POKYNY KE STARTU
V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV ČGF V ROCE 2019
Preambule
Tyto pokyny jsou určeny zejména novým členským subjektům ČGF, které mají minimální
zkušenosti se soutěžemi družstev mužů, žen a mládeže. Uvádějí základní informace, které by
estékáři a kapitáni družstev ve všech klubech v České republice měli před sezónou znát.
Čl. I
Podmínky účasti; Přihláška
Pokud klub zvažuje vyslat své hráče do soutěží družstev mužů, žen nebo mládeže, musí se nejprve seznámit
s platným Hracím řádem ČGF – Soutěžemi družstev amatérů (Pozn.: Publikace Řády ČGF 2019, která tento
dokument obsahuje, bude klubům k dispozici do začátku sezóny 2019 v tištěné i elektronické podobě). V něm
jsou uvedeny základní podmínky pro účast družstva v soutěžích ČGF, tj. minimální počet hráčů a hráček v týmu
(6 nebo 4), jejich maximální možný EGA hendikep v okamžiku startu v soutěži (vždy 36,0), případně věková
omezení pro soutěže družstev mládeže (do 14, do 16 a do 18 let). Při rozhodování se je důležité vědět, že např.
v týmech není povolen start profesionálů, ale že naopak cizinci, kteří jsou v klubu ČGF řádně registrováni, za
něj startovat mohou a jejich počet v družstvu není nijak omezen. Členem klubového družstva mohou být
výhradně členové klubu – ať už s domovskou, nebo nedomovskou registrací. Tato registrace musí existovat
nejpozději k 30. dubnu 2019 včetně jejího fyzického provedení na Technickém serveru ČGF! Nedomovský
člen týmu musí navíc mít svolení svého domovského klubu s hostováním. Toto svolení musí mít elektronickou
podobu příslušného záznamu na Technickém serveru ČGF. Svolení může vydat jen statutární zástupce klubu
nebo předseda STK klubu. Svolení vydaná pod jiným loginem nebudou považována za platná. Svolení se vydává
pro daného hráče, danou soutěž a daný kalendářní rok. V případě startu za více družstev (dospělí, mládež) je
nutno vydat samostatná svolení pro každého hráče, družstvo, soutěž a sezónu. Svolení musí být na Technickém
serveru ČGF vydáno nejpozději k okamžiku uzávěrky soupisek pro danou část soutěže, jinak se hráč dané části
soutěže nemůže zúčastnit. Částí soutěže se přitom rozumí bezprostřední sled hracích dnů soutěže, ať už
v jakémkoli formátu, tj. např. 1. a 2. kolo II. ligy družstev mužů ve hře na rány, jednokolová regionální kvalifikace
na rány v NM ČR smíšených družstev mládeže do 14 let nebo finálová část (Play-off a Play-out) Extraligy
družstev mužů a žen s jedním kolem na rány a třemi koly na jamky.
Druhou důležitou okolností při rozhodování se o účasti v soutěžích družstev mužů, žen a mládeže jsou termíny
těchto soutěží. Ty jsou s předstihem publikovány v Kalendáři akcí ČGF na rok 2019. Kalendář se sice do začátku
sezóny několikrát aktualizuje, ale termíny všech soutěží družstev jsou od začátku fixní. Pokud klubu termíny
např. III. ligy družstev mužů ve skupině A (Západ) či II. ligy družstev žen ve skupině D (Morava) vyhovují, tj.
s jistotou bude mít k dispozici dostatečný počet hráčů či hráček, může uvažovat o podání přihlášky.
Formulář s názvem Potvrzení účasti & Přihláška do soutěží družstev ČGF je všem klubům včas rozesílán
na jejich oficiální mailové adresy a dále je k dispozici na webových stránkách ČGF v sekci Dokumenty STK.
Formulář obsahuje detailní pokyny k jeho vyplnění a podání včetně výše startovného v roce 2019. Aby družstvo
bylo do příslušné soutěže přijato, vyplněný formulář musí být zaslán nejpozději do 30. dubna 2019 na mailovou
adresu olga.masova@cgc.cz a současně musí být do 30. dubna 2019 připsáno jeho startovné.

Na otázku, kolik týmů může reprezentovat klub ČGF v soutěžích družstev, platí, že v Extralize až II. lize družstev
mužů smí za každý klub startovat jen jeden tým mužů a jeden tým žen. Ve II. ligách družstev žen, III. ligách
družstev mužů a v regionálních kvalifikacích čtyř soutěží družstev mládeže (do 14 let, do 16 let, chlapci do 18
a dívky do 18 let) může za každý klub startovat neomezený počet týmů. Pro postupy týmů z II. lig družstev žen
a III. lig družstev mužů do vyšších soutěží či pro postupy do finálových částí soutěží družstev mládeže však platí
určitá omezení – viz Řády ČGF 2019.

Čl. II
Soupiska družstva
Soupiska družstva je seznam hráčů, kteří za družstvo mohou v dané soutěži nastoupit. Hrací řád ČGF – Soutěže
družstev amatérů podrobně vysvětluje fungování soupisky. Důležité je vědět, že na soupisku se dostane jen
hráč, který má své členství v klubu na Technickém serveru ČGF uvedeno nejpozději k 30. dubnu 2019, který
případně má nejpozději v den uzávěrky soupisky pro danou část soutěže na Technickém serveru ČGF
elektronický záznam o povolení hostování a který není na Technickém serveru ČGF blokován žádným klubem,
jehož je členem. Na soupisce může být uvedeno neomezeně hráčů či hráček v soutěžích družstev mužů
a žen a rovněž neomezeně hráčů a hráček v každé ze čtyř soutěží družstev mládeže. Všem kapitánům
klubových družstev doporučujeme, aby se s fungováním soupisky včas a důkladně seznámili.

Čl. III
Start v soutěži, Hard Card ČGF
V minulých sezónách se stalo, že týmy, které se poprvé přihlásily do soutěží družstev mužů a žen nebo
mládeže, tak dlouho čekaly, až je vedení ČGF na soutěž pozve, že se jí nakonec nezúčastnily! Je na místě
zdůraznit, že je odpovědností klubů, aby na soutěž, do které se řádně přihlásily, svůj tým vyslaly. Soutěže
družstev jsou s předstihem vypsány na Technickém serveru ČGF, mají své ředitele a hlavní rozhodčí, jejichž
kontakty lze rovněž najít a na něž se lze obracet se všemi případnými dotazy. Termíny a místa konání (hřiště)
všech soutěží družstev jsou uvedeny v Kalendáři akcí ČGF na rok 2019, takže je na týmech, aby se ke hře včas
samy dostavily! Předcházející řádky jen podtrhují význam zkušeného a aktivního kapitána, který start svého
týmu v soutěži po všech stránkách zajistí. A když už jsme u funkce kapitána, je důležité vědět, že v soutěžích
družstev mužů, žen a mládeže může jako kapitán působit i profesionál, leč kapitán nikdy nesmí vykonávat
funkci nosiče (caddie). Další podrobnosti najdete v Hard Card ČGF 2019 v části nazvané Podmínky soutěže.

Přejeme vám pěknou hru v soutěžích družstev mužů, žen
a mládeže pod logem ČGF!

v Praze dne 18. února 2019

Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF

