Propo
ozice lligové
ého tu
urnaje
e
Vážení přátelé
é fotbalgolfu
u,
posíílám několik
k informací k letošní sezóně 2018. 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 21. 4. 2018 začíná třetíí ročník Fotb
balgolfové lig
gy. Rádi bych
hom Vás sez
známili se záákladními prravidly 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 ČFGA či n
nikoliv. Prop
pozice a jak se
s bude hrátt, oznámí vžždy pořádající
hřišttě. V neděli, se mohou zúčastnit
z
ligy
y jen registro
ovaní hráči ČFGA
Č
(registtrovat se mů
ůžete 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 11-15 a družstva. Starttovné na ob
ba turnaje je 550,- Kč, na
a
motný turnaj OPEN 350,- Kč - vše najjdete v Saze
ebníku popla
atků, pokut a odměn. Je dnotlivci hra
ají dvě kola po
sam
18-ti jamkách. S
Skupiny starttují po 3 a dva zapisují d
do skore karrty a jeden do
d mobilní a plikace mob
bile.gscore.e
eu.
s
družžstev se již nemusí
n
prov
vádět nomin
nace na každ
dý turnaj – pouze je nutn
né podat soupisku pro rok
r
Do soutěže
2018
8 za každé d
družstvo, kte
eré za klub bude
b
v letošn
ním roce hrá
át a to nejpo
ozději do 155. 4. 2018! Sy
ystém vyhod
dnotí
4 ne
ejlepší hráče
e z týmu na turnaji
t
a z niich pak spoččítá výsledky
y pro samotný tým. Dle pořadí se sttejně jako
jedn
notlivcům přřiřadí dle tab
bulky (tabulk
ku najdete v Soutěžním řádu článek
k 42.) body, kkteré budou
u určovat po
ořadí
ve Fotbalgolfové
é lize. V bodování družstev došlo ke
e změnám a to od 11 do
o 20. místa. D
Družstva mo
ohou být i
e družstev handicap
h
15%
% (tzn., poku
ud hráč zahrraje např. hřřiště
smíššená s tím, žže ženy a děti 11-15 majjí do soutěže
na 100 kopů, do
o soutěže drružstev se mu
m zapisuje 8
85 kopů, do soutěže jednotlivců 1000 kopů). Dru
užstva můžette
em celé souttěže. Střídav
vý start ani h
hostování ne
ení dovoleno
o. Přestup lzze uskutečnit, ale pokud jste
doplňovat běhe
již je
ednou zasáh
hl do soutěže
e družstev za
z jedno dru žstvo (stačí i byl-li hráč zapsán
z
do tu
urnaje jako náhradník),
nem
můžete v jedn
né sezóně hrát
h
za jiné družstvo.
d
Dá le se mění kategorie
k
50+ na 55+ a tto jak pro že
eny tak i mužže.
Více informací n
naleznete na
a této stráncce - http://ww
ww.cfga.cz/ccz/s2106/Lig
ga/c2636-1-C
CFGL-2018.
Žádo
ost o vytvoření klubu a družstva, ná
ásledně i zarregistrování do 1.Fotbalgolfové ligy můžete udě
ělat zde:
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.

C
Tomášš Neumann a Jaroslav Fejfar
Za CFGA,

Če
eská fotba
algolfová asociace
Nám
městí Lužické 2
211/15, 408 01 Rumburk,
R
Česk
ká republika
Tom
máš Neumann
n - prezident
Tel..: +420 737 278
8 711, E-mail: neumann@cfga
n
a.cz

více in
nformací na

www.cffga.cz

