SOUTĚŽNÍ ŘÁD
ČESKÉ GOLFOVÉ FEDERACE

Platnost od 6. března 2010

I.

Registrační řád ČGF .................................................................2

II.

Hrací řád ‐ všeobecná a technická ustanovení .........................4

III.

Hrací řád ‐ jednotlivci .............................................................10

IV.

Hrací řád ‐ družstva ................................................................15

V.

Disciplinární řád .....................................................................37

VI.

Žebříčkový řád........................................................................39

VII.

Podmínky soutěží ČGF............................................................43

VIII.

Pravidla a postupy Komise pro amatérský status...................46

IX.

Antidopingová politika ČGF....................................................48

Dne 6. března 2010 vydala STK ČGF ‐ ing. Karel Vopička, PhDr. Luboš Klikar,
Mgr. Dalibor Procházka ‐ pro potřeby klubů a členů České golfové federace

I. REGISTRAČNÍ ŘÁD ČGF
1.1 Databáze hráčů ČGF
1.1.1
Členské kluby České golfové federace (dále jen ČGF) jsou povinny vést databázi všech svých členů na serveru
ČGF. Databáze členů slouží mj. jako centrální evidence členské základny, registr hráčů klubů a jako evidence
hendikepů hráčů.

1.2 Registrace
1.2.1
Hráč musí být registrován v každém klubu, v němž je členem. S každým jednotlivým členstvím hráče je vázáno
unikátní registrační číslo.
1.2.2
Registrace v klubu může být buď domovská (domovské členství), nebo nedomovská (nedomovské členství).
1.2.3
Hráč může mít jen jednu domovskou registraci. Tato registrace určuje jeho hendikepovou autoritu
(viz Hendikepový systém EGA) a zároveň klub, který hráč primárně reprezentuje v soutěžích družstev ČGF
(viz 1.5 a též kapitola IV).
1.2.4
Hráč bez platné domovské registrace se nemůže účastnit žádných soutěží jednotlivců a družstev pořádaných
na serveru ČGF.

1.3 Změna domovské registrace (přestup)
1.3.1
Hráč může změnit svou domovskou registraci kdykoli.
1.3.2
Změna domovské registrace nabývá platnosti, když je provedena na serveru ČGF.
1.3.3
Změna domovské registrace se iniciuje tím, že hráč doručí svému domovskému klubu písemnou žádost
o změnu domovského klubu.
1.3.4
Domovský klub v databázi na serveru ČGF hráče uvolní tak, že změní status jeho členství na nedomovské. Tím
umožní domovskou registraci v jiném klubu. Toto uvolnění je klub povinen provést neprodleně, nejpozději pak
do 20 dnů od doručení písemné žádosti.
1.3.5
Nový domovský klub následně zavede hráči domovskou registraci (změnou nedomovské registrace nebo
založením nového členství), jakmile to je možné, nejpozději pak do 20 dnů od uvolnění hráče původním
domovským klubem.
1.3.6
Pokud původní domovský klub s přestupem nesouhlasí, může hráči znemožnit po dobu následujících 12
měsíců od změny domovské registrace na nedomovskou start za jiný klub (či kluby) v soutěžích družstev ČGF
bez svého dalšího souhlasu, a to podle bodu 1.5.2. Musí tak však učinit nejpozději do 20 dnů od provedení
změny domovské registrace na nedomovskou.
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1.4 Zrušení registrace
1.4.1
Registrace hráče se ruší zároveň se zrušením jeho členství v klubu. Ukončení registrace na serveru ČGF
je klub povinen provést neprodleně, nejpozději pak do 20 dnů od zániku členství hráče v klubu.
1.4.2
Klub, ve kterém hráč ukončil členství, je oprávněn hráči znemožnit po dobu následujících 12 měsíců od
ukončení registrace start za jiný klub (či kluby) v soutěžích družstev ČGF bez svého dalšího souhlasu, a to
podle bodu 1.5.2. Musí tak však učinit nejpozději do 20 dnů od provedení zrušení domovské registrace.

1.5 Registrace a soutěže družstev ČGF
1.5.1
Hráč může reprezentovat jen klub, v němž má platnou registraci. Další podmínky viz Hrací řád soutěží
družstev ČGF, odstavec 4.1.3.
1.5.2
Pokud je klub podle bodů 1.3.6 nebo 1.4.2 oprávněn vydat zákaz startu hráče za jiné kluby v soutěžích
družstev ČGF, musí tento zákaz mít písemnou formu a musí obsahovat údaje o hráči, bývalém domovském
klubu a o tom, pro která družstva, soutěže či kluby je tento zákaz platný. Tento zákaz musí být doručen STK
ČGF ve lhůtě uvedené u příslušných bodů. Aby zákaz byl platný pro konkrétní část nějaké soutěže družstev
ČGF, musí být doručen STK ČGF nejpozději tři dny před prvním dnem konání této části.

1.6 Porušení Registračního řádu ČGF a pořádkové pokuty
1.6.1
Pokud klub nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení Registračního řádu ČGF, zaplatí pořádkovou pokutu
1.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tato pokuta ho ale nezbavuje povinnosti vyplnit ustanovení Registračního
řádu ČGF.
1.6.2
Nezaplacení pořádkové pokuty v termínu určeném STK ČGF nebo dlouhodobé porušování Registračního řádu
ČGF bude mít pro klub za následek disciplinární řízení a tresty podle Disciplinárního řádu ČGF.

1.7 Nevypořádané závazky
1.7.1
Pokud klub a hráč mají nevypořádané závazky vyplývající z členství v klubu, reprezentování klubu, přestupu,
zrušení registrace či z jakéhokoli jiného důvodu, jejich řešení nespadá do působnosti ČGF a musí se řešit
standardní občansko‐právní cestou.
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II. HRACÍ ŘÁD ČGF ‐ VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
2.1.

Základní ustanovení

2.1.1 Rozdělení soutěží
2.1.1.1
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
‐ mid‐amatéři ‐ muži a ženy starší 35 let
‐ senioři ‐ ženy starší 50 let, muži starší 55 let
Ve všech kategoriích je rozhodující ročník narození.
2.1.1.2
Podle výkonnosti:
‐ hráči se rozdělují do jednotlivých kategorií podle svého hendikepu
‐ hráči s hcp 37 ‐ 54 hrají v poslední kategorii nebo samostatně
2.1.1.3
Podle způsobu soutěžení:
‐ soutěže jednotlivců nebo dvojic
‐ soutěže družstev
2.1.1.4
Podle povahy soutěžení:
‐ soutěže mistrovské
‐ soutěže nemistrovské (klubové, klasifikační a jiné)
Mistrovské soutěže jsou nejdůležitější soutěže, ostatní se jim přizpůsobují.
2.1.1.5
Podle účasti:
‐ soutěže domácí
‐ soutěže mezinárodní
‐ soutěže uzavřené (jen pro členy klubu, federace, zvané hosty, amatéry aj.)
‐ soutěže otevřené (open, veřejné, pro všechny zájemce)
2.1.1.6
Podle doby soutěžení:
‐ soutěže jednorázové
‐ soutěže dlouhodobé
2.1.1.7
Podle počtu hraných kol a jamek:
‐ na 9 jamek
‐ na 18 jamek
‐ na x krát 18 jamek

2.1.2 Soutěžní systémy a způsob hry
2.1.2.1
Soutěže v golfu se hrají systémem:
‐ na jamky
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‐ na rány
‐ stableford (bodovací)
‐ jiným
2.1.2.2
Soutěže na jamky se hrají způsobem:
‐ každý s každým jednokolově nebo dvoukolově
‐ vyřazovacím ‐ poražený hráč je z další soutěže vyřazen
‐ jiným
2.1.2.3
Soutěže na rány:
‐ všichni hráči téže kategorie tvoří jednu soutěžní skupinu
2.1.2.4
Ostatní systémy jsou různými úpravami soutěží na jamky nebo na rány a používají se jen
u nemistrovských soutěží:
‐ hra proti par nebo bogey
‐ eklektik (výběrová)
‐ scramble
‐ praporková
‐ provázková
‐ jiná
2.1.2.5
Všechny soutěže se mohou hrát bez hendikepu nebo s hendikepem, případně jeho zlomkem stanoveným
rozpisem soutěže podle jejího charakteru.
2.1.2.6
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, aby byla co nejvíc
zachována regulérnost soutěže.
2.1.2.7
Všechny soutěže se hrají podle platných Pravidel golfu, schválených Místních pravidel hřišť, Soutěžního řádu
ČGF, eventuálně podle vydaného rozpisu dané soutěže.

2.2. Pořádání soutěží
2.2.1 Plánování a zadávání soutěží
2.2.1.1
Mistrovské soutěže plánuje a na serveru zadává ČGF, případně jí pověřená sportovně‐technická komise (STK).
Pro výběr hřišť STK ČGF používá následující kriteria:
‐ sportovní kvalita hřiště
‐ sportovní zázemí včetně proškoleného personálu
‐ dostupnost a ubytování
‐ princip rotace soutěží po ČR s cílem zabránit zvýhodnění hráčů „domácího“ klubu
‐ výše nabídky za pronájem hřiště s limitem do 50.000 Kč + DPH za jeden hrací den bez ostatních nákladů
Krajské nebo regionální soutěže plánuje a na serveru zadává příslušná Regionální komise STK nebo klub
pověřený STK ČGF pořádáním těchto soutěží.
Nemistrovské soutěže plánují a na serveru zadávají jednotlivé kluby ČGF.

2.2.2 Zpráva o výsledku soutěže
2.2.2.1
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 hodnocení průběhu soutěže.
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2.2.3 Řídící orgány soutěží
2.2.3.1
Řídícím orgánem soutěže je soutěžní výbor určený rozpisem. Jeho hlavním úkolem je rozhodovat podle
Pravidel golfu a Soutěžního řádu ČGF o sporných případech či sporech účastníků soutěže. Jeho rozhodnutí je
konečné.
2.2.3.2
K prošetření sporů ohledně Pravidel golfu může soutěžní výbor jmenovat ze svého středu hlavního rozhodčího.
V takovém případě je rozhodnutí hlavního rozhodčího rozhodnutím konečným.
2.2.3.3
Soutěžní výbor organizuje a řídí soutěž, je odpovědný za losování, sestavení startovní listiny, stav hřiště
a zpracování výsledků na serveru ČGF.
2.2.3.4
Organizačním vedením soutěže může být pověřen ředitel soutěže, který podle potřeby a významu soutěže
jmenuje další funkcionáře (pořadatele, zapisovatele, startéra, lékaře, pokladníka atd.).
2.2.3.5
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 aj.)
nebo který je pod vlivem alkoholu či drog. Soutěžní výbor postupuje v těchto případech podle Pravidel golfu,
pravidla č. 33‐7.
2.2.3.6
Hlavní rozhodčí se nesmí zúčastnit mistrovské soutěže. Při všech soutěžích na úpravu hendikepu musí být po
celou dobu soutěže přítomen kvalifikovaný rozhodčí ČGF.

2.2.4 Udělování cen
2.2.4.1
Ve veřejných soutěžích, na nichž 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 statusu. Porušení se trestá podle Pravidel amatérského statusu.
2.2.4.2
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).
2.2.4.3
Počet cen v jednotlivých kategoriích pořadatel určuje rozpisem soutěže.
2.2.4.4
Pořadatel musí v rozpise soutěže uvést druh cen (věcné, poukázky na zboží, medaile, diplomy aj.) a také jejich
počet. Nejpozději před rozehráním posledního kola musí ceny vystavit s označením, pro jakou kategorii a jaké
umístění jsou určeny. U jednokolových soutěží tak musí učinit ihned po odstartování posledního účastníka, kdy
je už znám počet startujících v jednotlivých kategoriích.
2.2.4.5
Pokud je pro některou kategorii vypsána cena putovní, musí být v rozpisu soutěže výslovně uvedeno, zda jde
o cenu dočasně putovní (tj. stává se definitivním vlastnictvím hráče při třech vítězstvích po sobě nebo pěti
celkem) nebo zda jde o cenu věčně putovní. Kromě putovní ceny vítěz musí vždy obdržet i cenu, která je jeho
definitivním vlastnictvím.
2.2.4.6
Dočasný držitel putovní ceny ji musí pořadateli vrátit na vlastní náklad před uspořádáním dalšího ročníku
soutěže.
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2.2.4.7
Pokud se hráč ‐ bez omluvy pořadateli ‐ nedostaví k vyhlášení výsledků a převzetí ceny, pořadatel není povinen
mu příslušnou cenu vydat.
2.2.4.8
Pořadatel musí v rozpise soutěže uvést postup při udělování cen v případě, že jeden hráč může být hodnocen
ve více kategoriích (např. nejlepší dorostenec startující mezi dospělými, nejlepší brutto výsledek aj.).

2.2.5 Rozhodování o pořadí
2.2.5.1
Pořadatel je povinen v rozpise soutěže uvést, jak budou hodnoceny výsledky v jednotlivých kategoriích,
zda bez hendikepu nebo s hendikepem, případně zda bude použit hendikep v plné nebo zkrácené výši.
2.2.5.2
Pořadatel je povinen v rozpise soutěže uvést, jak budou hodnoceny stejné výsledky dosažené dvěma nebo
více hráči.
2.2.5.3
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 uvedených kritérií, následuje los
2.2.5.4
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‐li se o 1. místo, následuje rozehrávka s hendikepy do
prvního rozhodnutí
c) na dalších místech rozhoduje los

2.3. Sportovně‐technické doklady
2.3.1 Rozpis soutěže
2.3.1.1
Pořadatel každé soutěže je povinen vypracovat a zveřejnit rozpis soutěže na serveru ČGF.

2.3.2 Hrací a časový plán
2.3.2.1
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 hráčům i divákům
a pravidelně aktualizován.
2.3.2.2
Rámcový časový plán se uvádí v rozpise soutěže. Soutěžní výbor má právo časový plán podle potřeby změnit,
musí však o tom včas vyrozumět všechny účastníky.
2.3.2.3
Startovní listiny s vyznačením času startu pro jednotlivé hráče musí být zveřejněny na serveru ČGF včas, tj. co
nejdříve po uzavření přihlášek nebo po provedeném losování. Rozpisem soutěže by mělo být určeno, kdy bude
startovní listina vyvěšena na serveru ČGF.
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2.3.3 Přihlášky do soutěže
2.3.3.1
Pokud pořadatel nestanoví rozpisem soutěže jinak, přihlášky do všech mistrovských i nemistrovských
soutěží jednotlivců podávají hráči a sami také odpovídají za svou neomluvenou neúčast. Jestliže přihlášený
hráč do vydání startovní listiny neomluví svou neúčast, pořadatel má právo žádat hráče o zaplacení vkladu
a nepřipustit ho do své nejbližší soutěže.
2.3.3.2
Přihlášky do mistrovských i nemistrovských soutěží družstev podávají kluby pořadateli písemně, faxem nebo
mailem na příslušeném formuláři, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak. Doručení faxu či mailu pořadateli klub
musí telefonicky či jinak ověřit. Přihlášky musí obsahovat všechny rozpisem soutěže požadované údaje.
2.3.3.3
Pořadatel má právo odmítnout přihlášku, pokud:
a) hráč nebo družstvo nesplňuje požadavky rozpisu soutěže
b) hráč má zákaz sportovní činnosti
2.3.3.4
Pořadatel nesmí odmítnout přihlášku bez udání důvodu. Pokud důvodně odmítne přihlášku, musí o této
skutečnosti informovat domovský klub hráče.
2.3.3.5
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.
2.3.3.6
Start cizinců ve veřejných soutěžích je možný. Případné omezení musí pořadatel uvést v rozpisu soutěže.

2.3.4 Vklady do soutěží
2.3.4.1
Pořadatel může k částečné úhradě svých nákladů vybírat od hráčů vklady, jejichž výše je určena rozpisem
soutěže.

2.3.5 Doklady hráče
2.3.5.1
Pro účast v soutěžích všech kategorií hráči postačuje jeho registrace na serveru ČGF. Hráč se prokazuje
členskou kartou (registrační kartou) svého klubu.
2.3.5.2
Hráč musí mít během hry k dispozici platná Pravidla golfu. V případě, že toto ustanovení poruší, vystavuje
se nebezpečí diskvalifikace soutěžním výborem příslušné soutěže.

2.3.6 Podmínky soutěží
2.3.6.1
STK ČGF vydává „Podmínky soutěží ČGF“, podle nichž se pořádají mistrovské soutěže ČGF a které jsou
nedílnou součástí rozpisů soutěží ČGF.

2.3.7 Směrnice STK ČGF
2.3.7.1
STK ČGF na základě Stanov ČGF vydává "Směrnice STK ČGF", které jsou nedílnou součástí Soutěžního řádu
ČGF.
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2.3.8. Námitky a protesty
2.3.8.1.
Námitky a protesty v soutěžích jednotlivců se řeší podle Pravidel golfu.
2.3.8.2.
V soutěžích družstev ČGF musí být při podání námitky nebo protestu složen vklad ve výši 1.000 Kč k rukám
soutěžního výboru. Bude‐li námitka či protest soutěžním výborem uznán jako oprávněný, vklad bude v plné
výši vrácen. V opačném případě vklad propadá pořadateli soutěže.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČGF
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III. HRACÍ ŘÁD ČGF ‐ SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
3.1. Organizace mistrovských soutěží
3.1.1 Soutěžní třídy
3.1.1.1
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 mládeže
‐ výběrové turnaje dospělých
‐ výběrové turnaje seniorů
3.1.1.2
Za mistrovskou soutěž se považuje:
‐ je‐li vypsána ČGF nebo ve smyslu tohoto Soutěžního řádu jí pověřeným subjektem
‐ zúčastní‐li se v kategorii nejméně 3 hráči

3.1.2 Způsob hry
3.1.2.1
Mistrovské soutěže se hrají jako soutěže jednotlivců nebo dvojic, a to ve hře na jamky i na rány. Počet kol
pořadatel stanoví rozpisem soutěže podle platných sportovně ‐ technických podmínek.
3.1.2.2
Kategorie a odpaliště ‐ v mistrovských soutěžích ČGF dospělých i mládeže všichni hráči (včetně žáků a žákyň do
12 let) hrají v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť určených STK ČGF v rozpisu soutěže. Pro všechny
chlapce bez rozdílu věku a hendikepu se při úpravě jejich hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro
muže.

3.1.3 Mistrovství klubu
3.1.3.1
Všechny sportovně ‐ technické podmínky soutěže určuje klub, který také soutěž řídí. Mistrovství klubů se hrají
podle Soutěžního řádu ČGF a Podmínek soutěží ČGF.

3.1.4 Mistrovství ČR
3.1.4.1
Mistrovství ČR jsou soutěže výběrové, v nichž mohou startovat jen hráči, kteří splňují podmínky stanovené
ČGF. Soutěž organizuje a řídí ČGF, která může zajištěním soutěže pověřit některý klub nebo subjekt ČGF.
3.1.4.2
Vítězové získají titul mistra ČR s označením kategorie a roku, v němž zvítězili. Kromě toho první tři hráči
dostanou medaile.
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3.1.5 Mistrovství ČR ve hře na jamky
3.1.5.1
V mistrovství ČR ve hře na jamky, které se hraje jako národní mistrovství ČR, mohou startovat hráči a hráčky
s amatérským statusem, kteří jsou registrováni v klubech ČGF a mají české státní občanství. Hráči startují za
svůj domovský klub. V případě pochybností účastník musí doložit státní občanství občanským průkazem nebo
cestovním pasem.
3.1.5.2
Mistrovství ČR ve hře na jamky předchází kvalifikace všech účastníků ve hře na rány bez hendikepu. Rozsah
této kvalifikace, nasazení hráčů do jednotlivých kol, postupový klíč do mistrovství ČR ve hře na jamky, popř.
nasazení nejlepších hráčů a hráček z předcházejícího mistrovství bez kvalifikace určí rozpisem soutěže ČGF
podle platných sportovně ‐ technických podmínek.
3.1.5.3
Startovní čísla účastníků mistrovství ČR na jamky, 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.
3.1.5.4
Losem se nemůže rozhodnout o postupu z kvalifikace. V takovém případě hráči se stejným výsledkem sehrají
ihned po skončení kvalifikace rozehrávku od jamky č. 1 do prvního rozhodnutí.
3.1.5.5
Hráč, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupí k utkání 1. kola vyřazovací soutěže, nemůže být nahrazen jiným
hráčem z kvalifikace.
3.1.5.6
Pavouk mistrovství ČR ve hře na jamky:
32 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

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

8 hráčů
1‐8
4‐5
2‐7
3‐6

3.1.6 Mezinárodní mistrovství ČR na rány
3.1.6.1
Podmínky pro účast, nasazení hráčů pro jednotlivá kola, hranice cutu apod. stanoví rozpisem soutěže ČGF
podle platných sportovně ‐ technických podmínek.
3.1.6.2
V případě rovnosti výsledků dvou nebo více hráčů na prvním místě se pro určení vítěze uskuteční rozehrávka
do prvního rozhodnutí hraná okamžitě po skončení posledního kola. O pořadí na dalších místech se rozhodne
podle ustanovení odstavce 2.2.5.3.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČGF

11

3.1.6.3
Pokud se mistrovství ČR hraje podle rozpisu soutěže jako mezinárodní, zahraniční účastníci mají stejná práva
a povinnosti jako domácí hráči.

3.1.7. Mezinárodní mistrovství ČR juniorů a dorostu
3.1.7.1
Podmínky pro účast, nasazení hráčů pro jednotlivá kola, hranice cutu apod. stanoví rozpisem soutěže STK ČGF
podle platných sportovně ‐ technických podmínek.
3.1.7.2
Během stanoveného kola hráči nesmějí používat nosiče (caddie).

3.1.8. Národní mistrovství ČR žáků a kadetů
3.1.8.1
Podmínkou účasti je registrace v klubu ČGF a české státní občanství. V případě pochybností účastník musí
doložit státní občanství rodným listem. Mistrovství se řídí rozpisem soutěže, které vypisuje ČGF podle platných
sportovně ‐ technických podmínek.
3.1.8.2
Během stanoveného kola hráči nesmějí používat nosiče (caddie).

3.1.9. Výběrové turnaje
3.1.9.1
Výběrové turnaje jsou vybrané soutěže ČGF, např. Czech Golf Amateur Tour, Czech MID Amateur Tour, Senior
Tour, Národní golfová Tour mládeže aj. Mohou mezi nimi být i mistrovské soutěže nebo jejich části, z nichž
výsledky jsou STK ČGF použity k sestavení výkonnostního žebříčku nebo pro jiné účely.
3.1.9.2
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 jen za předpokladu, že nebude
narušen časový plán a údržba hřiště mezi jednotlivými koly.
3.1.9.3
Výběrové turnaje Czech Golf Amateur Tour (CGAT) se řídí Všeobecnými propozicemi CGAT vydanými pro daný
ročník soutěže.
3.1.9.4
Výběrové turnaje Národní golfové Tour mládeže (NGTM) se řídí Všeobecnými propozicemi NGTM vydanými
pro daný ročník soutěže.

3.1.10. Převrtání jamek
3.1.10.1
Pořadatel 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. Po převrtání jamek musí kategorie s nejnižšími hendikepy
startovat vždy jako první.

3.1.11. Základní povinnosti pořádajícího golfového klubu při organizačním zajištění
mistrovských soutěží ČGF:
a)
b)
c)
d)
e)
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Kontakt s ČGF ‐ včasné nahlášení členů soutěžního výboru podle požadavků STK ČGF
Zabezpečení a příprava hřiště
Umožnění hry a kontroly hřiště hlavnímu rozhodčímu soutěže
Vyhlášení výsledků ‐ předání cen (medailí)
Zpracování výsledků na serveru ČGF

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČGF

3.2. Organizace nemistrovských soutěží
Mimo mistrovské soutěže se dále vypisují veřejné turnaje a ostatní soutěže.

3.2.1 Veřejné turnaje
3.2.1.1
Tyto turnaje organizují kluby nebo ČGF. Mohou být pořádány pro všechny věkové a výkonnostní kategorie
a hrány různými systémy.

3.2.2 Systém a způsob hry
3.2.2.1
Systém nebo způsob hry určuje pořadatel rozpisem soutěže. Je v zájmu pořadatele, aby rozpis soutěže byl
vypracován pečlivě a neumožňoval různý výklad.
3.2.2.2
Rozpis soutěže má obsahovat zejména:
‐ vypsané kategorie, případně podmínky jejich sloučení
‐ způsob nasazení (losování) hráčů
‐ zda se hraje na úpravu hendikepu či nikoliv
‐ zda se hraje s hendikepem nebo bez hendikepu, v jakých kategoriích a z jakých odpališť
‐ určování pořadí při rovnosti výsledků
‐ druh a počet cen
‐ způsob podávání přihlášek
‐ časový plán soutěže
‐ omezení účasti (hendikepem, klíčem pro kluby, maximálním počtem startujících aj.)
‐ úhradu nákladů, zajištění noclehů, stravování
‐ výši vkladu
‐ složení soutěžního výboru (ředitel, hlavní rozhodčí, zajištění zdravotnické péče aj.)
Při soutěžích s hendikepem používejte procentuální část hracího hendikepu takto:
hra na rány:

jednotlivci
dvojice

‐ plný rozdíl
‐ 50% součtu (zaokrouhleno)

hra na jamky:

jednotlivci
dvojice (jedním míčem)

‐ plný rozdíl
‐ 50% součtu (zaokrouhleno)

výběrový ”drive”:

dvojice

‐ 60% nižšího + 40% vyššího HCP,
hodnoty se sečtou a pak zaokrouhlí

stableford:

jednotlivci
dvojice

‐ plný hendikep
‐ 50% součtu (zaokrouhleno)

3.2.2.3
Rozpis soutěže nesmí odporovat Soutěžnímu řádu ČGF. Ustanovení Soutěžního řádu ČGF není nutno uvádět.
Doporučuje se např. poznámka, že kromě rozpisu soutěže platí také Soutěžní řád ČGF.

3.2.3 Kategorie
3.2.3.1
V nemistrovských soutěžích jsou hráči a hráčky zpravidla zařazováni do kategorií:
HCP

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

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČGF
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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, pořadatel
může tuto kategorii před zahájením soutěže pro hru i pro hodnocení sloučit s nejblíže vyšší hendikepovou
kategorií. Ve sloučené kategorii pak musí udělit cenu za nejlepší brutto výsledek.
3.2.3.2
Kategorie s nejnižšími hendikepy by měla startovat jako první.
3.2.3.3
Pokud v nemistrovské soutěži nejsou vypsány kategorie pro mládež, junioři, dorostenci, kadeti, starší žáci
a mladší žáci mohou startovat v kategoriích dospělých. Hrají v kategorii, kam patří svým hendikepem, a hrají
z odpališť, která jsou pro tuto kategorii vypsána v rozpisu soutěže. Toto ustanovení platí i pro mladší žákyně
a mladší žáky do 12 let bez ohledu na jejich hendikep. I pro mladší žáky se použije Course rating a Slope rating
pro muže. Klubům se však doporučuje vypisovat pro mladší žáky vlastní kategorii (podle ustanovení 3.3.1.1)
nebo v rámci kategorie dospělých udělovat cenu pro nejlepšího mladšího žáka nebo žákyni.

3.3. Organizace soutěží mládeže
3.3.1 Kategorie
3.3.1.1
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

‐
‐
‐
‐
‐

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

Ve všech kategoriích je rozhodující ročník narození.
3.3.1.2
V mistrovských soutěžích ČGF mládeže všichni hráči hrají v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť
určených STK ČGF v rozpisu soutěže. Pro všechny chlapce bez rozdílu věku a hendikepu se pro úpravu jejich
hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro muže.
3.3.1.3
V mistrovských soutěžích mládeže hráči nesmějí během kola používat nosiče (caddie). V regionálních soutěžích
mládeže pořadatel může použití nosiče (caddie) podle svého uvážení povolit.
3.3.1.4
V nemistrovských soutěžích pořádaných výlučně pro mládež a hraných na úpravu hendikepu všichni hráči hrají
v příslušných kategoriích a z příslušných odpališť určených pořadatelem v rozpisu soutěže. Pro úpravu
hendikepu se pro chlapce do 12 let bez rozdílu jejich hendikepu použijí Course rating a Slope rating pro muže.
Je nutno dodržet zásadu, že v jedné kategorii všichni hráči stejného pohlaví hrají ze stejných odpališť.

3.3.2 Ostatní podmínky soutěží se řídí Soutěžním řádem ČGF
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IV. HRACÍ ŘÁD ‐ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ČGF
4.1 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 těchto soutěží (na úrovni regionů nebo krajů) STK ČGF může předat regionálním nebo
případným krajským orgánům STK.
Podmínky účasti družstva:
‐ klub musí být členem ČGF;
‐ družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČGF a rozpisu soutěže;
‐ pokud klub startuje v některé soutěži družstev dospělých nebo mládeže, je povinen zajistit znormované
hřiště pro potřeby těchto soutěží, a to na základě požadavku STK ČGF nebo regionálních komisí STK;
‐ hráči družstva musí být registrováni podle Registračního řádu ČGF;
‐ hráči družstva musí mít hendikep EGA (tj. max. 36,0);
‐ není povolen start profesionálů;
‐ je povolen start cizinců, pokud jsou řádně registrováni v klubu ČGF;
‐ družstva startují v soutěži na základě svého umístění v předcházejícím ročníku nebo se přihlašují
podle rozpisu soutěže;
‐ řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška, resp. potvrzení účasti;
‐ zaplacení vkladu nebo kauce do soutěže, pokud to je v přihlášce požadováno.
Klub, který hraje soutěž družstev dospělých ČGF, hradí vklad do soutěže ve výši 10. 000 Kč. Klub, který hraje
soutěž družstev mládeže ČGF, hradí vklad do soutěže ve výši 1. 000 Kč.
Vklady družstev, která budou hrát III. ligu, příp. IV. ligu a vklady z kvalifikací soutěží družstev mládeže budou
použity na pronájem hřišť a úhradu nákladů spojených s pořádáním těchto soutěží v příslušném regionu.
Maximální částka za pronájem hřiště z těchto vkladů však nesmí přesáhnout 50.000 Kč na hrací den. Vklady
ostatních družstev (Extraliga, I. liga, II. liga) budou použity v rámci rozpočtu ČGF na částečnou úhradu nákladů
spojených s konáním těchto soutěží.
Tréninkové centrum mládeže zřízené ČGF v klubu, jehož družstvo startuje v soutěžích družstev dospělých,
musí akceptovat požadavek regionální STK a po dohodě s ní uspořádat turnaj pro mládež. Tento turnaj bude
započítán do Žákovského žebříčku ČGF. V případě, že mu bude přidělen název „Major“, bude započítán do
Oficiálního amatérského žebříčku ČGF.

4.1.1 Mistrovské soutěže dospělých
‐ celostátní Extraliga družstev mužů (12 družstev)
‐ celostátní Extraliga družstev žen (10 družstev)
‐ celostátní I. liga družstev mužů (12 družstev)
‐ celostátní I. liga družstev žen (10 družstev)
‐ celostátní II. liga družstev mužů ‐ ve 2 skupinách ZÁPAD ČR a VÝCHOD ČR po 12 družstvech
‐ celostátní II. liga družstev žen ‐ ve 2 skupinách ZÁPAD ČR a VÝCHOD ČR po 10 družstvech
‐ regionální III. liga družstev mužů (všechna zbývající družstva) ‐ ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B,
VÝCHOD A, VÝCHOD B podle počtu přihlášených družstev do maximálního počtu 15 družstev
ve skupině
‐ regionální III. liga družstev žen (všechna zbývající družstva) ‐ ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B,
VÝCHOD A, VÝCHOD B podle počtu přihlášených družstev do maximálního počtu 13 družstev
ve skupině
‐ regionální IV. liga družstev mužů (všechna zbývající družstva) ‐ ve čtyřech skupinách ZÁPAD A,
ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B podle počtu přihlášených družstev do maximálního počtu 15 družstev
ve skupině
Pokud klub včas nepotvrdí účast svého družstva v celostátní soutěži (Extraliga, I. liga, II. liga) nebo pokud
nepřihlásí včas své družstvo do regionální soutěže (III. liga, IV. liga atd.) či neuhradí ve stanoveném termínu
vklad do jakékoliv soutěže družstev dospělých ČGF, jeho družstvo nebude přijato. V celostátních soutěžích
(Extraliga, I. liga, II. liga) se bude příslušná soutěž hrát s menším počtem družstev. Nepřijatá družstva budou
SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČGF
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mít právo se přihlásit do příštího ročníku soutěží družstev dospělých ČGF o jeden stupeň níže (tj. řešeno jako
sestup). V případě většího počtu takto nepřijatých družstev si STK ČGF vyhrazuje právo rozhodnout o doplnění
příslušných soutěží družstvy ze soutěží nižších.

4.1.1.1 Extraliga družstev mužů
Vrcholnou dlouhodobou soutěží družstev mužů v ČGF je Extraliga. Právo startu má 12 družstev na základě
umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Extraliga se hraje celoročně a je rozdělena na část
základní, finálovou (Play‐off) a utkání o sestup (Play‐out)

4.1.1.1.1

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 platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových 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 kluby hradí samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo základní části (2x18 jamek na rány). Za každé
družstvo nastoupí do každého hracího kola 6 hráčů a započítává se 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo
být hodnoceno, musí nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři
včetně náhradníků pro dané dvoukolo základní části nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku
každého hracího kola. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho
startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 12 ‐ pro 1. dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. a 3.
dvoukolo podle umístění v tabulce základní části po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčům pro jednotlivá
hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy.
Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích
v intervalu 10 minut v pořadí: 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; ……..; 4F, 5F, 6F; 7F, 8F, 9F; 10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní
listiny platí pro obě hrací kola daného dvoukola.
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 jen čtyři nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky
a sestoupí do I. ligy (viz bod 4.1.1.1.3).
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech tří dvoukol základní části u dvou nebo více družstev
o pořadí rozhodne lepší součet družstva ve 3. dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hráče družstva ve 3. dvoukole základní části, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 3. dvoukole
základní části, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto
kriterií, rozhodne los.
Postup: Prvních 8 družstev po základní části postupuje do finálové části (Play‐off). Družstva na 9. až 12. místě
se utkají o sestup do I. ligy (Play‐out).

4.1.1.1.2

Finálová část (Play‐off)

Způsob hry: Všechny zápasy Play‐off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo finálové části (1. čtvrtfinále, 2. společně semifinále
a finále Play‐off). Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v Play‐off, jsou čtyři.
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Systém hry v Play‐off: Hrají se 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápasů o 9 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost
hrající hráči dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta. Čtyřhra (foursome)
hraná v soutěžích družstev podle tohoto Soutěžního řádu ČGF je zápas, v němž dva hráči hrají proti dvěma
hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém pořadí jsou hráči dvojice napsáni
v odevzdané sestavě družstva. Hráči dvojice se mohou rozhodnout až na prvním odpališti, kdo z nich bude
odpalovat liché a kdo sudé jamky.
Čtvrtfinále Play‐off: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do čtvrtfinále takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7,
3‐6. Termín, do něhož musí být čtvrtfinálová utkání sehrána, určuje STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout na
sehrání čtvrtfinálového utkání v období 10 dnů před určeným termínem. V tomto období musí pořadatelský
(domácí) klub (tj. klub, který skončil na 1. až 4. místě po základní části) navrhnout minimálně dva termíny pro
utkání. Alespoň jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub dát soupeři
ihned po skončení základní části, 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 9jamkové) a hlavního rozhodčího zajistí pořadatelský
klub. Náklady si hradí kluby samy.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradníků na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možné dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové postupují do semifinále, poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Pořadí na 5. až 8. místě se určí
podle umístění těchto družstev v základní části.
Semifinále a finále Play‐off (dva hrací dny): Semifinále a finále Play‐off se hrají v termínu a na hřišti, které
zajistí ČGF. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Nasazení do semifinále Play‐off: První hrací den se hraje semifinále. Nasazení družstev se provede podle
umístění družstev v základní části ‐ nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát semifinále s nejhůře
postaveným družstvem ze základní části; druhé semifinále spolu sehrají dvě zbývající družstva.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradníků na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové semifinále hrají finále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.
Finále Play‐off: Finále a utkání o 3. místo se hrají druhý hrací den podle stejných podmínek jako semifinálová
utkání.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradníků na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně,
o vítězi rozhodne rozehrávka Sudden Death („náhlá smrt“) ve čtyřhře na jamky hraná v případě utkání
o 1. místo na minimálně tři jamky, v případě utkání o 3. místo na minimálně jednu jamku. Dvojici hráčů pro
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rozehrávku určí neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní
výbor tak, aby se vyhlášení výsledků včetně závěrečného ceremoniálu konalo za důstojných podmínek.
V případě, že z rozhodnutí soutěžního výboru není možné rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud
rozehrávka skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva v základní části.
Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR družstev mužů a bude reprezentovat ČR v Evropském poháru družstev
mužů.

4.1.1.1.3

Utkání o sestup (Play‐out)

Způsob hry: Všechny zápasy Play‐out se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci. Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v Play‐out,
jsou čtyři.
Systém hry v Play‐out: Hrají se 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápasů o 9 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost
hrající hráči dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Play‐out: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do Play‐out takto: 9‐12, 10‐11. Pokud se však
některé družstvo nezúčastnilo některého hracího kola základní části nebo mělo v hracím kole jen čtyři nebo
méně výsledků, je zařazeno na 12. (resp. 11.) místo a sestoupí do I. ligy. To znamená, že se příslušné utkání
Play‐out nekoná. Termín, do něhož musí být utkání Play‐out sehrána, určuje STK ČGF. Kluby se mohou
dohodnout na sehrání utkání Play‐out v období 10 dnů před určeným termínem. V tomto období musí
pořadatelský (domácí) klub (tj. klub, který skončil na 9. nebo 10. místě po základní části) navrhnout minimálně
dva termíny pro utkání. Alespoň jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský
klub dát soupeři ihned po skončení základní části, 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 9jamkové) a hlavního rozhodčího
zajistí pořadatelský klub. Náklady si hradí kluby samy.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradníků na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možné dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové utkání Play‐out si udrží extraligovou příslušnost pro příští ročník soutěže, poražená družstva sestoupí
do I. ligy družstev mužů.

4.1.1.2 Extraliga družstev žen
Vrcholnou dlouhodobou soutěží družstev žen v ČGF je Extraliga. Právo startu má 10 družstev na základě
umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Extraliga se hraje celoročně a je rozdělena na část
základní a finálovou (Play‐off).

4.1.1.2.1 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 platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových 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 kluby hradí 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 družstvo nemůže nastoupit.
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Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic
pro dané dvoukolo základní části na příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího
začátku každého hracího kola. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí kdykoli před jejím
startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 10 ‐ pro 1. dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. a 3.
dvoukolo podle umístění v tabulce základní části po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčkám pro
jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do
sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola, aby mohly startovat ve
trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B;
9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C; 5C, 6C, 7C; 8C, 9C, 10C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém
sestavení startovní listiny platí pro obě hrací kola daného dvoukola.
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 jen dva nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky
a sestoupí 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 3. dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hráčky družstva ve 3. dvoukole základní části, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 3. dvoukole
základní části, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto
kriterií, rozhodne los.
Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové části. Družstva na 9. a 10. místě sestupují do I. ligy.

4.1.1.2.2

Finálová část (Play‐off)

Způsob hry: Všechny zápasy Play‐off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé kolo finálové části (1. čtvrtfinále, 2. společně semifinále
a finále Play‐off). Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou dvě.
Systém hry v Play‐off: Hrají se 2 čtyřhry dopoledne a 3 dvouhry odpoledne, tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost
hrající hráčky dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Čtvrtfinále Play‐off: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do čtvrtfinále takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7,
3‐6. Termín, do kterého musí být čtvrtfinálová utkání sehrána, určuje STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout na
sehrání čtvrtfinálového utkání v období 10 dnů před určeným termínem. V tomto období musí pořadatelský
(domácí) klub (tj. klub, který skončil na 1. až 4. místě po základní části) navrhnout minimálně dva termíny pro
utkání. Alespoň jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub dát soupeři
ihned po skončení základní části, 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 9jamkové) a hlavního rozhodčího zajistí pořadatelský
klub. Náklady si hradí kluby samy.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradnic na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradnic nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí
kdykoli před jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání získávají obě družstva po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možné dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové postupují do semifinále, poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Pořadí na 5. až 8. místě se určí
podle umístění družstev v základní části.
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Semifinále a finále Play‐off (dva hrací dny): Semifinále a finále Play‐off se hrají na hřišti, které zajistí ČGF.
Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Nasazení do semifinále Play‐off: První hrací den se hraje semifinále. Nasazení družstev se provede podle
umístění družstev v základní části ‐ nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát semifinále s nejhůře
postaveným družstvem ze základní části; druhé semifinále spolu sehrají dvě zbývající družstva.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradnic na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradnic nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí
kdykoli před jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové semifinále hrají finále, poražená družstva hrají utkání o 3. místo.
Finále Play‐off: Finále a utkání o 3. místo se hrají druhý hrací den podle stejných podmínek jako semifinálová
utkání.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradnic na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradnic nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí
kdykoli před jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně,
o vítězi rozhodne rozehrávka Sudden Death („náhlá smrt“) ve čtyřhře na jamky hraná v případě utkání
o 1. místo na minimálně tři jamky, v případě utkání o 3. místo na minimálně jednu jamku. Dvojici hráček pro
rozehrávku určí neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní
výbor tak, aby se vyhlášení výsledků včetně závěrečného ceremoniálu konalo za důstojných podmínek.
V případě, že z rozhodnutí soutěžního výboru není možné rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud
rozehrávka skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva v základní části.
Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR družstev žen a bude reprezentovat ČR v Evropském poháru družstev žen.

4.1.1.3 I. liga družstev mužů
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev mužů v ČGF je I. liga. Právo startu má 12 družstev na základě
umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se podobně jako Extraliga celoročně a je
rozdělena na část základní a finálovou (Play‐off).

4.1.1.3.1 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 akcí ČGF na 18jamkových 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 kluby hradí 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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho startem.
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Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 12, pro 1. dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. dvoukolo
podle umístění v tabulce základní části po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčům pro jednotlivá hrací
kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči
budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích
v intervalu 10 minut v pořadí: 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; ……..;4F, 5F, 6F; 7F, 8F, 9F; 10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní
listiny platí pro obě hrací kola daného dvoukola.
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 jen čtyři 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 2. dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hráče družstva ve 2. dvoukole základní části, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole
základní části, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto
kriterií, rozhodne los.
Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové části. Družstva na 9. až 12. místě sestupují do příslušné
II. ligy, kam podle svého regionu patří.

4.1.1.3.2

Finálová část (Play‐off ‐ utkání o postup do Extraligy)

Způsob hry: Všechny zápasy Play‐off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé kolo finálové části (1. čtvrtfinále, 2. semifinále Play‐off).
Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou čtyři.
Systém hry v Play‐off: Hrají se 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápasů o 9 bodů.
V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost
hrající hráči dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Čtvrtfinále Play‐off: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do čtvrtfinále takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7,
3‐6. Termín, do něhož musí být čtvrtfinálová utkání sehrána, určuje STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout na
sehrání čtvrtfinálového utkání v období 10 dnů před určeným termínem. V tomto období musí pořadatelský
(domácí) klub (tj. klub, který skončil na 1. až 4. místě po základní části) navrhnout minimálně dva termíny pro
utkání. Alespoň jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub dát soupeři
ihned po skončení základní části, 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 9jamkové) a hlavního rozhodčího zajistí pořadatelský
klub. Náklady si kluby hradí samy.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků pro
čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možné dohrát, vítězem se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části. Vítězové
postoupí do Play‐off, tj. do utkání o postup do Extraligy. Poražená družstva obsadí 5. až 8. místo. Pořadí na 5.
až 8. místě bude určeno podle umístění v základní části.
Play‐off ‐ utkání o postup do Extraligy: Utkání o postup do Extraligy se hrají na hřišti, které zajistí ČGF. Ostatní
náklady si kluby hradí samy. Nasazení družstev do utkání se provede podle jejich umístění v základní části ‐
nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát o postup s nejhůře postaveným družstvem ze základní
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části; druhé utkání o postup spolu sehrají dvě zbývající družstva. Čtyřhry se hrají první hrací den Play‐off
(tj. v pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den Play‐off (tj. v sobotu).
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků pro
čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně,
o vítězi rozhodne rozehrávka Sudden Death („náhlá smrt“) ve čtyřhře na jamky hraná na minimálně tři jamky.
Dvojici hráčů pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku
rozhodne soutěžní výbor v časovém plánu soutěže. V případě, že z rozhodnutí soutěžního výboru není možné
rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud rozehrávka skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší
umístění družstva v základní části.
Vítězové těchto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí konečné 3. a 4. místo. Pořadí na 3. a 4.
místě bude určeno podle umístění družstev v základní části.

4.1.1.4 I. liga družstev žen
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen v ČGF je I. liga. Právo startu má 10 družstev na základě
umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se podobně jako Extraliga celoročně a je
rozdělena na část základní a finálovou (Play‐off).

4.1.1.4.1 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 akcí ČGF na 18jamkových 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 kluby hradí 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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí kdykoli před jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 10 ‐ pro 1. dvoukolo základní části podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2.
dvoukolo podle umístění v tabulce základní části po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčkám pro
jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do
sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola, aby mohly startovat ve
trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B;
9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C; 5C, 6C, 7C; 8C, 9C, 10C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém
sestavení startovní listiny platí pro obě hrací kola daného dvoukola.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků prvního dne a 3 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí
družstev 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 jen 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 2. dvoukole základní části. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne
nejlepší individuální výsledek hráčky družstva ve 2. dvoukole základní části, resp. posledních 9, 6, 3 nebo
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1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole
základní části, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto
kriterií, rozhodne los.
Postup: Prvních 8 družstev postupuje do finálové části. Družstva na 9. a 10. místě sestupují do příslušné II. ligy,
kam podle svého regionu patří.

4.1.1.4.2

Finálová část (Play‐off ‐ utkání o postup do Extraligy)

Způsob hry: Všechny zápasy Play‐off se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé kolo finálové části (1. čtvrtfinále, 2. semifinále Play‐off).
Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou dvě.
Systém hry v Play‐off: Hrají se 2 čtyřhry dopoledne a 3 dvouhry odpoledne, tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů.
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost
hrající hráčky dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Čtvrtfinále Play‐off: Podle umístění v základní části jsou družstva nasazena do čtvrtfinále takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7,
3‐6. Termín, do kterého musí být čtvrtfinálová utkání sehrána, určuje STK ČGF. Kluby se mohou dohodnout na
sehrání čtvrtfinálového utkání v období 10 dnů před určeným termínem. V tomto období musí pořadatelský
(domácí) klub (tj. klub, který skončil na 1. až 4. místě po základní části) navrhnout minimálně dva termíny pro
utkání. Alespoň jeden z navržených termínů musí být o víkendu. Návrhy musí pořadatelský klub dát soupeři
ihned po skončení základní části, 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 9jamkové) a hlavního rozhodčího zajistí pořadatelský
klub. Náklady si kluby hradí samy.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradnic na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradnic nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí
kdykoli před jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání získávají obě družstva po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možné dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
Vítězové postoupí do Play‐off, tj. do utkání o postup do Extraligy. Poražená družstva obsadí 5. až 8. místo.
Pořadí na 5. až 8. místě se určí podle umístění družstev v základní části.
Play‐off ‐ utkání o postup do Extraligy: Utkání o postup do Extraligy se hrají na hřišti, které zajistí ČGF. Ostatní
náklady si kluby hradí samy. Nasazení družstev do utkání se provede podle jejich umístění v základní části ‐
nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát o postup s nejhůře postaveným družstvem ze základní
části; druhé utkání o postup spolu sehrají dvě zbývající družstva. Čtyřhry se hrají první hrací den Play‐off
(tj. v pátek), dvouhry se hrají druhý hrací den Play‐off (tj. v sobotu).
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradnic na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání a sestavu pro dvouhry včetně
náhradnic nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí
kdykoli před jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro dvouhry.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně,
o vítězi rozhodne rozehrávka Sudden Death („náhlá smrt“) ve čtyřhře na jamky hraná na minimálně tři jamky.
Dvojici hráček pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku
rozhodne soutěžní výbor v časovém plánu soutěže. V případě, že z rozhodnutí soutěžního výboru není možné
rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud rozehrávka skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší
umístění družstva v základní části.
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Vítězové těchto utkání postupují do Extraligy. Poražená družstva obsadí konečné 3. a 4. místo. Pořadí na 3. a 4.
místě bude určeno podle umístění družstev v základní části.

4.1.1.5 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 v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30.
dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD
po 12 družstvech. Termíny a hřiště určí STK ČGF v Kalendáři akcí ČGF.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD (regiony ZÁPAD A a ZÁPAD B) a VÝCHOD (regiony
VÝCHOD A a VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek.
Aktuální zařazení klubů do příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF".
Způsob hry: Hraje na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve dvou termínech podle
Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě dvoukolové soutěže na rány (celkem
4x18 jamek), společně II. liga mužů a II. liga žen v obou skupinách. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek
majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro každé dvoukolo (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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 12, pro 1. dvoukolo podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. dvoukolo podle
umístění v tabulce po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčům pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno
označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním
výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut
v pořadí: 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; ……..;4F, 5F, 6F; 7F, 8F, 9F; 10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro obě
hrací kola daného dvoukola.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků prvního dne a 5 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí
v daném dvoukole a započítává se do tabulky. Celkové pořadí určí součet ran z obou dvoukol. Pokud se
některé družstvo nezúčastní některého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen čtyři nebo méně
výsledků, bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do III. ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí
lepší součet družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hráče družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: První dvě družstva z každé skupiny II. ligy postupují do I. ligy. Počet sestupujících družstev mezi II. a III.
ligou v obou skupinách bude dán počtem a regionální příslušností družstev sestupujících z I. ligy a bude se
pohybovat v intervalu od žádného do čtyř družstev, aby se dodržel počet 12 družstev v každé skupině.
Družstva, která sestupují, sestupují do příslušné III. ligy, kam podle svého regionu patří.

4.1.1.6 II. liga družstev žen
Třetí nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen v ČGF je II. liga družstev žen. Právo startu mají družstva na
základě umístění v minulém ročníku, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30.
dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1). Hraje se ve dvou skupinách ZÁPAD a VÝCHOD
po 10 družstvech. Termíny a hřiště určí STK ČGF v Kalendáři akcí ČGF.
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Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD (regiony ZÁPAD A a ZÁPAD B) a VÝCHOD (regiony
VÝCHOD A a VÝCHOD B) provádí a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek.
Aktuální zařazení klubů do příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF".
Způsob hry: Hraje na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Družstva hrají ve dvou termínech podle
Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě dvoukolové soutěže na rány (celkem
4x18 jamek), společně II. liga mužů a II. liga žen v obou skupinách. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek
majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro každé dvoukolo (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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí kdykoli před jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto ‐ přidělí družstvům
pořadová čísla 1 až 10 ‐ pro 1. dvoukolo podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. dvoukolo podle
umístění v tabulce po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno
označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem
zařazeny do startovní listiny hracího kola, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A,
2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; 6B, 7B, 8B; 9B, 10B, 1C; 2C, 3C, 4C; 5C, 6C, 7C; 8C, 9C,
10C; 1D, 2D, 3D; 4D, 5D, 6D; 7D, 8D; 9D, 10D. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro obě hrací kola
daného dvoukola.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků prvního dne a 3 nejlepších výsledků druhého dne určí pořadí
v daném dvoukole a započítává se do tabulky. Celkové pořadí určí součet ran z obou dvoukol. Pokud se
některé družstvo nezúčastní některého hracího kola nebo bude mít v hracím kole jen dva nebo méně výsledků,
bude zařazeno na konec tabulky a sestupuje do III. ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou dvoukol u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí
lepší součet družstva ve 2. dvoukole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší individuální výsledek
hráčky družstva ve 2. dvoukole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné,
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva ve 2. dvoukole, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: První družstvo z každé skupiny II. ligy postupuje do I. ligy. Počet sestupujících družstev mezi II. a III.
ligou v obou skupinách bude dán počtem a regionální příslušností družstev sestupujících z I. ligy a bude se
pohybovat v intervalu od jednoho do tří družstev, resp. v intervalu od jednoho do šesti družstev ‐ viz
Poznámka pod bodem 4.1.1.8, aby se dodržel počet 10 družstev v každé skupině. Družstva, která sestupují,
sestupují do příslušné III. ligy, kam podle svého regionu patří.

4.1.1.7 III. liga družstev mužů
III. liga družstev mužů se hraje jako regionální soutěž ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A,
VÝCHOD B po maximálně 15 družstvech. Termíny a hřiště určí regionální komise STK ČGF a budou uvedeny
v Kalendáři akcí ČGF. Právo startu mají družstva, jejichž kluby nehrají vyšší soutěž družstev mužů a které se
přihlásí na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna příslušného roku a zaplatí stanovený vklad (viz bod
4.1).
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných skupin je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF".
Způsob hry: Hraje se 2x18 jamek na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Hraje se společně III. liga
mužů a III. liga žen ve všech skupinách. Může se hrát i na 9jamkových znormovaných hřištích. Hřiště zajistí
regionální komise STK ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
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Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci pro dané dvoukolo (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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro 1. kolo startovní listinu takto: přidělí losováním skutečně
přítomným družstvům pořadové číslo 1 až x. Hráčům pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení
písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem
zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí:
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 odehraném 1. kole, hráčům označení v pořadí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Nejdříve budou startovat družstva na 1. až 4. místě podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 1B,
2B; 3B, 4B, 1C; 2C, 3C, 4C; …..1F; 2F, 3F, 4F; 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
jen čtyři nebo méně výsledků, bude ze soutěže vyřazeno (nemá‐li kam sestoupit) nebo bude zařazeno na
konec tabulky a sestupuje do IV. ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou kol u dvou nebo více družstev, rozhodne o pořadí
nejlepší individuální výsledek hráče družstva z obou hracích kol, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva z obou hracích kol, eventuálně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Vítězové všech čtyř regionálních III. lig postupují do příslušné skupiny II. ligy podle svého regionu.
Vznik IV. ligy družstev mužů: V případě, že počet přihlášených družstev ve skupině III. ligy družstev mužů
převýší číslo 12 o čtyři a více, budou tato družstva startovat v regionální IV. lize družstev mužů, v opačném
případě budou 13., 14. a 15. družstvo přiřazeny do příslušné skupiny III. ligy družstev mužů. Podmínky postupů
a sestupů družstev mezi III. a IV. ligou stanoví regionální komise STK ČGF.
Rozšíření počtu hracích kol: Počet hracích kol ve III. lize družstev mužů, případně ve IV. lize družstev mužů
stanoví regionální komise STK ČGF. Minimální počet jsou dvě hrací kola. Pokud regionální komise STK ČGF
rozšíří počet hracích kol ve III. lize družstev mužů na čtyři (4x18 jamek), musí podmínky soutěže ‐ zejména
způsob sestavení startovní listiny, způsob řešení rovnosti výsledků aj. ‐ upřesnit v jejím rozpisu.

4.1.1.8 III. liga družstev žen
III. liga družstev žen se hraje jako regionální soutěž ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A,
VÝCHOD B po maximálně 13 družstvech. Termíny a hřiště určí regionální komise STK ČGF a budou uvedeny
v Kalendáři akcí ČGF. Právo startu mají družstva, jejichž kluby nehrají vyšší soutěž družstev žen a které se
přihlásí na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna příslušného roku a zaplatí stanovený vklad (viz bod
4.1).
Poznámka: V případě, že počet přihlášených družstev žen do III. lig v obou skupinách Západ A + Západ B,
respektive v obou skupinách Východ A + Východ B bude nižší než čtyři, budou tato ‐ jedno až tři ‐ družstva
startovat ve II. lize družstev žen podle své regionální příslušnosti. V případě, že se do některé skupiny III. ligy
žen přihlásí jen jedno družstvo, bude toto družstvo po dohodě příslušných regionálních komisí STK ČGF
startovat ve III. lize žen v sousedním regionu, odkud pak budou do II. ligy žen postupovat dvě nejlepší
družstva.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných skupin je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF".
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Způsob hry: Hraje se 2x18 jamek na rány bez vyrovnání a na úpravu hendikepu. Hraje se společně III. liga
mužů a III. liga žen ve všech skupinách. Může se hrát i na 9jamkových znormovaných hřištích. Hřiště zajistí
regionální STK ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice pro dané dvoukolo (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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku každého hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednu hráčku sestavy náhradnicí kdykoli před jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro 1. kolo startovní listinu takto: přidělí losováním skutečně
přítomným družstvům pořadové číslo 1 až x. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola bude přiděleno označení
písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny
do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A;
4A, 5A, 6A; .......xA, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; ……..xB; ........1D, 2D, 3D; 4D, 5D, ......xD. Pro 2. kolo bude družstvům
přiděleno pořadové číslo podle pořadí po odehraném 1. kole, hráčkám označení v pořadí, v jakém je kapitáni
napíší do sestavy. Nejdříve budou startovat družstva na 1. až 4. místě podle kódu: 1A, 2A, 3A; 4A, 1B, 2B; 3B,
4B, 1C; 2C, 3C, 4C; 1D, 2D; 3D, 4D; potom zbývající družstva podle kódu: 5A, 6A, 7A;....xA, 5B, 6B...xB, 5C,
6C,...xC, 5D, 6D,....xD.
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
jen dva nebo méně výsledků, bude ze soutěže vyřazeno (nemá‐li kam sestoupit) nebo bude zařazeno na konec
tabulky a sestupuje do IV. ligy.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran z obou kol u dvou nebo více družstev, rozhodne o pořadí
nejlepší individuální výsledek hráčky družstva z obou hracích kol, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka
tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva z obou hracích kol, eventuálně
posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Vítězové všech čtyř regionálních III. lig postupují do příslušné skupiny II. ligy podle svého regionu
(resp. Poznámka pod bodem 4.1.1.8).
Vznik IV. ligy družstev žen: V případě, že počet přihlášených družstev ve skupině III. ligy družstev žen převýší
číslo 10 o čtyři a více, budou tato družstva startovat v regionální IV. lize družstev žen, v opačném případě
budou 11., 12. a 13. družstvo přiřazeny do příslušné skupiny III. ligy družstev žen. Podmínky postupů a sestupů
družstev mezi III. a IV. ligou stanoví regionální komise STK ČGF.
Rozšíření počtu hracích kol: Počet hracích kol ve III. lize družstev žen, případně ve IV. lize družstev žen stanoví
regionální komise STK ČGF. Minimální počet jsou dvě hrací kola. Pokud regionální komise STK ČGF rozšíří počet
hracích kol ve III. lize družstev žen na čtyři (4x18 jamek), musí podmínky soutěže ‐ zejména způsob sestavení
startovní listiny, způsob řešení rovnosti výsledků aj. ‐ upřesnit v jejím rozpisu.
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4.1.2 Mistrovské soutěže mládeže
‐ Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let ‐ Memoriál H. Goldscheidera
‐ Pohár klubů ČGF ‐ soutěž smíšených družstev mládeže do 16 let
‐ Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let
‐ Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let
Pokud klub včas nepřihlásí své družstvo do soutěže družstev mládeže ČGF či neuhradí ve stanoveném termínu
vklad, jeho družstvo nebude do soutěže přijato.

4.1.2.1 Používání nosičů v mistrovských soutěžích družstev mládeže
V mistrovských soutěžích družstev mládeže hráči mohou jako nosiče (caddie) použít jen kapitána družstva
nebo právě nehrajícího člena družstva včetně náhradníků.

4.1.2.2 Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let ‐ Memoriál H. Goldscheidera
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do
30. dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).
Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a závěrečné části.

4.1.2.2.1 Regionální kvalifikace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci řídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a hřiště. Ostatní náklady si kluby hradí samy. Termín i hřiště
budou shodné i pro kvalifikaci M ČR 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 ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráči s hendikepem do 36,0.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: Hrají smíšená družstva žáků a žákyň do 14 let. Za každé družstvo hrají
čtyři hráči nebo hráčky, přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Družstvo může mít dva
náhradníky/náhradnice. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně se třemi
hráči/hráčkami. S menším počtem hráčů/hráček družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném formuláři
včetně náhradníků/náhradnic nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku hracího kola. Kapitán
může dále nahradit jednoho hráče/hráčku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli před jeho/jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto ‐ přidělí losováním skutečně přítomným
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčům/hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí,
v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči/hráčky budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA,
1B, 2B; 3B, 4B,…XB; ……1D, 2D, 3D;....XD.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do závěrečné části.
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4.1.2.2.2 Závěrečná část
Závěrečná část M ČR družstev žáků do 14 let se hraje jako jednorázová soutěž smíšených družstev chlapců
a dívek do 14 let. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy.
Hraje se v jednom termínu ve třech hracích dnech. Závěrečná část M ČR je rozdělena na část základní
a finálovou. Termín i hřiště budou shodné i pro M ČR družstev chlapců a dívek do 18 let.

4.1.2.2.2.1 Základní část ‐ 1. hrací den
Způsob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. Hraje se 1x18 jamek na
rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: 4+2 náhradníci/náhradnice současně pro základní i finálovou část. Poměr
hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Za každé družstvo nastoupí 4 hráči/hráčky a započítávají se
3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně 3 hráči/hráčky. S menším
počtem hráčů/hráček družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně
náhradníků/náhradnic na příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku
hracího kola. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče/hráčku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli
před jeho/jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu základní části takto ‐ přidělí losováním družstvům
pořadové číslo 1 až 8. Hráčům/hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Hráči/hráčky budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola
tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 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 utkání finálové části.
Rovnost výsledků: v případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.

4.1.2.2.2.2 Finálová část (Play‐off) ‐ 2. a 3. hrací den
Způsob hry: Všechna utkání finálové části se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: 4+2 náhradníci/náhradnice současně pro základní i finálovou část,
přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Minimální počet hráčů/hráček, aby družstvo
mohlo nastoupit, jsou dva.
Systém hry: Hraje se 1 čtyřhra a 2 dvouhry, tj. hrají se 3 zápasy o 3 body v jednom sledu. V okamžiku, kdy je
utkání rozhodnuto, ostatní nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči/hráčky
dozví, nesmějí pokračovat ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Rozdělení družstev: Pořadí družstev v základní části určí nasazení družstev pro čtvrtfinále, kde budou spolu
hrát dvojice takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6.
2. hrací den dopoledne se hrají utkání 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6, vítězové postoupí do semifinále. Poražení soutěž
končí na 5. až 8. místě. Pořadí na 5 až 8. místě se určí podle umístění v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění
sestavy a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče/hráčku
sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli před jeho/jejím startem.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
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pokud utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní
části.
2. hrací den odpoledne se hrají dvě semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umístění družstev v základní části ‐ nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát semifinále s nejhůře
postaveným družstvem ze základní části; druhé semifinále spolu sehrají dvě zbývající družstva.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
pokud utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní
části.
3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání. Utkání se hrají stejným způsobem jako utkání
semifinálová s následující výjimkou. O vítězi utkání v případě nerozhodného stavu po ukončení všech zápasů
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve čtyřhře hraná v případě utkání o 1. místo na minimálně tři jamky,
v případě utkání o 3. místo na minimálně jednu jamku. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni
družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor v časovém plánu soutěže, aby se
vyhlášení výsledků včetně závěrečného ceremoniálu konalo za důstojných podmínek. V případě, že
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud rozehrávka
skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva v základní části.

4.1.2.3 Pohár klubů ČGF ‐ soutěž smíšených družstev mládeže do 16 let
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do
30. dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).
Soutěž se skládá z regionální kvalifikace a finálové části.

4.1.2.3.1

Regionální kvalifikace

Hraje se ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci řídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a hřiště. Ostatní náklady si kluby hradí samy. Vypíší turnaj
a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby potvrdila svou účast.
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráči s hendikepem do 36,0.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: Hrají smíšená družstva chlapců a dívek do 16 let. Za každé družstvo hraje
šest hráčů/hráček, přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Družstvo může mít dva
náhradníky/náhradnice. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně s pěti
hráči/hráčkami. S menším počtem hráčů/hráček družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku hracího kola. Kapitán může
dále nahradit jednoho hráče/hráčku sestavy náhradníkem/náhradnicí kdykoli před jeho/jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto ‐ přidělí losováním skutečně přítomným
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčům/hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí,
v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči/hráčky budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; ....XA,
1B, 2B; 3B, 4B, 5B;....XB; ....1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ...XF.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do finálové části.
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4.1.2.3.2

Finálová část (Play‐off) ‐ 3 hrací dny

Finálová část se hraje jako soutěž smíšených družstev chlapců a děvčat do 16 let. Hraje se v jednom termínu
ve třech hracích dnech. Termíny a místo konání určí STK ČGF v Kalendáři akcí ČGF. Ostatní náklady si kluby
hradí samy.
Ve finálové části hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací.
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: 6+2 náhradníci/náhradnice, přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu
není nijak omezen. Minimální počet hráčů/hráček, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou 4.
Systém hry: Zápasy se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání do rozhodnutí. V utkání se hrají 3 čtyřhry
dopoledne a 6 dvouher odpoledne, hraje se 9 zápasů o 9 bodů. V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto, ostatní
nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči/hráčky dozví, nesmějí pokračovat
ve hře. Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva pro čtyřhry včetně
náhradníků na příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání, sestavu pro dvouhry včetně
náhradníků nejpozději 30 minut před začátkem dvouher. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění sestavy
a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče/hráčku sestavy
náhradníkem/náhradnicí kdykoli před jeho/jejím startem, a to jak v sestavě pro čtyřhry, tak v sestavě pro
dvouhry.
1. hrací den se hrají čtvrtfinálová utkání. Hlavní rozhodčí vylosuje čtvrtfinálové dvojice takto:
V prvním koši budou družstva, která ve svém regionu obsadila v kvalifikaci první místo. Ve 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 čtvrtfinálová
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 ve čtvrtfinálové dvojici
č. 4 zbudou dvě družstva ze stejného regionu, prohodí se družstva z druhého koše mezi čtvrtfinálovou dvojicí
č. 3 a č. 4.
2. hrací den hrají vítězové čtvrtfinálových utkání semifinálová utkání:
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
Tato utkání se hrají stejným způsobem jako utkání čtvrtfinálová.
Poražení ze čtvrtfinálových utkání sehrají ‐ po startu dopolední části semifinálových utkání ‐ utkání 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 utkání obsadí v soutěži dělené 5. místo,
poražení obsadí dělené 7. místo.
3. hrací den vítězové semifinálových utkání sehrají finále, poražení sehrají utkání o 3. místo. Tato utkání
se hrají stejným způsobem jako utkání čtvrtfinálová a semifinálová.

4.1.2.4 Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do
30. dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).
Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a závěrečné části.

4.1.2.4.1 Regionální kvalifikace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci řídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a hřiště. Ostatní náklady si kluby hradí samy. Termín i hřiště
budou shodné i pro kvalifikaci M ČR smíšených družstev žáků do 14 let a M ČR družstev dívek 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 ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráči s hendikepem do 36,0.
Počet hráčů v družstvu: Hrají družstva chlapců do 18 let. Za každé družstvo hraje šest hráčů. Družstvo může
mít dva náhradníky. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí nastoupit minimálně s pěti hráči.
S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku hracího kola. Kapitán může
dále nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho 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 v pořadí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby
mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; .......XA, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B;
……..XB; ........1F, 2F, 3F; 4F, 5F, ......XF.
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do závěrečné části.

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

4.1.2.4.2.1 Základní část ‐ 1. hrací den
Způsob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. 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 započítává se 5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně
s 5 hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků
nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku hracího kola. Kapitán může dále nahradit jednoho
hráče sestavy kdykoli před jeho 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 v pořadí, v jakém je kapitáni
napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli
startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 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 finálové části.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
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4.1.2.4.2.2 Finálová část (Play‐off) ‐ 2. a 3. hrací den
Způsob hry: Všechna utkání finálové části se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
Počet hráčů v družstvu: 6+2 náhradníci současně pro základní i finálovou část. Minimální počet hráčů, aby
družstvo mohlo nastoupit, jsou 4.
Systém hry: Hraje se 1 čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto, ostatní
nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráči dozví, nesmějí pokračovat ve hře.
Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Rozdělení družstev: Pořadí družstev v základní části určí jejich nasazení pro čtvrtfinále, kde budou spolu hrát
dvojice takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6.
2. hrací den dopoledne se hrají čtvrtfinálová utkání 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6, vítězové postoupí do semifinále.
Poražení soutěž končí na 5. až 8. místě. Pořadí na 5. až 8 místě se určí podle umístění v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradníků na
příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění
sestavy a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednoho hráče sestavy
náhradníkem kdykoli před jeho startem.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
2. hrací den odpoledne se hrají dvě semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umístění družstev v základní části ‐ nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát semifinále s nejhůře
postaveným družstvem ze základní části; druhé semifinále spolu sehrají dvě zbývající družstva.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání. Utkání se hrají stejným způsobem jako utkání
semifinálová s následující výjimkou. O vítězi utkání v případě nerozhodného stavu po ukončení všech zápasů
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve čtyřhře hraná v případě utkání o 1. místo na minimálně tři jamky,
v případě utkání o 3. místo na minimálně jednu jamku. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni
družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor v časovém plánu soutěže, aby se
vyhlášení výsledků včetně závěrečného ceremoniálu konalo za důstojných podmínek. V případě, že
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud rozehrávka
skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva v základní části.

4.1.2.5 Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do
30. dubna příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz bod 4.1).
Mistrovství se skládá z regionální kvalifikace a závěrečné části.

4.1.2.5.1 Regionální kvalifikace
Hraje ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci řídí pracovníci Komise
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a hřiště. Ostatní náklady si kluby hradí samy. Termín i hřiště
budou shodné i pro kvalifikaci M ČR smíšených družstev žáků do 14 let a M ČR družstev chlapců 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 ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně‐technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do
příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráčky s hendikepem do 36,0.
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Počet hráček v družstvu: 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 hráček družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic na
příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícího začátku hracího kola. Kapitán může
dále nahradit jednu hráčku sestavy kdykoli před jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto ‐ přidělí losováním skutečně přítomným
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je
kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola tak,
aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; ……..XA, 1B, 2B; 3B,
4B,…..XB; ……1D....XD.
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.
Postup: Družstva na 1. a 2. místě z každé skupiny (tj. celkem 8 družstev) postoupí do závěrečné části.

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

4.1.2.5.2.1 Základní část ‐ 1. hrací den
Způsob hry: Hraje 8 nejlepších družstev, která postoupila z regionálních kvalifikací. 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 družstvo nemůže nastoupit.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic
nejpozději do 19 hodin večer dne předcházejícímu začátku hracího kola. Kapitáni si mezi sebou vzájemně
vymění sestavy a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku
sestavy náhradnicí kdykoli před jejím startem.
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu základní části takto ‐ přidělí losováním družstvům
pořadové číslo 1 až 8. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší
do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly
startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 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 finálové části.
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší
individuální výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je‐li i toto stejné, rozhodne
nejlepší škrtaný výsledek, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne
žádné z těchto kriterií, rozhodne los.

4.1.2.5.2.2 Finálová část (Play‐off) ‐ 2. a 3. hrací den
Způsob hry: Všechna utkání finálové části se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.
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Počet hráček v družstvu: 4+2 náhradnice současně pro základní i finálovou část. Minimální počet hráček,
aby družstvo mohlo nastoupit, jsou 2.
Systém hry: Hraje se 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu. V okamžiku, kdy utkání je rozhodnuto, ostatní
nedohrané zápasy končí remízou. Jakmile se tuto skutečnost hrající hráčky dozví, nesmějí pokračovat ve hře.
Jinak jejich klubu hrozí pořádková pokuta.
Rozdělení družstev: Pořadí družstev v základní části určí nasazení družstev pro čtvrtfinále, kde spolu budou
hrát dvojice takto: 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6.
2. hrací den dopoledne se hrají čtvrtfinálová utkání 1‐8, 4‐5, 2‐7, 3‐6. Vítězky postoupí do semifinále.
Poražené soutěž končí na 5. až 8. místě. Pořadí na 5. až 8. místě se určí podle umístění v základní části.
Sestavy družstev: Kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva včetně náhradnic na
příslušném formuláři nejpozději 30 minut před začátkem utkání. Kapitáni si mezi sebou vzájemně vymění
sestavy a společně je odevzdají hlavnímu rozhodčímu. Kapitán může dále nahradit jednu hráčku sestavy
náhradnicí kdykoli před jejím startem.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
2. hrací den odpoledne se hrají dvě semifinálová utkání. Nasazení družstev do semifinále se provede podle
umístění družstev v základní části ‐ nejvýše postavené družstvo ze základní části bude hrát semifinále s nejhůře
postaveným družstvem ze základní části; druhé semifinále spolu sehrají dvě zbývající družstva.
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou
a v utkání obě družstva získávají po ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo
utkání není možno dohrát, vítězem utkání se stává družstvo, které dosáhlo lepšího umístění v základní části.
3. hrací den se hraje utkání o 3. místo a finálové utkání. Utkání se hrají stejným způsobem jako utkání
semifinálová s následující výjimkou. O vítězi utkání v případě nerozhodného stavu po ukončení všech zápasů
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve čtyřhře hraná v případě utkání o 1. místo na minimálně tři jamky,
v případě utkání o 3. místo na minimálně jednu jamku. Dvojici hráček pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni
družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor v časovém plánu soutěže, aby se
vyhlášení výsledků včetně závěrečného ceremoniálu konalo za důstojných podmínek. V případě, že
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné rozehrávku regulérně odehrát či dohrát nebo pokud rozehrávka
skončí remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva v základní části.

4.1.3 Start hráčů v soutěžích družstev svého domovského nebo nedomovského klubu
V soutěžích družstev ČGF platí:
4.1.3.1
Hráč může reprezentovat pouze klub, v němž má platnou registraci.
4.1.3.2
V jednom kalendářním roce (tj. v jedné sezóně) hráč může v rámci každé sdružené skupiny soutěží ČGF
startovat jen za jedno družstvo jednoho klubu. Sdružené skupiny soutěží ČGF jsou definovány následovně:
‐ Extraliga, I. liga, II. liga a III. liga, IV. liga družstev mužů a žen
‐ M ČR smíšených družstev žáků do 14 let, M ČR družstev chlapců a dívek do 18 let
‐ Pohár klubů ČGF ‐ soutěž smíšených družstev mládeže do 16 let
‐ Soutěže družstev seniorů a seniorek
‐ M ČR družstev mužů a žen na FSG simulátorech
4.1.3.3
Hráč primárně reprezentuje svůj domovský klub.
4.1.3.4
Pro start za družstvo klubu, kde hráč má nedomovské členství (tj. hostování), hráč potřebuje svolení svého
domovského klubu. Toto svolení musí mít písemnou podobu a musí obsahovat údaje o hráči, dále údaje, za
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které družstvo (nebo družstva) a kterého klubu je hostování povoleno a pro který kalendářní rok (sezónu) je
platné. Toto svolení musí být předloženo kapitánem družstva hlavnímu rozhodčímu při odevzdání sestavy.
4.1.3.5
Počet hostujících hráčů v družstvu není omezen.
4.1.3.6
Pokud pro daného hráče a danou soutěž, družstvo nebo klub existuje platný zákaz startu hráče v soutěžích
družstev ČGF vydaný bývalým domovským klubem hráče (viz Registrační řád, bod 1.5.2), hráč potřebuje pro
případný start svolení tohoto svého bývalého domovského klubu. Toto svolení musí mít písemnou podobu
a musí obsahovat údaje o hráči, dále údaje, za které družstvo (nebo družstva) a kterého klubu je start povolen
a pro který kalendářní rok (sezónu) je platné. Toto svolení musí být předloženo kapitánem družstva hlavnímu
rozhodčímu při odevzdání sestavy.

4.1.4 Počet družstev v soutěžích ČGF
Ve všech soutěžích družstev dospělých i mládeže ČGF může za klub hrát jen jedno družstvo. Start "B" družstev
není možný.

4.2 Organizace nemistrovských soutěží družstev ČGF
4.2.1
Jako nemistrovské soutěže dospělých a mládeže STK ČGF organizuje:
‐ mezistátní utkání Česká republika ‐ Slovenská republika (Československý pohár)
‐ President Goldscheider Trophy ‐ utkání reprezentantů VÝCHOD ČR vs ZÁPAD ČR
‐ Lady Abrahams Trophy ‐ utkání reprezentantek SEVER ČR vs JIH ČR
Soutěže se řídí propozicemi vydanými STK ČGF pro tyto soutěže.
4.2.2
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
5.1 Účel disciplinárního řádu
5.1.1
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.
5.1.2
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.

5.2 Provinění
5.2.1
V disciplinárním řízení se projednávají porušení stanov, norem a pravidel ČGF, jakož i jiná provinění proti
etiketě 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 jen
disciplinárním přestupkem a jako taková jsou řešena na návrh výboru ČGF konferencí ČGF.

5.3 Tresty
5.3.1
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 ze soutěže
Tresty ukládané kluby vlastním členům podle vnitřních řádů nejsou tresty ve smyslu tohoto Disciplinárního
řádu.
5.3.2
Výkon trestu zákazu činnosti, není‐li delší než jeden měsíc, může být podmíněně odložen na dobu ne kratší
šesti měsíců, avšak ne delší jednoho 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 první provinění hráče (funkcionáře).

5.4 Zahájení disciplinárního řízení
5.4.1
Se žádostí o zahájení disciplinárního řízení se kdokoli může obrátit 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.
5.4.2
O zahájení disciplinárního řízení výbor ČGF, resp. jím pověřený orgán, informuje 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 písemné žádosti, v případě, že řízení zahajováno nebude, je třeba v této lhůtě žadateli odpovědět.
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5.5 Skončení disciplinárního řízení
5.5.1
O skončení disciplinárního řízení, jakož i o trestech v tomto řízení vynesených, výbor ČGF, resp. jím pověřený
orgán, informuje 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.
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VI. ŽEBŘÍČKOVÝ ŘÁD ČGF
6.1 Oficiální amatérský žebříček ČGF
6.1.1 Princip
Žebříček je sestavován na základě průměrné odchylky uhraných výsledků (kol) ve hře na rány od normy hřiště.
Menší hodnota je chápána jako lepší.

6.1.2 Započítávané výsledky
Do výpočtu žebříčku vstupují výsledky všech odehraných kol ze započítávaných turnajů za započítávané
období, pokud tato kola byla hrána na rány, postupným startem, za standardních hendikepových podmínek
a pokud nebyla zrušena.

6.1.3 Započítávané turnaje
Do žebříčku se započítávají všechna kola z následujících turnajů:
‐ všechna individuální mistrovství republiky ve hře na rány
‐ kvalifikace jamkového mistrovství ČR
‐ všechny turnaje CGAT
‐ turnaje Major NGTM
‐ závěrečné turnaje Masters CGAT a NGTM
‐ všechna kola kvalifikací domácích ligových soutěží družstev dospělých
‐ všechna kola kvalifikací soutěží reprezentačních družstev (MS, ME aj.)
‐ všechny oficiální reprezentační výjezdy
‐ předem nahlášené a schválené individuální zahraniční turnaje (individuální výjezdy,
studium v zahraničí apod.) ‐ podléhá schválení STK ČGF
‐ všechny turnaje Czech MID‐Amateur Tour
‐ vybrané turnaje CSGA
Do žebříčku se nezapočítávají žádná kola uhraná v profesionálních turnajích, v nichž amatérský hráč hraje na
základě pozvání (tj. pokud nejde o Open formát).

6.1.4 Započítávané období
Žebříček je sestavován na základě výsledků v daném kalendářním roce. Začíná se tedy vždy od nuly. Po
odehrání posledního turnaje započítávaného v daném kalendářním roce do žebříčku bude vyhlášen „Konečný
žebříček ČGF“ pro daný kalendářní rok.

6.1.5 Vyhlašování
Během sezóny je žebříček vyhlašován každé pondělí o půlnoci (pondělí/úterý), pokud si zvláštní okolnosti
nevynutí změnu (posunutí finálového kola apod.). Výsledky, které se administrativním zpožděním (výsledky
zahraničních výjezdů apod.) nepodaří včas započítat, budou započítány až další týden. „Konečný žebříček ČGF“
je pak vyhlášen po odehrání posledního turnaje započítávaného v daném kalendářním roce do žebříčku.

6.1.6 Algoritmus
Výsledek: Výsledkem se rozumí počet ran uhraných v daném kole.
Norma hřiště: Normou hřiště se rozumí hodnota CR (Course rating) platná pro danou kategorii a daná
odpaliště. Pokud není hřiště znormované podle metodiky USGA, normou hřiště se rozumí příslušná hodnota
SSS platná pro dané kolo (tj. s případnou úpravou podle rozhodnutí soutěžního výboru).
Odchylka: Odchylkou se rozumí rozdíl výsledku a normy hřiště. Odchylka může být kladná i záporná.
Minimální počet výsledků: Pro zařazení do žebříčku hráč musí mít alespoň K započítávaných výsledků za
započítávané období. Hodnota K je proměnlivá a během roku roste, přičemž tabulku hodnot K pro daný
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kalendářní rok určuje STK ČGF v závislosti na Kalendáři akcí ČGF. Tato tabulka musí být zveřejněna před prvním
domácím započítávaným turnajem. STK ČGF je nicméně oprávněna vyhlášenou tabulku upravit, pokud si to
okolnosti v průběhu roku vynutí (např. přesunutí či zrušení turnaje). Minimální počet výsledků pro zařazení do
konečného žebříčku pro daný kalendářní rok (tj. hodnota K na konci sezóny) je 10.
Maximální počet výsledků: Maximální počet výsledků vstupujících do výpočtu není omezen. Celkový počet
hráčových výsledků označíme N.
Výběrový průměr: Výběrovým průměrem se rozumí aritmetický průměr M nejlepších odchylek, kde M
(počet hodnot, ze kterých je počítán průměr) závisí na N (celkový počet hráčových výsledků). Výsledný
průměr se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.
Žebříčková hodnota: Žebříčkovou hodnotou je výběrový průměr hráčových výsledků, kde vztah M a N je
definován vztahem: M = K + Int ((N‐K) x 0,5), kde Int znamená spodní celou část čísla. Následující tabulka
dává názorný přehled pro reálně možné hodnoty N (číslo N‐M vyjadřuje počet škrtaných výsledků) a K=10
(tj. na konci sezóny):
N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

N‐M

6.2 Žebříčky seniorů, mid‐amatérů, juniorů a dorostenců
Žebříčky seniorů, mid‐amatérů, juniorů a dorostenců, resp. seniorek, mid‐amatérek, juniorek a dorostenek
jsou tvořeny prostým výběrem hráčů, resp. hráček podle příslušné věkové kategorie z Oficiálního amatérského
žebříčku ČGF.

6.3 Žákovské žebříčky (žáci, kadeti)
6.3.1 Princip
Žebříček je sestavován na základě průměrného bodového zisku z uhraných výsledků (kol) ve hře na rány.
Větší hodnota je chápána jako lepší.

6.3.2 Započítávané výsledky
Do výpočtu žebříčku vstupují výsledky všech odehraných kol ze započítávaných turnajů za započítávané
období, pokud tato kola byla hrána na rány, postupným startem, za standardních hendikepových podmínek,
proti známé normě a pokud nebyla zrušena.

6.3.3 Započítávané turnaje
Do žebříčku se započítávají všechna kola z následujících turnajů:
‐ všechny turnaje započítávané do Oficiálního amatérského žebříčku ČGF
‐ všechny turnaje seriálů Dětské Tour (jak národní, tak regionální úrovně)
‐ všechna kola kvalifikací domácích soutěží družstev mládeže
‐ předem nahlášené a schválené individuální zahraniční turnaje (individuální výjezdy,
studium v zahraničí apod.) ‐ podléhá schválení STK ČGF

6.3.4 Započítávané období
Žebříček je sestavován na základě výsledků v daném kalendářním roce. Začíná se tedy vždy od nuly.
Po odehrání posledního turnaje započítávaného v daném kalendářním roce do žebříčku bude vyhlášen
„Konečný žákovský žebříček ČGF“ pro daný kalendářní rok.

6.3.5 Vyhlašování
Během sezóny je žebříček vyhlašován každé pondělí o půlnoci (pondělí/úterý), pokud si zvláštní okolnosti
nevynutí změnu (posunutí finálového kola apod.). Výsledky, které se administrativním zpožděním (výsledky
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zahraničních výjezdů apod.) nepodaří včas započítat, budou započítány až další týden. „Konečný žákovský
žebříček ČGF“ je pak vyhlášen po odehrání posledního turnaje započítávaného v daném kalendářním roce
do žebříčku.

6.3.6 Algoritmus
Výsledek: Uhraným výsledkem (UV) se rozumí počet ran uhraných v daném kole.
Norma hřiště: Normou hřiště se rozumí hodnoty CR (Course rating) a SR (Slope rating) platné pro danou
kategorii a daná odpaliště. Pokud hřiště není znormované podle metodiky USGA, normou hřiště se rozumí
příslušná hodnota SSS platná pro dané kolo (tj. s případnou úpravou podle rozhodnutí soutěžního výboru).
Vztažný hendikep: Vztažným hendikepem se rozumí hendikep 36.
Vztažný výsledek: Vztažným výsledkem (VV) se rozumí očekávaný výsledek hráče se vztažným hendikepem
čili PAR + hrací hendikep hráče se vztažným hendikepem. Vyjádřeno vzorcem:
VV = Round (CR + 36 x SR / 113 )
Body: Za uhraný výsledek rovný vztažnému výsledku hráč získává 10 bodů. Každá rána rozdílu je pak
hodnocena jedním bodem (lépe = plus, hůře = minus). Vyjádřeno vzorcem: B = 10 + VV ‐ UV. Hodnota B
nemůže být záporná, hráč přinejhorším získá 0 bodů.
Minimální počet výsledků: Pro zařazení do žebříčku hráč musí mít alespoň Int (K/2) započítávaných výsledků
za započítávané období, kde Int znamená spodní celou část čísla, ovšem pokud má méně než K započítávaných
výsledků, jako dělitel průměru je použito číslo K bez ohledu na počet započítávaných výsledků. Hodnota K je
proměnlivá a během roku roste, přičemž tabulku hodnot K pro daný kalendářní rok určuje STK ČGF v závislosti
na Kalendáři akcí ČGF. Tato tabulka musí být zveřejněna před prvním domácím započítávaným turnajem. STK
ČGF je nicméně oprávněna vyhlášenou tabulku upravit, pokud si to okolnosti v průběhu roku vynutí (např.
přesunutí či zrušení turnaje). Hodnota K na konci sezóny je 10, tudíž minimální počet výsledků nutný pro
zařazení do konečného žebříčku pro daný kalendářní rok je 5.
Maximální počet výsledků: Maximální počet výsledků vstupujících do výpočtu není omezen. Celkový počet
hráčových výsledků označíme N.
Výběrový průměr: Výběrovým průměrem se rozumí aritmetický průměr M nejlepších bodových zisků, kde M
(počet hodnot, z nichž je počítán průměr) závisí na N (celkový počet hráčových výsledků). Výsledný průměr
se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.
Žebříčková hodnota: Žebříčkovou hodnotou je výběrový průměr hráčových bodových výsledků, kde vztah M
a N je definován vztahem: M = K + Int ((N‐K) x 0,5), kde Int znamená spodní celou část čísla. Následující
tabulka dává názorný přehled pro reálně možné hodnoty N (číslo N‐M vyjadřuje počet škrtaných hodnot)
a K=10 (tj. na konci sezóny):
N

5‐9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

=N*

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

N‐M

* ‐ jako dělitele bude ovšem použito K=10
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6.4 Tabulky hodnot K pro rok 2010
STK ČGF si vyhrazuje právo kdykoli upravit níže uvedené tabulky, aby reflektovaly případné změny Kalendáře
akcí ČGF nastalé po vydání tohoto Žebříčkového řádu.

6.4.1 Oficiální amatérský žebříček ČGF
Následující tabulka udává hodnoty K (minimální požadovaný počet výsledků pro započítání hráče do žebříčku)
pro Oficiální amatérský žebříček ČGF pro rok 2010. Tabulku je nutno chápat tak, že uvedená hodnota K je
platná vždy počínaje uvedeným datem
Datum
10.5.2010
17.5.2010
31.5.2010
14.6.2010
28.6.2010
12.7.2010
2.8.2010
9.8.2010
16.8.2010

K
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.4.2 Žákovské žebříčky
Následující tabulka udává hodnoty K (minimální dělitel) a Int (K/2) (minimální požadovaný počet výsledků
pro započítání hráče do žebříčku) pro Žákovské žebříčky ČGF pro rok 2010. Tabulku je nutno chápat tak, že
uvedená hodnota K je platná vždy počínaje uvedeným datem.
Datum
10.5.2010
17.5.2010
31.5.2010
14.6.2010
28.6.2010
12.7.2010
2.8.2010
9.8.2010
16.8.2010
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K
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Int (K/2)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
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VII. PODMÍNKY SOUTĚŽÍ ČGF
7.1 ČÁST A ‐ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Následující Podmínky soutěže jsou platné jako další Poznámky v rámci Pravidla 33‐1 pro všechny soutěže
pořádané ČGF nebo soutěže, které jsou započítávány do žebříčků ČGF.
7.1.1. Upřesnění ohledně míče (Poznámka u Pravidla 5‐1)
Seznam vyhovujících golfových míčů
Míč, který hráč používá, musí být uveden v platném „Seznamu vyhovujících golfových míčů“
(List of Conforming Golf Balls) vydaném R&A.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY: Diskvalifikace.
7.1.2. Upřesnění ohledně holí (Poznámka u Pravidla 4‐1)
Pouze pro Mezinárodní mistrovství ČR na rány
Hlava hole každého drajvru, který hráč nese, určená modelem a úhlem náklonu úderové plochy, musí být
uvedena v aktuálním „Seznamu vyhovujících hlav drajvrů“ (List of Conforming Driver Heads) vydaném
R&A. Výjimka: Na drajvry, jejichž hlava hole byla vyrobena před rokem 1999, se dané omezení
nevztahuje.
TREST ZA TO, ŽE HRÁČ NESE HŮL PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU, ANIŽ BY S NÍ ZAHRÁL RÁNU:
Hra na rány ‐ dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány. V případě porušení této podmínky mezi dvěma jamkami se
trest vztahuje na následující jamku. Jakmile hráč zjistí, že některá hůl nebo hole, které nese, jsou
v rozporu s touto podmínkou, musí je ihned prohlásit za vyřazené ze hry a uvědomit o tom svého
zapisovatele či spoluhráče ve hře na rány. Pokud tak neučiní, je diskvalifikován.
TREST ZA ZAHRÁNÍ RÁNY HOLÍ PORUŠUJÍCÍ PODMÍNKU: Diskvalifikace.
7.1.3. Čas startu (Poznámka u Pravidla 6‐3a)
Pokud se hráč, připraven ke hře, dostaví na start do 5 minut po svém oficiálním startovním čase, přičemž
okolnosti neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33‐7, je trest za pozdní příchod na
start ztráta první jamky v jamkové hře nebo dvě trestné rány na první jamce ve hře na rány.
TREST PŘI ZPOŽDĚNÍ VĚTŠÍM NEŽ 5 MINUT: Diskvalifikace.
Startovní listina vydaná na serveru ČGF je neoficiální. Hráči se často po vydání startovní listiny odhlašují,
hra v neúplných skupinách není příjemná. Startovní listina se tedy po odhlášení hráče bude upravovat do
úplných skupin, takže se čas startu některých hráčů může o 10 až 20 minut lišit od původního. Oficiální
startovní listina bude vyvěšena v místě konání soutěže jeden den před zahájením soutěže.
7.1.4. Tempo hry (Poznámka č. 2 u Pravidla 6‐7)
Hlavní rozhodčí určí a vyvěsí časový plán nebo časový limit na oficiální výsledkové tabuli.
Skupině bude měřen čas, bude‐li bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň
oproti předchozí skupině. Překročí‐li hráč od počátku měření 60 sekund na odehrání čipu, patu nebo
„první rány ve skupině“ (včetně odpalů na jamkách s parem 3), nebo překročí‐li 50 sekund na odpal na
jamkách s parem 4 a 5 nebo je‐li druhý či třetí na řadě na odehrání rány, bude považován za hráče se
zpožděním.
Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval.
Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se nadále započítává, i když skupina dožene zpoždění a dohraje
v časovém limitu.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY VE HŘE NA RÁNY:
1x zpožděn ‐ ústní varování rozhodčího
2x zpožděn ‐ jedna trestná rána
3x zpožděn ‐ dvě trestné rány
4x zpožděn ‐ diskvalifikace
Poznámky:
(1) Hráč nebude upozorněn na to, že je měřen.
(2) Rozhodčí začne hráče měřit od momentu, kdy je na řadě, aby hrál.
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7.1.5. Funkce kapitána a nosiče ‐ platí pro všechny mistrovské soutěže ČGF
(a) Funkci kapitána nebo nosiče nemůže vykonávat profesionál.
(b) Kapitán družstva může dávat rady všem členům družstva, nesmí ale dávat rady ohledně dráhy patu.
Kapitán družstva ani žádný právě nehrající člen družstva nesmějí vstupovat na jamkoviště. Pokud kapitán
nebo právě nehrající člen družstva vykonává funkci nosiče některému členu družstva, nemá v této době
práva kapitána nebo právě nehrajícího člena družstva, má ale všechna práva nosiče svého hráče. Po
ukončení funkce nosiče může opět vykonávat funkci kapitána nebo právě nehrajícího člena družstva.
Pokud je kapitán hrajícím členem družstva, nemá v době, kdy sám hraje předepsané kolo, práva
kapitána. Kapitán družstva musí být pro výkon své funkce viditelně označen (např. visačkou).
7.1.6. Ustanovení pro soutěže mládeže jednotlivců a družstev
(a) V Mistrovství ČR juniorů a dorostu, Mistrovství ČR žáků a kadetů a v Národní Golfové Tour mládeže
hráči nesmí během stanoveného kola používat nosiče (caddie).
(b) V mistrovských soutěžích družstev mládeže hráči družstva mohou jako nosiče (caddie) použít jen
členy družstva včetně náhradníků nebo kapitána.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NOSIČE NEBO KAPITÁNA PODLE ODST. 7.1.5 A 7.1.6:
Hra na jamky ‐ po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak,
že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány ‐ dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány. Pokud došlo k porušení podmínky mezi dvěma jamkami, trest
se uplatní na následující jamce.
Obě formy hry ‐ porušování podmínky používání nosiče nebo kapitána musí být přerušeno okamžitě
poté, co bylo zjištěno porušení podmínky. V opačném případě je hráč diskvalifikován.
7.1.7. Přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (Poznámka u Pravidla 6‐8b)
Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, hráči v zápase nebo ve
skupině mezi dvěma jamkami nesmí pokračovat ve hře, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry.
Jestliže hráči právě hrají jamku, musí hru okamžitě přerušit a nesmí ji obnovit, dokud Soutěžní výbor
nenařídí obnovení hry. Pokud hráč nepřeruší hru okamžitě, je diskvalifikován, pokud okolnosti
neopravňují prominutí trestu diskvalifikace podle Pravidla 33‐7.
Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bude dlouhý zvukový signál.
Okamžité přerušení hry: Jeden dlouhý zvukový signál.
Přerušení hry: Tři po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
Obnovení hry: Dva po sobě jdoucí zvukové signály, opakovaně.
Hráč může přerušit hru kdykoli, když se obává nebezpečí blesku.
7.1.8. Doprava
Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt kromě případů schválených
Soutěžním výborem.
TREST ZA PORUŠENÍ PODMÍNKY:
Hra na jamky ‐ po dohrání jamky, na níž bylo zjištěno porušení této podmínky, se upraví stav zápasu tak,
že se odečte po jedné jamce za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole je ztráta dvou jamek.
Hra na rány ‐ dvě trestné rány za každou jamku, na níž došlo k porušení této podmínky. Nejvyšší možný
trest v jednom kole jsou čtyři trestné rány.
Obě formy hry ‐ v případě porušení této podmínky mezi dvěma jamkami se trest vztahuje na následující
jamku. Používání jakéhokoli neschváleného způsobu dopravy musí být přerušeno okamžitě poté, co bylo
zjištěno porušení podmínky. Jinak je hráč diskvalifikován.
7.1.9. Neslušné chování
Soutěžní výbor by neměl připustit k soutěži 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 si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže hráče, kteří
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nejsou oblečeni podle golfových zvyklostí ‐ zakázány jsou modré jeans kalhoty a u mužů jsou povolena
jen tradiční golfová trička s límečkem nebo stojáčkem.
V případě porušení etikety, zásad slušného chování či nerespektování pokynů Soutěžního výboru během
hry Soutěžní výbor může udělit následující tresty, přičemž případy se počítají kumulativně v rámci celého
turnaje:
TREST ZA NESLUŠNÉ CHOVÁNÍ VE HŘE NA RÁNY / NA JAMKY:
První případ ‐ ústní varování rozhodčího / ústní varování rozhodčího
Druhý případ ‐ jedna trestná rána / jedna trestná rána
Třetí případ ‐ dvě trestné rány / ztráta jamky
Čtvrtý případ ‐ diskvalifikace / diskvalifikace
Výše uvedenou stupnicí trestů není dotčena pravomoc Soutěžního výboru hráče okamžitě diskvalifikovat
podle Pravidla 33‐7, pokud hráč poruší etiketu vskutku závažným způsobem.
7.1.10. Výsledky soutěže ‐ soutěž uzavřena
Výsledky soutěže jsou oficiálně vyhlášeny vyvěšením výsledkové listiny na oficiální výsledkovou tabuli.

7.2. ČÁST B ‐ MÍSTNÍ PRAVIDLA
Následující Místní pravidla platí společně s dodatky a úpravami na všech hřištích při turnajích pořádaných ČGF
nebo turnajích, které jsou započítávány do žebříčků ČGF.
7.2.1. Vodní překážky (včetně podélných vodních překážek)
Dropovací zóny pro vodní překážky
Tam, kde jsou dropovací zóny pro vodní překážky, míč může být hrán podle Pravidla 26 nebo spuštěn
s jednou trestnou ranou v té dropovací zóně, která je co nejblíže místu, kudy míč vnikl do vodní překážky.
V případě, že se při spuštění míče do dropovací zóny míč odkutálí a zastaví do vzdálenosti dvou délek
hole, a to i mimo dropovací zónu nebo blíže k jamce, spuštění se neopakuje a míč se hraje, jak leží.
Viz též str. 144‐145 Pravidel golfu.
7.2.2. Permanentní visuté vedení
Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a beztrestně
opakovat (viz Pravidlo 20‐5). Pokud původní míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným
míčem. Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady.
7.2.3. Dočasně nepohyblivé závady
Viz str. 140‐143 Pravidel golfu.
7.2.4. Kameny v bankrech
Kameny v bankrech jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24‐1).
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL: Hra na jamky ‐ ztráta jamky
Hra na rány ‐ dvě trestné rány
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VIII. PRAVIDLA A POSTUPY KOMISE PRO AMATÉRSKÝ STATUS
Článek I

Prosazování Pravidel Amatérského statusu
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Přijetí informace a posouzení případu
Po přijetí informace týkající se možného porušení Pravidel Amatérského statusu (dále jen „pravidel“)
ji Komise pro amatérský status (dále jen „komise“) v přiměřené časové lhůtě prověří a rozhodne, zda
má dostatek údajů k domněnce, že mohla být porušena pravidla.
V případě, že má dostatek údajů k domněnce, že mohla být porušena pravidla, komise pošle dotčené
osobě (dále jen „hráč“) dopis, v němž ji informuje o skutečnostech, které se dozvěděla, a současně
hráče vyzve k písemnému vyjádření ve lhůtě do 21 dnů od data odeslání svého dopisu.
Pokud se informaci o možném porušení pravidel komise dozví přímo od hráče a nikoliv od třetí
strany, je na uvážení komise, zda přistoupí k rozhodnutí podle odstavce 1.4, aniž by od hráče
požadovala jeho písemné vyjádření.
Po získání písemného vyjádření hráče komise v souladu s pravidly 8‐1 a 8‐2 buď:
1.4.1. rozhodne, že pravidla byla porušena a že hráč ztrácí amatérský status s okamžitým účinkem,
1.4.2. rozhodne, že hráč si udrží amatérský status, pokud okamžitě upustí od jednání nebo se zdrží
jednání, které komise popsala ve svém dopise,
1.4.3. rozhodne, že nejsou dostatečné důkazy o porušení pravidel a že žádné další opatření vůči
hráči nebude činěno
Komise o svém rozhodnutí a důvodech, které k němu vedly, písemně informuje hráče ve lhůtě do 42
dnů od data obdržení jeho písemného vyjádření nebo od data získání těchto informací přímo od
hráče podle odstavce 1.3. Komise hráče současně informuje, že má právo se odvolat k výboru ČGF
v souladu s článkem II.
Článek II

Odvolací řízení
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
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Důvody pro odvolání
Hráč se proti písemnému rozhodnutí komise může odvolat k výboru ČGF ve lhůtě do 42 dnů
od data obdržení posledního dopisu komise.
Odvolání je možné jen z jednoho nebo několika následujících důvodů:
2.2.1. rozhodnutí komise bylo založeno na chybné aplikaci pravidel
2.2.2. rozhodnutí komise nebylo před jeho přijetím podporováno fakty
2.2.3. rozhodnutí komise nesplňovalo procedurální náležitosti
2.2.4. sankce uvalená komisí byla přehnaná
Všechna odvolání musí být podána v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v bodě 3.
Až do uzavření odvolacího řízení je jakékoliv rozhodnutí komise plně účinné.
Postup pro odvolání
Odvolání k výboru ČGF musí být písemné, musí být adresováno generálnímu sekretáři ČGF,
Strakonická 2860, 155 00 Praha 5 ve lhůtě do 42 dnů od data obdržení posledního dopisu komise.
Odvolání k výboru ČGF musí uvádět, na základě jakého důvodu či důvodů podle odstavce 2.2.
je podáváno.
Výbor ČGF se nesmí zabývat žádným odvoláním, které je založeno na jiných důvodech než těch,
které jsou uvedeny v odstavci 2.2., nebo které bylo odesláno po předepsané lhůtě.
Po obdržení odvolání výbor ČGF v přiměřené lhůtě pošle dopis odvolávajícímu se, v němž potvrdí
přijetí jeho odvolání a zároveň mu sdělí, že odvolací řízení bude vedeno písemně.
Je výhradně na uvážení výboru ČGF, zda v zájmu spravedlnosti v některých případech místo
o písemném rozhodne o ústním odvolacím řízení.
Současně s dopisem odvolávajícímu se výbor ČGF pošle dopis komisi a vyzve ji, aby ve lhůtě do 21
dnů písemně poskytla výboru ČGF všechny detaily svého rozhodnutí, proti němuž je podáváno
odvolání, jakož i všechny své argumenty proti tomuto odvolání.
Po obdržení písemného vyjádření komise podle odstavce 3.6. výbor ČGF toto vyjádření komise
bezodkladně postoupí odvolávajícímu se.
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Odvolávající se má poté lhůtu 21 dnů od data dopisu výboru ČGF s písemným vyjádřením komise,
aby předložil úplnou odvolací stížnost k výboru ČGF. Tato by měla obsahovat:
3.8.1. jakýkoliv dokumentární důkaz, o němž se odvolávající domnívá, že je relevantní ve vztahu
k důvodu odvolání,
3.8.2. jakékoliv další argumenty na podporu jeho odvolání,
3.8.3. jakoukoliv dodatečnou informaci, o níž se odvolávající se domnívá, že je relevantní pro výbor
ČGF
3.9. Pokud je v souladu s odstavcem 3.5. rozhodnuto o ústním odvolacím řízení, výbor ČGF v přiměřené
lhůtě stanoví hodinu a místo slyšení a informuje o něm odvolávajícího se i komisi minimálně 21 dnů
předem.
3.9.1. Výbor ČGF rozhodne o postupu při slyšení.
3.9.2. Odvolávající se může poskytnout důkazy osobně, nebo může být zastoupen poradcem, právním
zástupcem nebo jakoukoliv jinou osobou a má právo předvolat jednoho nebo více relevantních
svědků.
3.9.3. Výbor ČGF vyslechne odvolávajícího se, jeho poradce, právního zástupce nebo jakoukoliv jinou
osobu, jakož i jakéhokoliv zástupce komise. Podle uvážení výboru ČGF a v souladu s principy
přirozeného práva má jakákoliv osoba právo předvolat jednoho nebo více relevantních svědků.
3.9.4. Pokud se odvolávající se nebo jakákoliv jiná osoba uvedená v odstavci 3.9.3. nedostaví k řádně
oznámenému slyšení a pokud výbor ČGF bude přesvědčen, že takováto absence je neodůvodněná,
může rozhodnout o odvolání v nepřítomnosti nebo slyšení odročit.
3.10. Výbor ČGF může přijmout jakékoliv z následujících rozhodnutí:
3.10.1. potvrdit rozhodnutí komise
3.10.2. zrušit rozhodnutí komise
3.10.3. změnit rozhodnutí komise
3.10.4. nahradit rozhodnutí komise svým rozhodnutím
3.10.5. postoupit rozhodnutí komise zpět této komisi k novému posouzení se zohledněním
připomínek výboru ČGF
3.11. Výbor ČGF musí odvolávajícího se písemně informovat o svém rozhodnutí a důvodech, které k němu
vedly, ve lhůtě do 14 dnů od ukončení ústního odvolacího řízení podle odstavce 3.9. nebo ve lhůtě
do 28 dnů od obdržení úplné odvolací stížnosti odvolávajícího se podle odstavce 3.8.
3.12. Rozhodnutí výboru ČGF je konečné.
3.8.

Článek III

Navrácení Amatérského statusu
Přijetí žádosti a posouzení případu
Žádost o navrácení Amatérského statusu hráč může podat nejdříve za 12 měsíců od obdržení dopisu
komise, který obsahuje rozhodnutí a zdůvodnění tohoto rozhodnutí podle odstavce 1.5.
4.2. Po přijetí písemné žádosti o navrácení Amatérského statusu ji komise prověří a buď:
4.2.1. vrátí Amatérský status okamžitě
4.2.2. stanoví čekací lhůtu podle pravidla 9‐2b a odstavce 4.4.
4.2.3. odmítne navrácení Amatérského statusu
4.3. Komise písemně vyrozumí hráče o svém rozhodnutí včetně důvodů, které k němu vedly, ve lhůtě ne
delší než 42 dnů od přijetí hráčovy žádosti. Komise hráče současně informuje, že má právo se odvolat
k výboru ČGF v souladu s článkem II.
4.4. Délka čekací lhůty při porušení pravidel 3 a 5 je v závislosti na finanční hodnotě přijaté hráčem
stanovena takto:
15.000 Kč až 50.000 Kč
1 až 1,5 roku
50.001 Kč až 150.000 Kč
2 až 2,5 roku
150.001 Kč a více
minimálně 3 roky
4.5. Při porušení ostatních pravidel je obvyklou čekací lhůtou jeden rok. Tato čekací lhůta může být
nicméně prodloužena v případě závažného porušení.
4.

4.1.
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IX. Antidopingová politika ČGF
9.1 ČGF se v boji proti dopingu řídí Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice
a Antidopingovým programem Českého olympijského výboru.
9.2 Rozhodným orgánem je STK ČGF, odvolacím orgánem v prvním stupni Výbor ČGF, ve druhém stupni
Rozhodčí komise ČOV.
Důležité odkazy
SMĚRNICE PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE
http://www.antidoping.cz/smernice_pro_kontrolu.htm
ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
http://www.olympic.cz/cz/boj‐proti‐dopingu/449/antidopingovy‐program‐cov
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2010
http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2010.php
SEZNAM HLAVNÍCH ZMĚN OPROTI ROKU 2009
http://www.antidoping.cz/seznam_metod_zmeny_2010.php
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