
Mistrovství Jihočeského kraje 2015 
 
PROPOZICE - DRUŽSTVA  
 
Kategorie: družstva muži, družstva ženy a družstva senioři 
 
HŘIŠTĚ A TERMÍNY UTKÁNÍ – základní kola  

 

 I. kolo   25. 5. 15 - Čertovo Břemeno 

 II. kolo   1. 6. 15 - Hluboká nad Vltavou 

 III. kolo   8. 6. 15 - Čertovo Břemeno 

 IV. kolo  15. 6. 15 - Hluboká nad Vltavou 
 
 
PODMÍNKY ÚČASTI 
  

1) Soutěž je otevřena pro družstva golfových klubů z Jihočeského kraje nebo pro kluby z územně 
navazujících regionů. 

2) Platné členství hráče/hráčky v klubu, za který startuje (dále jen „hráč“) 

3) Amatérský golfista do HCP 54  

4) Za klub může nastoupit hráč, jehož členství/registrace na serveru cgf.cz je založena nejdéle 
do 22. 5. 2015, tj. ke dni uzavření startovní listiny pro 1. soutěžní kolo 

5) Pokud za klub nastoupí hráč, který nemá v klubu domovské členství, je tento hráč povinen při 
svém startu v soutěži doložit od svého domovského klubu potvrzení o povolení hostování v 
případě, že jeho domovský klub startuje ve stejné soutěži (pokud hráč tuto podmínku poruší, 
bude hráč i klub, za který hráč neoprávněně nastoupil, diskvalifikováni).  

6) Účast hráče v jiné kategorii je možná, pokud to kalendář MJK dovolí. Hráč může nastoupit i za 
jiný klub (vč. dodržení podmínek hostování), ale pouze v jiné kategorii. 

7) Účast hráče s nedomovskou registrací - hlavní rozhodčí skutečnost uvede do Zápisu 
turnajového dne. Hráč musí mít potvrzení o hostování k dispozici po celou dobu soutěžních 
kol. 

 

B týmy - soupisky: 

1) Všechny kluby, které přihlásí do soutěže více jak dvě družstva v jedné kategorii (muži, ženy), 
sestaví soupisky pouze v těchto hlavních kategoriích. Hráči, uvedení v základech družstev, 
vyššího týmu (např. B) nemohou být postaveni do turnajového kola za tým nižší úrovně v 
hlavní kategorie (např. C)  

2) Přechody do vedlejších kategorií („seniorský tým a mládežnický tým). Hráči ze soupisky 
kategorií (muži/ženy) mohou hrát i v týmech ostatních kategorií, pokud splňují věkový limit. 

 

Za předpokladu, že KLUB postaví např. 2 seniorské týmy (A, B) určuje se zařazení hráče do 
seniorského týmu v kategorii předáním sestav a první účastí v týmu vyšší úrovně. (příklad - hráč, který 
nastoupí v kategorii za A tým nemůže již hrát za B tým, obráceně však ano – hráč z B týmu může 
střídat v A týmu).  
 
SYSTÉM SOUTĚŽE 
 
Mistrovství Jihočeského kraje družstev mužů se hraje jako celoroční soutěž, která je rozdělena 
na část základní a část finálovou (play-off). 
  
ZÁKLADNÍ ČÁST: 4 turnajová kola, první čtyři družstva ve všech kategoriích postupují do play off. 
 
Podmínky 

 uskutečnění soutěže družstev ve vypsané kategorii za předpokladu přihlášení min. 4 družstev. 

 V případě účasti družstev do 3 účastníků – hra o konečné pořadí 

 Hrací dny pondělí nebo úterý (přednostně pondělí) 

 Startovní časy od 13:00/14:00 (dále dle možností resortů) 



 Povolení dálkoměrů (Je možno používat měřicí zařízení pro měření vzdálenosti, ale jen takový 
typ, který měří pouze vzdálenost a nesmí mít zabudovanou jinou funkci měření, jako jsou 
výška, sklon svahu a jiné funkce, i kdyby je hráč v průběhu hry nepoužil.“) 

 Hrací systém 
o Kategorie MUŽI 

 6 hráčů (4 výsledky) 
 2 singly na rány (včetně úpravy HCP) 
 1 debl – Four Some – výběrový drive 
 1 debl – Four Ball 

 
o Kategorie ŽENY, SENIOŘI 

 4 hráči/hráčky (3 výsledky) 
 2 singly na rány (včetně úpravy HCP) 
 1 debl – Four Ball 

 
Jednotlivci 

 Hra na rány 
 
 

Čtyřhra 

 Hra na rány 
o Four Some -  Hráči v Týmu odehrají míč z odpaliště každé jamky. Poté vyberou jeden 

z odehraných míčů a tím pokračují až do ukončení jamky. Tento výsledek na jamce 
se zapisuje, konečný výsledek týmu je součtem  výsledků na každé jamce. 

o Four Ball -  každý z hráčů v Týmu hraje svůj míček z odpaliště až do jamky. Jako 
výsledek partnerů z Týmu je započítáván jejich nejlepší výsledek. 

o V rámci čtyřhry musí hrát za každý tým dva hráči 
 

 
Startovní časy 

 V základní části je rozdělení hracích dnů zvlášť pro kategorii MUŽI a kategorie ŽENY a 
SENIOŘI 

 V rámci kola upřednostnit hru - Four Some před jednotlivci a deblem Four Ball 

 V jednom bloku (tj. bez přestávky mezi startovními časy), v kategorii MUŽI je možno v případě 
většího počtu týmů rozdělit kolo na dva hrací dny (dvě odpoledne)  
 

Sestavy týmu  

 Odevzdají kapitáni nejpozději do 18. hod. dne předcházejícího soutěži tj. neděle  

 Sestava hráčů pro konkrétní hrací den musí vycházet ze Soupisky klubu, předložené při 
přihlášení do soutěže.  

 V sestavě mohou být uvedeni i náhradníci, kteří nastoupí v případě neúčasti hráče ze základní 
nominace  

 Změny v sestavě mohou být provedeny nejpozději do 30 min. před startem prvního hráče 
družstva, které chce změnu provést.  

 
Rozhodnutí o pořadí  
V případě rovnosti součtu ran z turnajů základní části u dvou nebo více družstev:  

 Lepší výsledek družstva z posledního turnaje  

 Nejlepší individuální výsledek hráče družstva v posledním turnaji resp. posledních 9,6,3 nebo 
1 jamka tohoto výsledku (pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne nejlepší škrtaný 
výsledek, dále los) 

 První čtyři družstva postupují do finálové části (play off) 

 



FINÁLOVÁ ČÁST: 

 

Semifinále, finále i utkání o 3. místo 
 

 Jednodenní turnaj, ve kterém hrají družstva z pořadí v základní skupině 

 Vítězové postupují do finále a poražená družstva se utkají o 3. místo  

 Odehraje se VE HŘE NA JAMKY (nebo-li jamkovka), podle umístění v základní části jsou 
družstva nasazena do pavouka takto: 1 - 4, 2 - 3  

 
Hrací systém 

 Kategorie MUŽI 
o 6 hráčů (tj. počítají se 4 výsledky) 
o 2 singly 
o 1 debl - Four Some 
o 1 debl - Four Ball 

 Kategorie ŽENY, SENIOŘI 
o 4 hráči/ 4 hráčky (tj. počítají se 3 výsledky) 
o 2 singly 
o 1 debl – Four Ball 

 

 Konec utkání: všechna skončí nejpozději na 18. jamce (i vypůlením), pokud bude výsledek 
nerozhodný, kapitán družstva určí čtyřhru pro tzv. náhlou smrt (Scramble)  

 

 Sestavy družstev: odevzdají kapitáni družstev hlavnímu rozhodčímu pro všechny zápasy 
nejpozději 30 min před startem prvních dvojic  
 

 Čtyřhry 
o Utkání může skončit remízou 

 

 Dvouhry 
o  Utkání dvouher musí být dohráno do konce, není možná remíza.  

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE:  

 Hraje se podle Pravidel golfu a Místních pravidel právě hraného hřiště 

 Povolení dálkoměrů – je možno používat  

 Hlavního rozhodčího, rozhodčího a startéra jednotlivého turnajového kola základní i finálové 
části staví pořadatelský klub.  

 
 

SOUTĚŽNÍ VÝBOR: STK Krajského svazu  
 

NÁMITKY A PROTESTY  

 U soutěží družstev je povinnost při podávání námitky nebo protestu složit vklad 1 000,- Kč 
Soutěžnímu výboru převodem na účet č. 262190035/0300 u ČSOB, a.s (účet Jihočeské 
krajské organizace České unies sportu, České Budějovice - dříve ČSTV) nebo hotově 
hlavnímu rozhodčímu, který je povinen tuto skutečnost uvést do Zápisu z turnajového dne.  

 Protest či námitku je možné podat do 3 dnů od ukončení turnajového kola.  

 Jestliže bude námitka nebo protest soutěžním výborem uznán za oprávněný, bude vklad v 
plné výši vrácen. V opačném případě vklad propadá pořadateli soutěže.  

 
PROPOZICE - JEDNOTLIVCI  
 
Kategorie: Muži, Ženy, Senioři, Seniorky, Dívky, Chlapci  
 

1) Soutěž je otevřena pro družstva golfových klubů z Jihočeského kraje nebo pro kluby z územně 
navazujících regionů. 

2) Platné členství hráče/hráčky v klubu, za který startuje (dále jen „hráč“) 

3) Amatérský golfista do HCP 54  



Základní povinnosti organizačního zajištění Mistrovství Jihočeského kraje  
družstev a jednotlivců 

 
a) Krajského svazu golfu  

 Zpracování sumarizovaných výsledků základních kol družstev i finálové části mistrovství 
družstev i jednotlivců  

 Vyhlášení výsledků, předání cen (medailí)  

 Zajištění a předání cen  
 

b) Golfového klubu, na jehož smluvním hřišti se soutěž odehrává:  

 Zpracování startovní listiny a zadání turnaje na server ČGF  

 Zabezpečení a příprava golfového hřiště  

 Umožnění kontroly hřiště a průběhu hry hlavnímu rozhodčímu  

 Zajištění hlavního rozhodčího, rozhodčího a startéra na turnaje  

 Zpracování výsledků turnaje na serveru ČGF 

 Zaslání výsledků (jednotlivci i čtyřhry) – nejpozději do dvou hodin po ukončení hracího dne na 
mailovou adresu  jar.mika@seznam.cz 

 Zaslání Zápisu hlavního rozhodčího – nejpozději do dvou hodin po ukončení hracího dne na 
mailovou adresu  jar.mika@seznam.cz 
 

CENY  

 Putovní pohár pro vítězné družstvo (mistra Jihočeského kraje 2014),  

 Medaile pro první tři družstva 

 Putovní pohár pro Mistra Jihočeského kraje 2014 – jednotlivci 

 Medaile pro první tři v dané kategorii 
 

PŘIHLÁŠKY 
 jar.mika@seznam.cz a kraj@golfregion.cz 
 
 
Krajský svaz golfu, Jižní Čechy  
12. 5. 2015 
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