
 

Změna Propozic soutěže družstev MJK 2015  - základní kola 

(změna Propozic v části Systém soutěže/podmínky  schválena 24. 5. 2015) 

 
 

V přípravě Podmínek soutěže (tady je to OK) v roce 2015 bylo snahou odstranit některá negativa 

z minulého ročníku, konkrétně to, že nebyly plně obsazovány čtyřhry apod. 

 

Z toho vzešel jednoznačný názor zapracovaný do Propozic soutěže 2015 v části Systém soutěže:  

a) týmy v kompletní sestavě, tj. muži hráčů, ženy a senioři po 4 hráčích 

b) neškrtat žádný výsledek 
 

Praxe ještě před zahájením prvního kola ukázala, že některé kluby mají své týmy obsazeny pouze 

počtem hráčů (4) a pro případ nemoci apod. nemají možnost postavit do hry náhradníka.  
 

Z toho důvodu bylo původní a nekompromisní stanovisko přehodnoceno v zájmu zachování týmů 

v soutěži, protože právě na příkladu družstva žen GC Hluboká n/Vlt. by musel být tým diskvalifikován 

již v prvním kole (fakticky možná účast pouze tří hráček) a druhý tým v soutěži (GC Č. Krumlov) by 

neměl soupeře. Závěr by byl stejně nekompromisní: kategorie žen před zahájením 1.kola – zrušena.  

 

V zájmu spravedlivého řešení, zachování soutěže a odstranění podobných rizik i u jiných týmů, které 

nemají připraveny náhradníky do soutěže, se tímto stanoviskem upravují Propozice MJK 2015 takto:   

1) MUSÍ BÝT PLNĚ OBSAZENY FOUR SOME A FOUR BALL V KATEGORII MUŽI  

2) MUSÍ BÝT PLNĚ OBSAZEN FOUR BALL V KATEGORII ŽENY A SENIOŘI,   

3) doporučení pro příští ročník – soupisky týmů, odevzdávané s přihláškou do soutěže by měly obsahovat 

minimálně základní počet hráčů týmu + 1 náhradník. 
 

V kategorii MUŽI se započítávají 3 nejlepší výsledky, to znamená: 

a) V případě, že v týmu v rámci kola nastoupí a hraje 6 hráčů (jsou hrány 2 singly i Four Some a Four 

Ball), škrtá se ze 4 výsledků, ten nejhorší. 

b) V případě,  že v týmu v rámci kola nastoupí a hraje 5 hráčů (tzn. je hrán 1 singl a Four Some a 

Four Ball), automaticky se škrtá výsledek nehraného singlu. 
 

Hra v počtu 4 hráčů je vyloučena. Pokud tým mužů nenastoupí v počtu 5-6 hráčů, obdrží pro dané  

kolo výsledek 999 ran. 
 

V kategorii ŽENY a SENIOŘI se započítávají 2 nejlepší výsledky, to znamená: 
 

a) V případě, že v týmu v rámci kola nastoupí a hrají 4 hráči nebo hráčky (jsou hrány 2 singly i Four 

Ball), škrtá se ze 3 výsledků, ten nejhorší. 

b) V případě, že v týmu v rámci kola nastoupí a hrají 3 hráči nebo 3 hráčky (tzn. je hrán 1 singl a Four 

Ball), automaticky se škrtá výsledek nehraného singlu.  
 

Hra v počtu 2 hráčů je vyloučena.  Pokud tým žen/seniorů nenastoupí v počtu 3-4 hráčů/hráček, 

obdrží tým pro dané kole výsledek 999 ran. 
 

Platnost změny: počínaje 1. kolem dne 25. května 2015  

Krajský svaz golfu,  

Ladislav Mátl v.r., Jaroslav Míka, v.r. 

 

Rozesláno:  STK zúčastněných klubů, kapitánům týmů 


