Propo
ozice lligové
ého tu
urnaje
e
Vážení přátelé
é fotbalgolfu
u,
posíílám několik
k informací k letošní sezóně 2017. B
Během pár dní najdete na
n stránkách
h www.cfga.ccz. Soutěžníí řád
fotb
balgolfu, Term
mínovou listtinu, Propozzice soutěže fotbalgolfu,, Delegaci ro
ozhodčích naa 1.Fotbalgo
olfovou ligu,
Discciplinární řád
d, Sazebník poplatků, po
okut a odmě
ěn. Těmito směrnicemi se
s bude fotb
balgolf řídit. Doporučuji
přeččíst, stejně ja
ako pravidla
a, které jsou již na stránkkách cfga.
Dne
e 22. 4. 2017 začíná druh
hý ročník Fottbalgolfové ligy. Rádi by
ychom Vás seznámili se základními pravidly a
systémem jakým
m se bude hrát:
dému ligové
ému turnaji, který se bud
de hrát vždyy v neděli, bu
ude předchá
ázet sobotníí turnaj "OPE
EN", který je
e
Každ
otev
vřen všem, b
bez rozdílu je
estli je člene
em fotbalgollfu či nikoliv. Propozice a jak se bud
de hrát, ozná
ámí vždy
pořá
ádající hřiště
ě. V neděli, se
s mohou zú
účastnit ligy jen registrovaní hráči CFGA (registrrovat se můžžete zde:
http
p://www.cfga
a.cz/cz/s2106/Hraci/c226
61-Clenstvi- CFGA) s plattným zaplaceným členskkým poplatk
kem na daný
ý
rok. Hraje se v k
kategorii: jed
dnotlivci muži, ženy, dětti 6-10, děti 11-15
1
a druž
žstva. Starto
ovné na oba turnaje je 550,n samotný turnaj OPEN
N 350,- Kč - vše najdete
e v Sazebníku
u poplatků, pokut a odm
měn. Jednotllivci hrají dvě
ě
Kč, na
kola
a po 18-ti jam
mkách. Skup
piny startují po 3 a dva zzapisují do skore karty a jeden do m
mobilní aplika
ace
mob
bile.gscore.e
eu. Do soutě
ěže družstev
v musí vedou
ucí jednotlivých družstev
v nominovatt čtveřici hrá
áčů, kterým se
budou kopy sčíttat. Po odeh
hrání všech 36
3 jamek se udělá souče
et a určí pořadí v tabulcee družstev. Dle pořadí se
s
ně jako jedn
notlivcům přiřadí dle tab
bulky (tabulkku najdete v Soutěžním řádu článekk 42.) body, které
k
budou
u
stejn
určo
ovat pořadí vve Fotbalgollfové lize. Mimo čtyř hrá
áčů označí vedoucí družstva i náhraadníka, které
ého kopy se
budou počítat v případě zra
anění některrého hráče, a to od následující jamk
ky, kde se hrráč zranil. Drružstva moh
hou
y a děti 11-15
5 mají do so
outěže družsstev handicap 15% (tzn., pokud hráčč zahraje např.
být i smíšená s ttím, že ženy
hřišttě na 100 ko
opů, do souttěže družste
ev se mu zap
pisuje 85 kop
pů, do soutě
ěže jednotlivvců 100 kopů
ů). Družstva
můžžete doplňovvat během celé
c
soutěže. Střídavý sttart ani hostování není dovoleno.
d
Přřestup lze us
skutečnit, ale
pokud jste již jednou zasáhl do soutěže
e družstev za
a jedno družžstvo (stačí i byl-li hráč zzapsán do tu
urnaje jako
můžete v jed
dné sezóně hrát
h
za jiné d
družstvo.
náhradník), nem
ost o vytvoření klubu a družstva, ná
ásledně i zarregistrování do 1.Fotbalgolfové ligy můžete udě
ělat zde:
Žádo
http
p://www.cfga
a.cz/cz/s2222/Kluby/c22
280-Zadost-o
o-vytvoreni-k
klubu.
Poviinnosti družstva jsou sp
pecifikována v Soutěžním
m řádu, článek 14.
V přřípadě nejasností nás ko
ontaktujte na
a: turnaje@ccfga.cz, info@
@gscore.eu,, nebo na teelefonu +420
0 737 278 711.
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Česk
ká republika
Tom
máš Neumann
n - prezident
Tel..: +420 737 278
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