
družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán
může dále nahradit jednoho nebo dva hráče/ky sestavy kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu základní části takto: přidělí losováním družstvům pořadové
číslo 1 až 8. Hráčům/kám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráči/
ky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......8A, 1B, 2B; 3B, 4B,
5B; ……..8B; ........1D, 2D, 3D; 4D, 5D, ......8D.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev a jejich nasazení do pavouka ﬁnálové části.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší individuální
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií,
rozhodne los.

1.2.2.2.2 Finálová část (Play oﬀ) – 2. a 3.hrací den
Rozdělení družstev: Pořadí 8 družstev v základní části určí pavouka ﬁnálové části, kde budou družstva nasazena takto:
1-8, 4-5, 2-7, 3-6.
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Způsob hry: Všechna utkání ﬁnálové části se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: 4+2 náhradníci/ce současně pro základní i ﬁnálovou část (poměr hráčů a hráček
v družstvu není nijak omezen). Minimální počet hráčů/ček, aby družstvo mohlo nastoupit je 2.
Systém hry: hraje se 1 čtyřhra a 2 dvouhry. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy
remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková
pokuta.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán
může dále nahradit jednoho nebo dva hráče/ky sestavy náhradníky/cemi kdykoli před jejich startem.
2.hrací den dopoledne se hrají zápasy 1-8, 4-5, 2-7, 3-6 ve ﬁnálové skupině.
Odpoledne se hrají dva semiﬁnálové zápasy - vítěz 1-8 proti vítězi 4-5, vítěz 2-7 proti vítězi 3-6. Poražení z dopoledních zápasů soutěž končí. Pořadí na 5.-8.místě se určí podle umístění v základní části.
3.hrací den se hraje utkání o 3.místo a ﬁnálové utkání.
1.2.3 Pohár klubů – soutěž družstev mládeže do 16 let
Přihlášky družstev: Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, které se přihlásí na formuláři přihlášky do
30.dubna příslušného roku a zaplatí příslušný vklad do soutěže.
Soutěž se skládá z regionální kvaliﬁkace a ﬁnálové části.

1.2.3.1 Regionální kvaliﬁkace – 1 hrací den
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A a VÝCHOD B.
Kvaliﬁkaci řídí pracovníci Komise mládeže v regionu. Zajistí pro kvaliﬁkaci termín a hřiště. Ostatní náklady si hradí
kluby samy. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby potvrdila svou účast.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin (region ZÁPAD A, region ZÁPAD B, region VÝCHOD A a region VÝCHOD B provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální
zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Regionální kvaliﬁkace se hraje systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují
hráči s hcp do 36,0.
Hrají smíšená družstva chlapců a dívek do 16 let. Za každé družstvo hrají šest hráčů/ček (poměr hráčů a hráček
v družstvu není nijak omezen). Družstvo může mít dva náhradníky/ce. Aby družstvo mohlo být v kvaliﬁkaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně s pěti hráči/kami. S menším počtem hráčů/ček nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán
může dále nahradit jednoho nebo dva hráče/ky sestavy náhradníky/cemi kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto: přidělí losováním skutečně přítomným družstvům
pořadové číslo 1 až x. Hráčům/kám přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak je kapitáni napíší do sestavy.
Hráči/ky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......xA, 1B, 2B; 3B,
4B, 5B; ……..xB; ........1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ......xF.
Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne
o pořadí nejlepší individuální výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (8 družstev) postoupí do závěrečné části soutěže.

1.2.3.2 Finálová část (Play oﬀ) – 3 hrací dny
Finálová soutěž Poháru klubů se hraje jako soutěž smíšených družstev mládeže, chlapců a děvčat do 16 let. Hraje se
v jednom termínu ve třech hracích dnech. Termíny a místo konání určí STK ČGF v Kalendáři sportovních akcí ČGF.
Ostatní náklady si hradí družstva samy.
Hrají smíšená družstva chlapců a dívek do 16 let. Za každé družstvo hraje 6 hráčů/ček (poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen). Družstvo může mít jednoho náhradníka/ci.
Ve ﬁnálové části hraje 8 družstev, která postoupila z kvaliﬁkace.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci/ce. Minimální počet hráčů/ček, aby družstvo mohlo nastoupit je 4. Způsob
sestavení smíšeného družstva je libovolný a není nijak omezen.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající
hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.
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Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni
si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče/
ky sestavy náhradníky/cemi kdykoli před jejich startem. Jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
1.hrací den se hrají čtvrtﬁnálové zápasy. Pořadatel vylosuje čtvrtﬁnálové dvojice takto:
V prvním koši budou družstva, která obsadila ve svém regionu v kvaliﬁkaci první místo. V druhém koši budou
družstva na druhém místě. Do čtvrtﬁnálové dvojice č.1 se vylosuje jedno družstvo z prvního koše a jedno družstvo
z druhého koše. V případě, že se vylosují družstva z jednoho regionu, los neplatí, a vylosuje se jiné družstvo z druhého
koše. Dříve vylosované družstvo z druhého koše se tam vrátí.
Pak se losuje dvojice č.2, č.3 a č.4. V případě, že se vylosují družstva z jednoho regionu, los neplatí, a vylosuje se jiné
družstvo z druhého koše. Dříve vylosované družstvo z druhého koše se tam vrátí. Pokud v dvojici č.4 zbudou dvě
družstva ze stejného regionu, prohodí se družstva z druhého koše mezi dvojicí č.3 a č.4.
Tyto zápasy 1.dne se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí, systémem 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne.
2.hrací den hrají vítězové čtvrtﬁnálových zápasů semiﬁnálové zápasy:
1.semiﬁnálová dvojice: vítěz čtvrtﬁnálové dvojice č.1 versus vítěz čtvrtﬁnálové dvojice č.4
2.semiﬁnálová dvojice: vítěz čtvrtﬁnálové dvojice č.2 versus vítěz čtvrtﬁnálové dvojice č.3
Tyto zápasy se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí, systémem 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne.
Poražení ze čtvrtﬁnálových zápasů sehrají, po startu dopolední části semiﬁnálových zápasů, zápasy o konečné umístění. Losem se určí dvojice družstev, které spolu sehrají utkání na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí, systémem 1
čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu. Vítězové těchto zápasů obsadí v soutěži dělené 5.místo, poražení obsadí dělené
7.místo.
3.hrací den sehrají vítězové semiﬁnálových zápasů ﬁnále, poražení sehrají zápas o 3.místo.
Tyto zápasy se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí, systémem 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne.
1.2.4 Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, které se přihlásí na formuláři přihlášky do 30.dubna příslušného roku
a zaplatí příslušný vklad do soutěže.
Mistrovství se skládá z kvaliﬁkace a závěrečné části.

1.2.4.1 Kvaliﬁkace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A a VÝCHOD B.
Kvaliﬁkaci řídí pracovníci Komise mládeže v regionu. Zajistí pro kvaliﬁkaci termín a hřiště. Ostatní náklady si hradí
kluby samy. Termín i hřiště bude shodné i pro kvaliﬁkaci MČR družstev žáků a žákyň do 14 let a MČR družstev
dívek do 18 let. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby
potvrdila svou účast.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin (region ZÁPAD A, region ZÁPAD B, region VÝCHOD A a region VÝCHOD B provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální
zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Regionální kvaliﬁkace se hraje systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují
hráči s hcp do 36,0.
Hrají družstva chlapců do 18 let. Za každé družstvo hraje šest hráčů. Družstvo může mít jednoho nebo dva náhradníky. Aby družstvo mohlo být v kvaliﬁkaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně s pěti hráči. S menším počtem
hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán
může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto: přidělí losováním skutečně přítomným družstvům
pořadové číslo 1 až x. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak je kapitáni napíší do sestavy.
Hráči budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......xA, 1B, 2B; 3B,
4B, 5B; ……..xB; ........1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ......xF.
Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne
o pořadí nejlepší individuální výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (8 družstev) postoupí do závěrečné části Mistrovství ČR.
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1.2.4.2 Závěrečná část MČR
Závěrečná část Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let se hraje jako jednorázová soutěž. Hřiště zajistí ČGF na
základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Hraje se v jednom termínu ve třech hracích dnech, a je rozděleno na část základní a ﬁnálovou. Termín i hřiště bude
shodné i pro MČR smíšených družstev do 14 let a MČR družstev dívek do 18 let!

1.2.4.2.1 Základní část – 1.hrací den
Způsob hry: Hraje 8 družstev určených ze základní kvaliﬁkace. Hraje se 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se
na úpravu hendikepu. Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci současně pro základní i ﬁnálovou část.
Za každé družstvo nastoupí 6 hráčů a započítávají se 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí
nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva nejpozději jeden den před začátkem soutěžního kola, do 19 hodin večer. Kapitán může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy kdykoli před
jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu základní části takto: přidělí losováním družstvům pořadové
číslo 1 až 8. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F, tak jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráči
budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 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.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev a jejich nasazení do pavouka ﬁnálové části.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší individuální
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií,
rozhodne los.

1.2.4.2.2 Finálová část (Play oﬀ) – 2. a 3.hrací den
Rozdělení družstev: Pořadí 8 družstev v základní části určí pavouka ﬁnálové části, kde budou družstva nasazena takto:
1-8, 4-5, 2-7, 3-6.
Způsob hry: Všechna utkání ﬁnálové části se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci současně pro základní i ﬁnálovou část. Minimální počet hráčů, aby družstvo
mohlo nastoupit je 4.
Systém hry družstev: hraje se 1 čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí
ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí
jejich klubu pořádková pokuta.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán
může dále nahradit jednoho nebo dva hráče sestavy náhradníky kdykoli před jejich startem.
2.hrací den dopoledne se hrají zápasy 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Poražená družstva soutěž končí. Odpoledne hrají vítězové
1-8 proti vítězům 4-5, vítězové 2-7 proti vítězům 3-6 semiﬁnálové zápasy.
3.hrací den se hrají zápasy o 3.místo a ﬁnálové zápasy.
1.2.5 Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let
Přihlášky družstev: Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, které se přihlásí na formuláři přihlášky do
30.dubna příslušného roku a zaplatí příslušný vklad do soutěže.
Mistrovství se skládá z kvaliﬁkace a závěrečné části.

1.2.5.1 Kvaliﬁkace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A a VÝCHOD B.
Kvaliﬁkaci řídí pracovníci Komise mládeže v regionu. Zajistí pro kvaliﬁkaci termín a hřiště. Ostatní náklady si hradí
kluby samy. Termín i hřiště bude shodné i pro kvaliﬁkaci MČR družstev žáků a žákyň do 14 let a MČR družstev
chlapců do 18 let. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby
potvrdila svou účast.
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Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin (region ZÁPAD A, region ZÁPAD B, region VÝCHOD A a region VÝCHOD B provádí a aktualizuje STK ČGF dle aktuálních sportovně-společenských podmínek. Aktuální
zařazení klubu do příslušného regionu je k dispozici na serveru ČGF v kapitole „Kluby ČGF“.
Regionální kvaliﬁkace se hraje systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují
hráči s hcp do 36,0.
Hrají družstva dívek do 18 let. Za každé družstvo hrají 4 hráčky. Družstvo může mít dvě náhradnice. Aby družstvo
mohlo být v kvaliﬁkaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně se třemi hráčkami. S menším počtem hráčeknemůže
družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři (po
dohodě s hlavním rozhodčím i jinak) nejpozději jeden den před začátkem hracího kola, do 19 hodin večer. Kapitán
může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky sestavy kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto: STK ČGF přidělí družstvům pořadové číslo 1 až X.
Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou startovat
ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; XA, …1B, 2B; 3B, 4B,…XB; ……1D....
XD.
Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne
o pořadí nejlepší individuální výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (8 družstev) postoupí do závěrečné části Mistrovství ČR.

1.2.5.2 Závěrečná část MČR:
Závěrečná část Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let se hraje jako jednorázová soutěž. Hřiště zajistí ČGF na základě
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si hradí kluby samy.
Hraje se v jednom termínu ve třech hracích dnech, a je rozděleno na část základní a ﬁnálovou. Termín i hřiště bude
shodné i pro MČR smíšených družstev do 14 let a MČR družstev chlapců do 18 let!

1.2.5.2.1 Základní část – 1.hrací den
Způsob hry: Hraje 8 družstev určených ze základní kvaliﬁkace. Hraje se 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se
na úpravu hendikepu.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice současně pro základní i ﬁnálovou část.
Za každé družstvo nastoupí 4 hráčky a započítávají se 3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí
nastoupit minimálně se 3 hráčkami. S menším počtem hráček nemůže družstvo nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva nejpozději jeden den před začátkem soutěžního kola, do 19 hodin večer. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají.
Kapitán může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky sestavy kdykoli před jejich startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu základní části takto: přidělí losováním družstvům děvčat
pořadové číslo 1 až 8. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, tak jak je kapitáni napíší do sestavy.
Hráčky budou startovat ve trojicích v intervalu 10 minut podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......8A, 1B, 2B; 3B,
4B, 5B; ……..8B; ........1D, 2D, 3D; 4D, 5D, ......8D.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev a jejich nasazení do pavouka ﬁnálové části.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší individuální
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný
výsledek, eventuelně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií,
rozhodne los.

1.2.5.2.2 Finálová část (Play oﬀ) – 2. a 3.hrací den
Rozdělení družstev: Pořadí 8 družstev v základní části určí pavouka ﬁnálové části, kde budou družstva nasazena takto:
1-8, 4-5, 2-7, 3-6.
Způsob hry: Všechna utkání ﬁnálové části se hrají na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice současně pro základní i ﬁnálovou část. Minimální počet hráček, aby družstvo
mohlo nastoupit je 2.
Systém hry družstev: hraje se 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí
ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí
jejich klubu pořádková pokuta.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy a společně je odevzdají. Kapitán
může dále nahradit jednu nebo dvě hráčky sestavy náhradnicemi kdykoli před jejich startem.
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2.hrací den dopoledne se hrají zápasy 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Poražená družstva soutěž končí. Odpoledne hrají vítězové
1-8 proti vítězům 4-5, vítězové 2-7 proti vítězům 3-6 semiﬁnálové zápasy.
3.hrací den se hrají zápasy o 3.místo a ﬁnálové zápasy.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, končí ostatní nedohrané zápasy remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající
hráči dozví, nesmí pokračovat ve hře. Jinak hrozí jejich klubu pořádková pokuta.

1.3

Start hráčů v soutěžích družstev svého domovského nebo nedomovského klubu

V soutěži družstev dospělých, v soutěžích družstev seniorů, i v soutěži družstev mládeže platí:
1) Hráč hraje soutěže družstev za svůj domovský klub.
2) Během kalendářního roku může hráč startovat pouze za jeden klub v soutěžích dospělých, pouze za jeden klub
v soutěžích mládeže, a pouze za jeden klub v soutěžích seniorů.
3) V případě, že domovský klub dá hráči souhlas, může hráč hrát v daném kalendářním roce za jeden ze svých nedomovských klubů. Domovský klub musí vydat hráči písemné potvrzení, kde uvede, že souhlasí se startem hráče
v jeho nedomovském klubu (uvede název klubu), a zda souhlas platí pro všechny druhy soutěží, nebo jen pro
některé (soutěže družstev dospělých, soutěže družstev mládeže nebo pro soutěže družstev seniorů). Počet hráčů
s nedomovským členstvím není v družstvu omezen. Potvrzení předloží kapitán družstva hlavnímu rozhodčímu
při odevzdání sestavy.
4) Hostování hráče v klubu, ve kterém není členem, není možné.
5) Jestliže hráč podle svého věku může hrát soutěže družstev ve dvou věkových kategoriích, je možné, na základě
souhlasu, aby hrál v daném roce ve dvou klubech.
6) Pro hráče ve věku do 18 let včetně platí:
a) může hrát současně v soutěži družstev dospělých i v soutěži družstev mládeže
b) v soutěžích družstev mládeže může hrát v jednom roce ve všech družstvech mládeže, kam svým věkem přísluší.
Výjimka (týká se jen soutěží mládeže do 14 a 18 let): Hráč, který startuje v soutěži družstev do 14 let, nemůže nastoupit do soutěže družstev do 18 let a naopak. Pro Pohár klubů toto omezení neplatí.
c) soutěže mládeže může hrát v daném roce pouze za jeden klub
Např. hráč ve věku 18 let může hrát ligu dospělých za svůj domovský klub a soutěže družstev mládeže za jiný klub,
kde má nedomovské členství.
7) Hráč ve věku nad 55 let, případně hráčka nad 50 let, může např. hrát ligu dospělých za svůj domovský klub a soutěž družstev seniorů za jiný klub, kde má nedomovské členství.

1.4

Počet družstev

Ve všech soutěžích družstev dospělých i mládeže může hrát za klub pouze jedno družstvo. Start „B“ družstev není
možný.

2.

Organizace nemistrovských soutěží družstev ČGF

2.1
Jako nemistrovské soutěže dospělých a mládeže organizuje Řídící orgán STK ČGF:
– mezistátní utkání Česká republika – Slovenská republika
–President Goldscheider Trophy – utkání reprezentantů VÝCHOD ČR – ZÁPAD ČR
– Lady Abrahams Trophy – utkání reprezentantek SEVER ČR – JIH ČR
Soutěže se řídí propozicemi vydaných STK ČGF pro tyto soutěže.
2.2
Kluby ČGF mohou pořádat nemistrovské soutěže družstev ve formě vzájemných utkání klubů, nebo jako regionální
soutěže více klubů.
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V. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČGF
Účel disciplinárního řádu
Článek I.
V disciplinárním řízení mají být odpovědně projednána, spravedlivě posouzena a případně náležitě potrestána závažná
porušení stanov, norem a pravidel ČGF, jakož i etikety a zvyklostí v golfovém světě uznávaných nebo činnost, která
přivodila nebo může přivodit znevážení dobrého jména českého golfu.
Článek II.
Projednávání disciplinárních případů, jakož i rozhodnutí v disciplinárních proviněních musí přispívat k výchově nejen provinilých, nýbrž i ostatních členů ČGF. Proto musí být výsledek řízení zveřejněn pro všechny golfové subjekty,
členy ČGF.

Provinění
Článek III.
V disciplinárním řízení se projednávají porušení stanov, norem a pravidel ČGF, jakož i jiná provinění proti golfové
etice jak jednotlivců, tak i kolektivů, členů ČGF. Závažná provinění proti stanovám ČGF resp. jejich soustavné neplnění a znevažování kluby nebo ostatními golfovými subjekty, nejsou svou povahou pouze disciplinárním přestupkem
a jako taková jsou řešena na návrh výboru ČGF konferencí ČGF.

Tresty
Článek IV.
Za prokázaná provinění se ukládají tyto tresty:
a) jednotlivcům:
– napomenutí
– důtka
– zákaz sportovní činnosti resp. zákaz výkonu sportovní funkce
b) kolektivům:

– napomenutí
– důtka
– peněžitá pokuta
– vyloučení za soutěže

Tresty ukládané kluby vlastním členům podle vnitřních řádů nejsou tresty ve smyslu tohoto Disciplinárního řádu.
Článek V.
Výkon trestu zákazu činnosti, není-li delší než 1 měsíc, může být podmíněně odložen na dobu ne kratší 6 měsíců,
avšak ne delší 1 roku. Dojde-li k novému provinění a jeho potrestání kterýmkoliv trestem, vykoná se dodatečně
i podmíněný trest. Podmíněný trest může být vysloven pouze jedenkrát v kalendářním roce, a to jestliže se jedná
o prvé provinění hráče (funkcionáře).

Zahájení disciplinárního řízení
Článek VI.
Se žádostí o zahájení disciplinárního řízení se může obrátit kdokoli na výbor ČGF, a to písemnou formou. O zahájení
disciplinárního řízení může rozhodnout i sám výbor ČGF bez vnějšího podnětu. V případě, že výbor ČGF přenesl
disciplinární pravomoc na jiný orgán, postupuje se žádost tomuto orgánu.
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Článek VII.
O zahájení disciplinárního řízení informuje výbor ČGF, resp. jím pověřený orgán, všechny jednotlivce a kolektivy,
jichž se řízení týká, jakož i kluby, jichž jsou zúčastnění členy. Zahajuje-li disciplinární řízení jiný orgán než výbor
ČGF, informuje o zahájení i výbor ČGF. Disciplinární řízení se zahajuje nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti,
v případě, že řízení zahajováno nebude, je třeba v této lhůtě žadateli odpovědět.

Skončení disciplinárního řízení
Článek VIII.
O skončení disciplinárního řízení, jakož i o trestech v tomto řízení vynesených, informuje výbor ČGF, resp. jím
pověřený orgán, všechny orgány, jednotlivce a kolektivy, jichž se řízení týká, jakož i všechny kluby a ostatní golfové
subjekty, členy ČGF. Proti rozhodnutím v disciplinárním řízení, ať toto řízení vedl výbor ČGF nebo jiný jím pověřený
orgán, není na půdě ČGF odvolání.

VI. ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD ČGF
OFICIÁLNÍ AMATÉRSKÝ ŽEBŘÍČEK GOLFISTŮ ČR
„Oﬁciální amatérský žebříček golﬁstů ČR“ (dospělých i mládežnických kategorií) bude zpracováván na serveru ČGF.
Systém tvoření žebříčku a seznam soutěží, z kterých bude žebříček sestavován bude vydáván vždy na začátku daného
kalendářního roku na serveru ČGF.

VII. ZKOUŠKA GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI
Tato kapitola vysvětluje pojmy a provádí výklad činností v oblasti získávání hendikepu začínajících hráčů golfu.

1/ Zkouška golfové způsobilosti:
Vzhledem ke speciﬁčnosti hry golfu je třeba, a dokonce to i vyžaduje Hendikepový systém EGA, složit zkoušku
z Pravidel golfu, etikety a praxe předtím, než hráč získá hendikep a je zaregistrován na Server České golfové federace.
Začínající hráči by měli při zkoušce splnit následující požadavky:

1. Teorie:
Psaný test z pravidel a etiky golfu je veden pod přímým dohledem zkoušejícího. Test musí být zaměřen na etiketu
a hlavní golfová pravidla, která umožňují bezproblémový pohyb hráče po golfovém hřišti. Za tímto účelem může být
použita kniha pravidel golfu.
Test se skládá z 20 otázek, přičemž alespoň 17 otázek musí být zodpovězeno správně.
Doba trvání testu je 60 minut.
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2. Praxe – golfová hra na 9 jamek Stableford
Hráč obdrží 2 rány k dobru na každé jamce. Např. skutečný PAR 3 je pro zkoušeného PAR 5, to znamená, že při
zahrání 5 ran na této jamce hráč získává 2 body.
Při hře 9 jamek je důležité, aby kandidát věděl, jak pravidla golfu a golfovou etiku použít, např.:
– kdo má přednost na odpališti
– kde má být míč na odpališti umístěn a pozice ostatních hráčů na odpališti
– bezpečná vzdálenost od hráčů vpředu ( před námi)
– být tiše
– omezení času přípravy a počet cvičných švihů
– umístění golfového bagu
– vrácení vyseknutého drnu zpět
– úprava jamkoviště po dopadu míče
– nechodit ve dráze patu
– značení a čištění míče
– obsluha praporkové tyče
– zapisování a počítání výsledků ve sčítacím lístku
– jak a kdy pustit další hráče
– tempo na hřišti
Doporučení hrací doby: 1 hod. 45 min. pro 9 jamek
Minimum by mělo být získání 9 stablefordových bodů. Zkoušející musí při hře přihlédnout ke způsobu hry a zejména ke způsobilosti hráče hrát na golfovém hřišti.

2/ Protokol o zkoušce golfové způsobilosti:
Pokud hráč splní podmínky zkoušky golfové způsobilosti, obdrží od zkoušejícího protokol o této zkoušce. Formulář
protokolu je k dispozici na Serveru České golfové federace v kapitole Dokumenty ČGF.

3/ Vydání protokolu o zkoušce golfové způsobilosti:
Protokol o složení zkoušky golfové způsobilosti jsou oprávněny vydávat tyto osoby:
a/ profesionál pověřený PGAC – může vydávat protokol všem začínajícím hráčům
b/ cvičitel golfu – může vydávat protokol pouze členům klubu, který jej touto činností pověřil; musí mít platnou
licenci rozhodčího golfu III.třídy
c/ klubem pověřená osoba, zpravidla člen STK klubu, schválená STK ČGF; musí mít platnou licenci rozhodčího
golfu III.třídy
Pokud protokol o zkoušce vydá neoprávněná osoba, žádný klub (ani CMR) jej nemůže uznat, a nemůže provést
registraci hráče na Serveru ČGF.

4/ Zadání hendikepu hráče do databáze Serveru ČGF:
Hráč, který je členem klubu ČGF nebo CMR předloží protokol pověřené osobě v jeho klubu, nebo v případě CMR
na sekretariátu ČGF. Na základě platného a uznaného protokolu o složení zkoušky golfové způsobilosti provede domovský klub hráče nebo CMR registraci hráče na serveru ČGF tím, že zadá hráči hendikep 54. V kolonce „důvod“
se uvede: datum zkoušky dle protokolu, místo zkoušky a jméno zkoušejícího.
V případě, že hráč vlastní platný protokol o zkoušce, ale klub není přesvědčen o dostatečné připravenosti hráče, neměl
by klub provést registraci hráče a zadat hráči hendikep 54. Klub si musí uvědomit, že registrací resp. získáním hendikepu 54 je již hráč oprávněn hrát soutěže. Jeho klub je odpovědný za to, že hráč se při soutěži chová slušně a sportovně, zná etiku a pravidla golfu, je schopen hrát soutěž v požadovaném tempu jako ostatní soutěžící a nezpůsobuje
jim svou hrou problémy. Všechny tyto případné problémy, které nedostatečně připravený hráč může při hře na hřišti
způsobit, padají na hlavu jeho klubu. Proti klubu, který by takovým hráčům umožňoval přístup do soutěží, může
ČGF zavést disciplinární řízení z důvodu nedodržování Hendikepového systému EGA kap.14.4, které umožňuje
ČGF prohlášení všech hendikepů hráčů klubu za neplatné hendikepy EGA a prakticky by to znamenalo zablokování
hendikepů na Serveru ČGF.
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