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I. REGISTRAČNÍ ŘÁD ČGF 

1.1 Databáze hráčů ČGF 

1.1.1 
Členské subjekty se statusem Klubu nebo Přidruženého klubu (viz Stanovy ČGF, čl. II, odst. 1 a 2, dále souhrnně 
jen kluby) České golfové federace (dále jen ČGF) jsou povinny vést databázi všech svých členů na serveru ČGF. 
Databáze členů slouží mj. jako neveřejný registr hráčů a jako evidence hendikepů hráčů. 

1.1.2 
Další členské subjekty (viz Stanovy ČGF, čl. II, odst. 3, dále souhrnně jen asociace) ČGF mají možnost vést 
databázi svých členů na serveru ČGF. 

1.2 Registrace 

1.2.1 
Hráč musí být registrován v každém klubu, v němž je členem. Hráč může být registrován v každé asociaci, v níž 
je členem. S každým jednotlivým registrovaným členstvím hráče je vázáno unikátní registrační číslo. 

1.2.2 
Registrace v klubu může být buď domovská (domovská registrace), nebo nedomovská (nedomovská registrace). 
Registrace v asociaci může být pouze asociační (asociační registrace)a předpokládá existenci jiné klubové 
domovské registrace. 

1.2.3 
Hráč může mít jen jednu domovskou registraci. Tato registrace určuje jeho hendikepovou autoritu 
(viz Hendikepový systém EGA) a zároveň klub, který hráč primárně reprezentuje v soutěžích družstev ČGF 
(viz odstavec 1.5 níže a též kapitola IV. Hrací řád - soutěže družstev amatérů). Asociační registrace nevytváří 
právo hendikepové autority. 

1.2.4 
Hráč bez platné domovské registrace se nemůže účastnit žádných soutěží jednotlivců a družstev pořádaných na 
serveru ČGF. 

1.3 Změna domovské registrace (přestup) 

1.3.1 
Hráč může změnit svou domovskou registraci kdykoli. 

1.3.2 
Změna domovské registrace nabývá platnosti, když je provedena na serveru ČGF. 

1.3.3 
Změna domovské registrace se iniciuje tím, že hráč doručí svému domovskému klubu písemnou žádost o změnu 
domovského klubu. 

1.3.4 
Domovský klub v databázi na serveru ČGF hráče uvolní tak, že změní jeho registraci na nedomovskou.  
Tím umožní domovskou registraci v jiném klubu. Toto uvolnění je klub povinen provést neprodleně, nejpozději 
pak do 20 dnů od doručení písemné žádosti. 

1.3.5 
Nový domovský klub následně zavede hráči domovskou registraci (změnou nedomovské registrace nebo 
založením nového členství), jakmile to je možné, nejpozději pak do 20 dnů od uvolnění hráče původním 
domovským klubem. 
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1.3.6 
Pokud původní domovský klub s přestupem nesouhlasí, může hráči znemožnit po dobu následujících 12 měsíců 
od změny domovské registrace na nedomovskou start za jiný klub (či kluby), pouze však v mistrovských 
soutěžích družstev ČGF bez svého dalšího souhlasu, a to podle bodu 1.5.2 níže. Musí tak však učinit nejpozději 
do 20 dnů od provedení změny domovské registrace na nedomovskou. Mistrovské soutěže družstev ČGF jsou 
definované v bodech 4.7 a 4.8 Hracího řádu ČGF. 

1.4 Zrušení registrace 

1.4.1 
Registrace hráče se ruší zároveň se zrušením jeho členství v klubu/asociaci. Ukončení registrace na serveru  
ČGF je klub/asociace povinen provést neprodleně, nejpozději pak do 20 dnů od zániku členství hráče 
v klubu/asociaci. 

1.4.2 
Klub, ve kterém hráč ukončil členství, je oprávněn hráči znemožnit po dobu následujících 12 měsíců od ukončení 
registrace start za jiný klub (či kluby), pouze však v mistrovských soutěžích družstev ČGF bez svého dalšího 
souhlasu, a to podle bodu 1.5.2 níže. Musí tak však učinit nejpozději do 20 dnů od provedení zrušení domovské 
registrace. 

1.5 Registrace a soutěže družstev ČGF 

1.5.1 
Hráč může reprezentovat jen klub, v němž má platnou registraci. Další podmínky viz kapitola IV. Hrací řád ČGF - 
soutěže družstev amatérů, odstavec 4.3. 

1.5.2 
Pokud je klub podle bodů 1.3.6 nebo 1.4.2 shora oprávněn vydat zákaz startu hráče za jiné kluby v mistrovských 
soutěžích družstev ČGF, musí tento zákaz mít písemnou formu a musí obsahovat údaje o hráči, bývalém 
domovském klubu a o tom, pro která družstva, soutěže či kluby je tento zákaz platný. Tento zákaz musí být 
doručen STK ČGF ve lhůtě uvedené u příslušných bodů. Aby zákaz byl platný pro konkrétní část nějaké 
mistrovské soutěže družstev ČGF, musí být doručen STK ČGF nejpozději v okamžiku uzávěrky soupisek pro 
danou část mistrovské soutěže družstev ČGF (viz kapitola IV. Hrací řád ČGF - soutěže družstev amatérů, bod 
4.4.7). 

1.6 Porušení Registračního řádu ČGF a pořádkové pokuty 

1.6.1 
Pokud klub/asociace nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení tohoto Registračního řádu ČGF, zaplatí 
pořádkovou pokutu 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. V případě nesplnění povinnosti domovského klubu dle 
bodu 1.3.4, je ČGF na žádost hráče a jeho nového klubu oprávněna takovouto změnu provést sama. Zaplacení 
pokuty klub/asociaci nezbavuje povinnosti splnit ustanovení Registračního řádu ČGF, s výjimkou případu, kdy 
ČGF na žádost hráče a jeho nového klubu dle předchozí věty změnu domovského členství neprovedla sama. 

1.6.2 
Nezaplacení pořádkové pokuty v termínu určeném STK ČGF nebo dlouhodobé porušování Registračního řádu 
ČGF je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení s důsledky podle Disciplinárního řádu ČGF. 

1.7 Nevypořádané závazky 

1.7.1 
Pokud klub/asociace a hráč mají nevypořádané závazky vyplývající z členství v klubu/asociaci, reprezentování 
klubu/asociace, přestupu, zrušení registrace či z jakéhokoli jiného důvodu, jejich řešení nespadá do působnosti 
ČGF a musí se řešit standardní občansko-právní cestou. 
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IV. HRACÍ ŘÁD ČGF - SOUTĚŽE DRUŽSTEV AMATÉRŮ 
 
4.1 Organizace mistrovských soutěží družstev ČGF 
 
Mistrovské soutěže družstev ČGF se organizují jako soutěže mužů, žen a mládeže a řídí je STK ČGF. Řízení nižších 
stupňů těchto soutěží – na úrovni regionů nebo krajů – je v gesci Regionálních STK ČGF, které při jejich zřizování 
a řízení vycházejí z místních podmínek, tj. mají prostor pro spojování/rozdělování krajů a další nutné improvizace. 
 
Podmínky účasti družstva: 

- klub musí být členem ČGF; 
- družstvo musí splňovat podmínky Hracího řádu ČGF a rozpisu soutěže; 
- hráči družstva musí být registrováni podle Registračního řádu ČGF; 
- hráči družstva musí mít EGA hendikep nejvýše 36,0; 
- není povolen start profesionálů; 
- je povolen start cizinců, pokud jsou řádně registrováni v klubu ČGF; 
- družstva startují v soutěži na základě svého umístění v předcházejícím ročníku nebo se přihlašují podle 

rozpisu soutěže; 
- řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška, resp. potvrzení účasti; 
- zaplacení vkladu do soutěže, pokud to je v přihlášce požadováno. 

 
Vklady družstev, která hrají III. ligy, a vklady z regionálních kvalifikací soutěží družstev mládeže budou použity na 
pronájem hřišť a úhradu nákladů spojených s pořádáním těchto soutěží v příslušném regionu. Vklady ostatních 
družstev (Extraliga, I. liga, II. liga) budou použity v rámci rozpočtu ČGF na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním těchto soutěží. 
 
4.2 Organizace nemistrovských soutěží družstev ČGF 
 
Kluby ČGF mohou pořádat nemistrovské soutěže družstev ve formě vzájemných utkání klubů nebo jako 
regionální soutěže více klubů. 
 
4.3 Start hráčů v soutěžích družstev svého domovského nebo nedomovského klubu 
 
4.3.1 
Hráč může reprezentovat jen klub, v němž má platnou registraci. Ve všech soutěžích družstev ČGF platí, že 
členem klubového družstva může být jen hráč, který má k 30. dubnu daného kalendářního roku na serveru ČGF 
vedenou platnou registraci v daném klubu, nebo hráč, který teprve po tomto datu v daném klubu získal své 
vůbec první životní členství celosvětově, tj. včetně případného členství v zahraničních klubech. Za první životní 
členství se přitom nepovažuje obnovení členství v témže klubu, a to bez ohledu na délku období, v němž bylo 
zrušeno. Hráč nemůže nastoupit za žádný klub, pokud je aktuálně blokován na serveru ČGF libovolným klubem. 
 
4.3.2 
V jednom kalendářním roce (tj. v jedné sezóně) hráč může v rámci každé sdružené skupiny soutěží ČGF být na 
soupiskách jen jednoho klubu. Sdružené skupiny soutěží ČGF jsou definovány takto: 

- Extraliga, I. liga, II. liga, III. liga družstev mužů a žen; 
- MČR smíšených družstev žáků do 14 let – Memoriál Hanuše Goldscheidera, MČR smíšených družstev 

mládeže do 16 let – Pohár klubů, MČR družstev chlapců do 18 let a dívek do 18 let; 
Upřesnění pro soutěže družstev mládeže: v regionální kvalifikaci nebo ve finálové fázi MČR smíšených družstev 
žáků do 14 let, MČR družstev chlapců do 18 let a MČR družstev dívek do 18 let hráč může nastoupit jen za jedno 
družstvo jednoho klubu. 
 
4.3.3 
Hráč primárně reprezentuje svůj domovský klub. 
 
4.3.4 
Pro start za družstvo klubu, v němž hráč má nedomovskou registraci (tj. hostování), hráč potřebuje svolení 
svého domovského klubu. Toto svolení musí mít elektronickou podobu příslušného záznamu v rámci 
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funkcionality serveru ČGF. Svolení může vydat pouze 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 serveru ČGF vydáno nejpozději 
k okamžiku uzávěrky soupisek pro danou část soutěže, jinak se hráč dané části soutěže nebude moci zúčastnit.  
 
4.3.5 
Počet hostujících hráčů na soupisce družstva mužů, družstva žen či družstva mládeže není omezen. Počet 
hostujících hráčů v sestavě družstva mužů a družstva žen zůstává bez omezení; pro sestavu družstva mládeže 
však platí následující omezení: nejvýše jeden hostující hráč v případě čtyřčlenného družstva a nejvýše dva 
hostující hráči v případě šestičlenného družstva. 
 
4.3.6 
Pokud pro daného hráče a danou soutěž, družstvo nebo klub existuje platný zákaz startu hráče v soutěžích 
družstev ČGF vydaný bývalým domovským klubem hráče (viz Registrační řád, bod 1.5.2), hráč potřebuje pro 
případný start svolení tohoto svého bývalého domovského klubu. Toto svolení musí mít písemnou podobu, 
musí být podepsáno statutárním zástupcem klubu nebo předsedou STK klubu a musí obsahovat údaje o hráči, 
dále údaje, za které družstvo (nebo družstva) a kterého klubu je start povolen a pro který kalendářní rok 
(sezónu) je platné. Toto svolení musí být doručeno řediteli soutěže nejpozději v den uzávěrky soupisky pro 
danou část soutěže. Bez včas doručeného svolení hráč nebude na soupisku zařazen a nebude se moci zúčastnit 
dané části soutěže. 
 
4.4 Soupiska družstva 
 
4.4.1 
Soupiska družstva je seznam hráčů, kteří mohou za družstvo nastoupit v dané soutěži. 
 
4.4.2 
Při určování sestavy pro dané hrací kolo nebo utkání je kapitán omezen pouze na hráče aktuálně uvedené  
na soupisce družstva. 
 
4.4.3 
Už v okamžiku zařazení na soupisku hráč musí splňovat následující podmínky: 

- členství v daném klubu k rozhodnému datu (viz 4.3.1); 
- případné povolení k hostování (viz 4.3.4; 4.3.6); 
- hráč nesmí být na serveru ČGF blokován (žádným z klubů, jichž je členem). 

 
4.4.4 
Za včasné sestavení soupisky je odpovědný klub. 
 
4.4.5 
Na soupisce ve všech soutěžích družstev mužů, žen a mládeže může být neomezený počet hráčů. 
 
4.4.6 
Od okamžiku uzávěrky soupisky se tato nesmí měnit až do ukončení dané části soutěže. 
 
4.4.7 

Datum a čas uzávěrky soupisky pro danou část soutěže (částí soutěže se rozumí bezprostřední sled hracích dnů 
soutěže, ať už jakéhokoli formátu) je 12 hodin (poledne) třetí den před prvním hracím dnem dané části soutěže, 
pokud ředitel soutěže neurčí jinak. 
 
4.4.8 
Po skončení dané části soutěže lze soupisku před další částí soutěže doplňovat; hráči, kteří byli na soupisce 
vedeni v průběhu libovolné části soutěže, už na soupisce zůstávají bez ohledu na to, zda za družstvo reálně 
nastoupili, nebo ne. 
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4.4.9 
K sestavování, popř. doplňování soupisky je využíván příslušný modul na serveru ČGF. Obdobně tomu je 
v případě žádostí o hostování a vydávání příslušných svolení k hostování (viz 4.3.4). 
 
4.4.10 
Pokud družstvo v okamžiku uzávěrky soupisek pro první část soutěže na soupisce nemá uveden alespoň 
minimální počet hráčů, s nimiž lze danou část soutěže korektně odehrát, klub bude potrestán pořádkovou 
pokutou ve výši 2.000 Kč. Zároveň mu bude umožněno soupisku družstva doplnit, aby družstvo mohlo korektně 
nastoupit, a to až do okamžiku uzávěrky sestav pro první kolo dané části soutěže. 
 
4.5 Sestava družstva 
 
4.5.1 Hra na rány 
 
4.5.1.1 
Pro každé kolo na rány kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva na příslušném 
formuláři nejpozději do 19 hodin dne předcházejícího začátku daného hracího kola. Do sestavy mohou být 
zařazeni pouze hráči, kteří jsou aktuálně uvedeni na soupisce družstva. V každém hracím kole dané části 
soutěže kapitán může jako náhradníka využít nejvýše jednoho dalšího hráče uvedeného na soupisce družstva. 
Tímto hráčem může nahradit libovolného hráče sestavy kdykoli před jeho startem nebo ho může dopsat na 
prázdné místo v sestavě. 
 
4.5.1.2 
Pokud kapitán v daném termínu sestavu neodevzdá, pak pokud jde o první kolo dané části soutěže, sestavu 
družstva tvoří příslušný počet hráčů podle pořadí na aktuální soupisce; pokud jde o další kola, sestava zůstává 
stejná jako pro předchozí hrací kolo bez zohlednění případného nasazení náhradníka. 
 
4.5.1.3 
Hráč, který nastoupí neoprávněně nebo v jiný startovní čas, než má určeno sestavou a startovní listinou, 
je diskvalifikován. 
 
4.5.2 Jamková utkání 
 
4.5.2.1 
Pro utkání hraná ve zkráceném formátu v jednom sledu kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu 
sestavu družstva na příslušném formuláři nejpozději 20 minut před začátkem utkání. 
 
4.5.2.2 
Pokud družstvo do utkání hraného ve zkráceném formátu vědomě nenastupuje s plným počtem hráčů, vždy 
musí obsadit čtyřhru. Kapitán družstva má následně právo rozhodnout, který zápas či zápasy ve dvouhrách jeho 
družstvo vzdá (tj. o prázdných místech v sestavě pro dvouhry). 
 
4.5.2.3 
Pro utkání hraná v plném formátu (zvlášť čtyřhry a zvlášť dvouhry) kapitáni družstev odevzdají hlavnímu 
rozhodčímu sestavu pro čtyřhry na příslušném formuláři nejpozději 20 minut před začátkem čtyřher a sestavu 
pro dvouhry na příslušném formuláři nejpozději 20 minut před začátkem dvouher. Sestava pro dvouhry se od 
sestavy pro čtyřhry v rámci jednoho utkání může co do uvedených hráčů (bez ohledu na pořadí) lišit nejvýše ve 
dvou hráčích. Pokud družstvo do čtyřher nebo dvouher vědomě nenastupuje s plným počtem hráčů, kapitán 
družstva má právo rozhodnout, který zápas či zápasy jeho družstvo vzdá (tj. o prázdných místech v sestavách). 
 
4.5.2.4 
Do sestavy mohou být zařazeni pouze hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce družstva. Poté, co kapitáni sestavy 
odevzdají hlavnímu rozhodčímu, nemohou už žádného hráče své sestavy nahradit náhradníkem. 
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4.5.2.5 
Pokud pro utkání hrané ve zkráceném formátu kapitán v daném termínu sestavu neodevzdá, sestavu tvoří 
příslušný počet hráčů v pořadí, v jakém jsou uvedeni na: 

- soupisce družstva, pokud jde o první hrací den dané části soutěže; 
- sestavě pro dvouhry předcházejícího hracího dne, pokud jde o další hrací dny dané části soutěže 

a družstvo v předchozím hracím dnu hrálo zápas v plném formátu; 
- ve všech ostatních než výše uvedených případech – sestavě předcházejícího hracího dne. 

 
4.5.2.6 
Pokud pro utkání hrané v plném formátu kapitán v daném termínu neodevzdá sestavu pro čtyřhry, sestavu tvoří 
příslušný počet hráčů v pořadí, v jakém jsou uvedeni na: 

- soupisce družstva, pokud jde o první hrací den dané části soutěže; 
- sestavě pro čtyřhry předcházejícího hracího dne, pokud jde o další hrací dny dané části soutěže 

a družstvo v předchozím hracím dnu hrálo zápas v plném formátu; 
- ve všech ostatních než výše uvedených případech – sestavě předcházejícího hracího dne. 

 
4.5.2.7 
Pokud pro utkání hrané v plném formátu kapitán v daném termínu neodevzdá sestavu pro dvouhry, pak sestavu 
tvoří příslušný počet hráčů v pořadí, v jakém jsou uvedeni v sestavě pro čtyřhry daného hracího dne. 
 
4.6 Počet družstev v soutěžích ČGF 
 
V Extralize, I. a II. lize družstev mužů a žen může za klub hrát jen jedno družstvo. Ve III. lize družstev mužů a žen 
a v regionálních kvalifikacích všech soutěží družstev mládeže může za klub hrát neomezený počet družstev (tj. 
„B“ družstvo, „C“ družstvo aj.). Ve finálových částech všech soutěží družstev mládeže klub může reprezentovat 
už jen jedno družstvo. Do tohoto družstva však klub může zařadit své nejlepší hráče ze všech svých družstev 
startujících v regionální kvalifikaci příslušné soutěže. 
 
4.7 Mistrovské soutěže družstev mužů a žen 
 
ČGF pořádá následující mistrovské soutěže družstev mužů a žen: 

- celostátní Extraligu družstev mužů a žen 

- I. ligu družstev mužů a žen – samostatně skupiny ZÁPAD a VÝCHOD 

- II. ligu družstev mužů a žen – samostatně skupiny A, B, C a D 

- III. ligu družstev mužů a žen – samostatně skupiny A, B, C a D 

 
V Extralize, I. lize a II. lize družstev mužů a žen startuje v každé skupině standardně 12 družstev. Počet družstev 
ve III. lize družstev mužů a žen vychází z počtu přihlášených družstev.  
 
Pokud klub včas nepotvrdí účast svého družstva v soutěži nebo pokud včas nepřihlásí své družstvo do soutěže či 
neuhradí ve stanoveném termínu vklad do soutěže, jeho družstvo nebude přijato. Nepřijatá družstva mají právo 
se přihlásit do příštího ročníku soutěží družstev mužů a žen do nejnižší soutěže.  
 
STK ČGF si vyhrazuje právo rozhodnout o spravedlivém a ze sportovního hlediska nejvhodnějším doplnění 
neúplných vyšších soutěží družstvy ze soutěží nižších. Pokud se družstvo dobrovolně vzdá postupu do vyšší 
soutěže, do vyšší soutěže postoupí další nejlepší družstvo v konečném pořadí dané soutěže. 
 
STK ČGF si vyhrazuje právo zařadit přihlášené ženské „B“ družstvo, „C“ družstvo aj. do nejnižší existující neúplné 
soutěže. Současně si STK ČGF si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném zařazení družstev do skupin A až D ve 
II. a III. lize družstev mužů a žen, a to na základě došlých přihlášek po jejich uzávěrce. Při zařazování družstev 
budou v maximální možné míře respektovány následující zásady: 

- zohlednění členění nadřazených soutěží (Západ/Východ) 
- početní vyrovnanost skupin stejné soutěže 
- geografická soudržnost 
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4.7.1 Extraliga družstev mužů 
 
Vrcholnou dlouhodobou soutěží družstev mužů ČGF je Extraliga. Právo startu má 12 družstev uvedených 
v Počátečních tabulkách soutěží družstev mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast 
v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). 
Extraliga se hraje ve dvou fázích – v první fázi se hrají 2 + 2 kvalifikační kola na rány, ve druhé fázi jedno 
kvalifikační kolo na rány a tři dny jamkové hry (Play-off, Play-out). 
 
4.7.1.1 První fáze - 2 + 2 kvalifikační kola na rány 
 
4.7.1.1.1 
Způsob hry: V první fázi Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají 
ve dvou termínech podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě 
dvoukolové soutěže na rány (celkem 4x18 jamek), a to společně Extraliga mužů a Extraliga žen. Hřiště zajistí  
ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.1.1.2 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do každého hracího kola 6 hráčů a započítává se 
5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším 
počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.1.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.1.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto – přidělí družstvům 
pořadová čísla 1 až 12 - pro 1. dvoukolo první fáze podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. dvoukolo 
podle umístění v tabulce první fáze po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčům pro jednotlivá hrací kola 
bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou 
soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 
10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 
11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …;10F, 11F, 12F. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro všechna hrací kola. 
 
4.7.1.1.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po každém kvalifikačním kole určí součet příslušného počtu nejlepších 
výsledků. 
 
4.7.1.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev po první fázi o pořadí rozhodne 
lepší součet družstva v posledním odehraném kvalifikačním kole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne 
nejlepší individuální výsledek hráče družstva v tomto kvalifikačním kole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v tomto kvalifikačním kole,  
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.1.2 Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány 
 
4.7.1.2.1 
Způsob hry: V kvalifikačním kole druhé fáze Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu 
hendikepu. Družstva hrají v termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém znormovaném hřišti. 
Hraje se 1x18 jamek, a to společně Extraliga mužů a Extraliga žen. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek majitelů 
hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.1.2.2 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do hracího kola 6 hráčů a započítává se 5 nejlepších 
výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším počtem hráčů 
družstvo nemůže nastoupit. 
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4.7.1.2.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.1.2.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro hrací kolo startovní listinu takto – přidělí družstvům pořadová čísla 
1 až 12 podle umístění v tabulce po odehrání první fáze. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, 
F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny 
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 
9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10F, 11F, 12F.  
 
4.7.1.2.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po první fázi a jednom kvalifikačním kole druhé fáze určí součet 
25 započítávaných výsledků v pěti kvalifikačních kolech. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého 
hracího kola kvalifikace nebo bude mít v hracím kole kvalifikace jen čtyři nebo méně výsledků, v soutěži dále 
nepokračuje, bude zařazeno na konec tabulky a sestoupí do I. ligy (viz 4.7.1.4.4). 
 
4.7.1.2.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech kol kvalifikace u dvou nebo více družstev o pořadí 
rozhodne lepší součet družstva v kvalifikačním kole druhé fáze. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší 
individuální výsledek hráče družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, 
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.1.2.7 
Postup: Prvních 8 družstev po kvalifikaci postupuje do finálových bojů (Play-off). Družstva na 9.-12. místě se 
utkají o sestup do I. ligy (Play-out, rovněž viz 4.7.1.2.5, resp. 4.7.1.4.4). 
 
4.7.1.3 Druhá fáze – jamková hra (Play-off) 
 
4.7.1.3.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.  
 
4.7.1.3.2 
Počet hráčů v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře, jsou čtyři. 
 
4.7.1.3.3 
Systém hry v Play-off: Hrají se čtyřhry (foursomes) a dvouhry (singles). Ve všech utkáních Play-off hraných 
v jednom sledu se vždy hraje čtyřhra, tzn., že družstvo, které do takovéhoto utkání nastoupí s menším počtem 
hráčů, nemůže čtyřhru vzdát. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na 
půlení nedohraných zápasů. Čtyřhra (foursome) hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je 
zápas, v němž dva hráči hrají proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém 
pořadí jsou hráči dvojice napsáni v odevzdané sestavě družstva. Hráči dvojice se mohou rozhodnout až na 
prvním odpališti, kdo z nich bude odpalovat liché a kdo sudé jamky. 
 
4.7.1.3.4 
Čtvrtfinále Play-off (první hrací den jamkové hry): Podle konečného umístění v kvalifikaci jsou družstva 
nasazena do čtvrtfinále pavouka Play-off takto: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Hraje se 1 čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu; 
tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů. 
 
4.7.1.3.5 
Semifinále Play-off + utkání poražených čtvrtfinalistů (druhý hrací den jamkové hry): Vítězové čtvrtfinálových 
utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají semifinále; druhé semifinále proti sobě odehrají vítězové čtvrtfinálových 
utkání 2-7 a 3-6. Hrají se 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne; tj. hraje se 9 zápasů o 9 bodů. Poražení 
ze čtvrtfinálových utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají utkání ve skupině o 5. až 8. místo; druhé utkání ve 
skupině o 5. až 8. místo proti sobě odehrají poražení ze čtvrtfinálových utkání 2-7 a 3-6. Hraje se 1 čtyřhra  
a 4 dvouhry v jednom sledu; tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů. 
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4.7.1.3.6 
Finále, utkání o 3. místo; utkání o 5. a 7. místo (třetí hrací den jamkové hry): Ve finálovém utkání a utkání 
o 3. místo se hrají 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne, tj. hraje se 9 zápasů o 9 bodů. V utkáních 
o konečné 5. a 7. místo se hraje 1 čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu; tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů. 
 
4.7.1.3.7 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.1.3.8 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka „Sudden Death“ čili „náhlá smrt“ ve čtyřhře na jamky. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí 
neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor. V případě, že  
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné a) utkání regulérně dohrát; b) rozehrávku regulérně dohrát nebo  
c) pokud po stanoveném počtu jamek skončí rozehrávka remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva  
v kvalifikaci. 
 
4.7.1.3.9 
Vítěz: Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR družstev mužů a má právo reprezentovat ČR v Evropském poháru 
družstev mužů. 
 
4.7.1.4 Druhá fáze – jamková hra (Play-out) 
 
4.7.1.4.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.  
 
4.7.1.4.2 
Počet hráčů v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře, jsou čtyři. 
 
4.7.1.4.3 
Systém hry v Play-out (3 hrací dny): V každém utkání se hraje 1 čtyřhra a 4 dvouhry v jednom sledu, tj. hraje se 
5 zápasů o 5 bodů. Ve všech utkáních se vždy hraje čtyřhra, tzn., že družstvo, které nastoupí s menším počtem 
hráčů, nemůže čtyřhru vzdát. Hraje se systémem „Round-Robin“ čili „každý s každým“. Čtyřhra (foursome) 
hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je zápas, v němž dva hráči hrají proti dvěma hráčům, 
přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém pořadí jsou hráči dvojice napsáni v odevzdané 
sestavě družstva. Hráči dvojice se mohou rozhodnout až na prvním odpališti, kdo z nich bude odpalovat liché 
a kdo sudé jamky. 
 
4.7.1.4.4 
Play-out: Podle umístění v kvalifikaci jsou družstva nasazena do Play-out takto: 1. hrací den 9-12, 10-11; 2. hrací 
den 9-11, 10-12; 3. hrací den 9-10, 11-12. Pokud se však některé družstvo nezúčastnilo některého hracího kola 
kvalifikace nebo mělo v hracím kole kvalifikace jen čtyři nebo méně výsledků, je zařazeno na 12. (resp. 11., 10. 
atd.) místo a sestoupí do I. ligy. To znamená, že se příslušné utkání Play-out nekoná. 
 
4.7.1.4.5 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.1.4.6 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Za vítězství v utkání družstvo získá jeden bod, za porážku 0 bodů do 
celkové tabulky Play-out. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo utkání není možné 
dohrát, obě družstva získávají do celkové tabulky Play-out ½ bodu. Pořadí družstev na 9.-12. místě určí nejvyšší 
celkový součet bodů v tabulce Play-out. V případě rovnosti součtu bodů mezi dvěma či více družstvy rozhodne 
výsledek vzájemného utkání, popř. lepší skóre ze všech utkání. Je-li i toto stejné, rozhodne lepší umístění 
družstva v kvalifikaci. Družstva na 9. a 10. místě Play-out si udrží extraligovou příslušnost pro příští ročník 
soutěže, družstva na 11. a 12. místě sestoupí do I. ligy družstev mužů. 
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4.7.2 Extraliga družstev žen 

 
Vrcholnou dlouhodobou soutěží družstev žen ČGF je Extraliga. Právo startu má 12 družstev uvedených 
v Počátečních tabulkách soutěží družstev mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast 
v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). 
Extraliga se hraje ve dvou fázích – v první fázi se hrají 2 + 2 kvalifikační kola na rány, ve druhé fázi jedno 
kvalifikační kolo na rány a tři dny jamkové hry (Play-off, Play-out). 
 
4.7.2.1 První fáze - 2 + 2 kvalifikační kola na rány 
 
4.7.2.1.1 
Způsob hry: V první fázi Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají 
ve dvou termínech podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkových znormovaných hřištích. Hrají se dvě 
dvoukolové soutěže na rány (celkem 4x18 jamek), a to společně Extraliga žen a Extraliga mužů. Hřiště zajistí  
ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.2.1.2 
Počet hráček v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do každého hracího kola 4 hráčky a započítávají se 
3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně se 3 hráčkami. S menším 
počtem hráček družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.2.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.2.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro každé hrací kolo startovní listinu takto – přidělí družstvům 
pořadová čísla 1 až 12 - pro 1. dvoukolo první fáze podle umístění v předcházejícím ročníku, pro 2. dvoukolo 
podle umístění v tabulce první fáze po odehrání předcházejícího dvoukola. Hráčkám pro jednotlivá hrací kola 
bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou 
soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 
minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 
12B; 1C, 2C, 3C; …; 10D, 11D, 12D. Tento systém sestavení startovní listiny platí pro všechna hrací kola. 
 
4.7.2.1.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po každém kvalifikačním kole určí součet příslušného počtu nejlepších 
výsledků. 
 
4.7.2.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev po první fázi o pořadí rozhodne 
lepší součet družstva v posledním odehraném kvalifikačním kole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne 
nejlepší individuální výsledek hráčky družstva v tomto kvalifikačním kole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v tomto kvalifikačním kole,  
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.2.2 Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány 
 
4.7.2.2.1 
Způsob hry: V kvalifikačním kole druhé fáze Extraligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu 
hendikepu. Družstva hrají v termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém znormovaném hřišti. 
Hraje se 1x18 jamek, a to společně Extraliga žen a Extraliga mužů. Hřiště zajistí ČGF na základě nabídek majitelů 
hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.2.2.2 
Počet hráček v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do hracího kola 4 hráčky a započítávají se 3 nejlepší 
výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně se 3 hráčkami. S menším počtem 
hráček družstvo nemůže nastoupit. 
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4.7.2.2.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.2.2.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro hrací kolo startovní listinu takto - přidělí družstvům pořadová čísla 
1 až 12 podle umístění v tabulce po odehrání první fáze. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D 
v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny 
hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 
9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10D, 11D, 12D.  
 
4.7.2.2.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po první fázi a jednom kvalifikačním kole druhé fáze určí součet 
15 započítávaných výsledků v pěti kvalifikačních kolech. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého 
hracího kola kvalifikace nebo bude mít v hracím kole kvalifikace jen dva nebo méně výsledků, bude zařazeno  
na konec tabulky a sestoupí do I. ligy (viz 4.7.2.4.4). 
 
4.7.2.2.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech kol kvalifikace u dvou nebo více družstev o pořadí 
rozhodne lepší součet družstva v kvalifikačním kole druhé fáze. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší 
individuální výsledek hráčky družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, 
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.2.2.7 
Postup: Prvních 8 družstev po kvalifikaci postupuje do finálových bojů (Play-off). Družstva na 9.-12. místě se 
utkají o sestup do I. ligy (Play-out, rovněž viz 4.7.2.2.5, resp. 4.7.2.4.4). 
 
4.7.2.3 Druhá fáze - jamková hra (Play-off) 
 
4.7.2.3.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.  
 
4.7.2.3.2 
Počet hráček v družstvu: Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou tři. 
 
4.7.2.3.3 
Systém hry v Play-off: Hrají se čtyřhry (foursomes) a dvouhry (singles). Ve všech utkáních Play-off hraných 
v jednom sledu se vždy hraje čtyřhra, tzn., že družstvo, které do takovéhoto utkání nastoupí s menším počtem 
hráček, nemůže čtyřhru vzdát. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na 
půlení nedohraných zápasů. Čtyřhra (foursome) hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je 
zápas, v němž dvě hráčky hrají proti dvěma hráčkám, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, 
v jakém pořadí jsou hráčky dvojice napsány v odevzdané sestavě družstva. Hráčky dvojice se mohou rozhodnout 
až na prvním odpališti, která z nich bude odpalovat liché a která sudé jamky. 
 
4.7.2.3.4 
Čtvrtfinále Play-off (první hrací den jamkové hry): Podle konečného umístění v kvalifikaci jsou družstva 
nasazena do čtvrtfinále pavouka Play-off takto: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Hraje se 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu, 
tj. hrají se 3 zápasy o 3 body.  
 
4.7.2.3.5 
Semifinále Play-off + utkání poražených čtvrtfinalistů (druhý hrací den jamkové hry): Vítězové čtvrtfinálových 
utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají semifinále; druhé semifinále proti sobě odehrají vítězové čtvrtfinálových 
utkání 2-7 a 3-6. Hrají se 2 čtyřhry dopoledne a 4 dvouhry odpoledne; tj. hraje se 6 zápasů o 6 bodů. Poražení 
ze čtvrtfinálových utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají utkání ve skupině o 5. až 8. místo; druhé utkání ve 
skupině o 5. až 8. místo proti sobě odehrají poražení ze čtvrtfinálových utkání 2-7 a 3-6. Hraje se 1 čtyřhra  
a 2 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají se 3 zápasy o 3 body. 
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4.7.2.3.6 
Finále, utkání o 3. místo, utkání o 5. a 7. místo (třetí hrací den jamkové hry): Ve finálovém utkání a utkání 
o 3. místo se hrají 2 čtyřhry dopoledne a 4 dvouhry odpoledne; tj. hraje se 6 zápasů o 6 bodů. V utkáních 
o konečné 5. a 7. místo se hraje 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají se 3 zápasy o 3 body. 
 
4.7.2.3.7 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.2.3.8 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka „Sudden Death“ čili „náhlá smrt“ ve čtyřhře na jamky. Dvojici hráček pro rozehrávku určí 
neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor. V případě, že  
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné a) utkání regulérně dohrát; b) rozehrávku regulérně dohrát nebo  
c) pokud po stanoveném počtu jamek skončí rozehrávka remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva  
v kvalifikaci. 
 
4.7.2.3.9 
Vítěz: Vítěz Extraligy získá titul Mistra ČR družstev žen a má právo reprezentovat ČR v Evropském poháru 
družstev žen. 
 
4.7.2.4 Druhá fáze – jamková hra (Play-out) 
 
4.7.2.4.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.  
 
4.7.2.4.2 
Počet hráček v družstvu: Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře, jsou tři. 
 
4.7.2.4.3 
Systém hry v Play-out (3 hrací dny): V každém utkání se hraje 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu, tj. hrají se 
3 zápasy o 3 body. Ve všech utkáních se vždy hraje čtyřhra, tzn., že družstvo, které nastoupí s menším počtem 
hráček, nemůže čtyřhru vzdát. Hraje se systémem „Round-Robin“ čili „každý s každým“. Čtyřhra (foursome) 
hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je zápas, v němž dvě hráčky hrají proti dvěma 
hráčkám, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém pořadí jsou hráčky dvojice napsány 
v odevzdané sestavě družstva. Hráčky dvojice se mohou rozhodnout až na prvním odpališti, která z nich bude 
odpalovat liché a která sudé jamky. 
 
4.7.2.4.4 
Play-out: Podle umístění v kvalifikaci jsou družstva nasazena do Play-out takto: 1. hrací den 9-12, 10-11; 2. hrací 
den 9-11, 10-12; 3. hrací den 9-10, 11-12. Pokud se však některé družstvo nezúčastnilo některého hracího kola 
kvalifikace nebo mělo v hracím kole kvalifikace jen dva nebo méně výsledků, je zařazeno na 12. (resp. 11., 10. 
atd.) místo a sestoupí do I. ligy. To znamená, že se příslušné utkání Play-out nekoná. 
 
4.7.2.4.5 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.2.4.6 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Za vítězství v utkání družstvo získá jeden bod, za porážku 0 bodů do 
celkové tabulky Play-out. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně nebo utkání není možné 
dohrát, obě družstva získávají do celkové tabulky Play-out ½ bodu. Pořadí družstev na 9.-12. místě určí nejvyšší 
celkový součet bodů v tabulce Play-out. V případě rovnosti součtu bodů mezi dvěma či více družstvy rozhodne 
výsledek vzájemného utkání, popř. lepší skóre ze všech utkání. Je-li i toto stejné, rozhodne lepší umístění 
družstva v kvalifikaci. Družstva na 9. a 10. místě Play-out si udrží extraligovou příslušnost pro příští ročník 
soutěže, družstva na 11. a 12. místě sestoupí do I. ligy družstev žen. 
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4.7.3 I. a II. liga družstev mužů 
 
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev mužů ČGF je I. liga. Hraje se ve dvou skupinách jako I. liga Západ  
a I. liga Východ. Právo startu má 12 družstev z regionu Západ a 12 družstev z regionu Východ uvedených 
v Počátečních tabulkách soutěží družstev mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast v soutěži 
na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Třetí nejvyšší 
dlouhodobou soutěží družstev mužů ČGF je II. liga. Hraje se ve čtyřech skupinách jako II. liga A, II. liga B, II. liga C 
a II. liga D. Právo startu má 12 družstev z každého regionu uvedených v Počátečních tabulkách soutěží družstev 
mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. 
dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). I. a II. liga družstev mužů se hrají stejným systémem. Rozdíl 
je jen ve formátech jamkové hry (viz 4.7.3.3.4, resp. 4.7.3.3.5) 
 
4.7.3.1 První fáze - 2 kvalifikační kola na rány 
 
4.7.3.1.1 
Způsob hry: V první fázi I. (II.) ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají 
dvě kvalifikační kola (celkem 2x18 jamek) v jednom termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém 
znormovaném hřišti, a to společně příslušná I. liga mužů a I. liga žen, resp. II. liga mužů a II. liga žen. Hřiště zajistí 
ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.3.1.2 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do každého hracího kola 6 hráčů a započítává se 
5 nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším 
počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.3.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.3.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí družstvům pořadová čísla 1 až 12 podle 
Počátečních tabulek soutěží družstev mužů a žen ČGF příslušného roku. Hráčům bude přiděleno označení 
písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni 
do startovní listiny tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 
8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10F, 11F, 12F. Tento 
systém sestavení startovní listiny platí pro obě hrací kola první fáze. 
 
4.7.3.1.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po každém kvalifikačním kole určí součet příslušného počtu nejlepších 
výsledků. 
 
4.7.3.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev po první fázi o pořadí rozhodne 
lepší součet družstva v posledním odehraném kvalifikačním kole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne 
nejlepší individuální výsledek hráče družstva v tomto kvalifikačním kole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v tomto kvalifikačním kole,  
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.3.2  Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány 
 
4.7.3.2.1 
Způsob hry: V kvalifikačním kole druhé fáze I. (II.) ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu 
hendikepu. Družstva hrají v termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém znormovaném hřišti. 
Hraje se 1x18 jamek, a to společně příslušná I. liga mužů a I. liga žen, resp. II. liga mužů a II. liga žen. Hřiště zajistí 
ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
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4.7.3.2.2 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do hracího kola 6 hráčů a započítává se 5 nejlepších 
výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně s 5 hráči. S menším počtem hráčů 
družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.3.2.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.3.2.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro hrací kolo startovní listinu takto – přidělí družstvům pořadová čísla 
1 až 12 podle umístění v tabulce po odehrání první fáze. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, 
F v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny 
hracího kola tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 
9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10F, 11F, 12F.  
 
4.7.3.2.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po první fázi a jednom kvalifikačním kole druhé fáze určí součet 
15 započítávaných výsledků ve třech kvalifikačních kolech. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého 
hracího kola kvalifikace nebo bude mít v hracím kole jen čtyři nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec 
tabulky a sestoupí do nižší soutěže (viz 4.7.3.3.8). 
 
4.7.3.2.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech kol kvalifikace u dvou nebo více družstev o pořadí 
rozhodne lepší součet družstva v kvalifikačním kole druhé fáze. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší 
individuální výsledek hráče družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, 
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.3.2.7 
Pořadí po kvalifikaci: Po tříkolové kvalifikaci jsou družstva podle konečného pořadí rozdělena do tří skupin 
(flightů) po 4 družstvech: Flight I – týmy na 1.-4. místě, Flight II – týmy na 5.-8. místě a Flight III – týmy na 9.-12. 
místě. 
 
4.7.3.3 Druhá fáze – jamková hra 
 
4.7.3.3.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání. 
 
4.7.3.3.2 
Počet hráčů v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře, jsou čtyři. 
 
4.7.3.3.3 
Systém hry: Hrají se čtyřhry (foursomes) a dvouhry (singles). Ve všech utkáních I. a II. ligy hraných v jednom 
sledu se vždy hraje čtyřhra, tzn., že družstvo, které do takovéhoto utkání nastoupí s menším počtem hráčů, 
nemůže čtyřhru vzdát. V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na půlení 
nedohraných zápasů. Čtyřhra (foursome) hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je zápas, 
v němž dva hráči hrají proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém pořadí 
jsou hráči dvojice napsáni v odevzdané sestavě družstva. Hráči dvojice se mohou rozhodnout až na prvním 
odpališti, kdo z nich bude odpalovat liché a kdo sudé jamky. 
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4.7.3.3.4 
Formáty jamkové hry - I. liga: Podle umístění v kvalifikaci jsou družstva rozdělena do tří flightů (viz 4.7.3.2.7).  
První hrací den: Hrají se semifinále ve všech flightech v těchto pavoucích: Flight I: 1-4, 2-3; Flight II: 5-8, 6-7; 
Flight III: 9-12, 10-11. Týmy ve Flightu I hrají 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne; tj. hrají 9 zápasů 
o 9 bodů; týmy ve Flightech II a III hrají 1 čtyřhru a 4 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají 5 zápasů o 5 bodů. 
Druhý hrací den: Hrají se finálová utkání ve všech flightech o 1., 5. a 9. místo a utkání poražených semifinalistů 
ve všech flightech o 3., 7. a 11. místo. Jen finalisté ve Flightu I hrají 3 čtyřhry dopoledne a 6 dvouher odpoledne; 
tj. hrají 9 zápasů o 9 bodů; družstva hrající o konečné 3. místo a týmy ve Flightech II a III hrají 1 čtyřhru a 4 
dvouhry v jednom sledu, tj. hrají 5 zápasů o 5 bodů. 
 
4.7.3.3.5 
Formáty jamkové hry – II. liga: Podle umístění v kvalifikaci jsou družstva rozdělena do tří flightů (viz 4.7.3.2.7).  
První hrací den: Hrají se semifinále ve všech flightech v těchto pavoucích: Flight I: 1-4, 2-3; Flight II: 5-8, 6-7; 
Flight III 9-12, 10-11. Týmy ve všech flightech hrají 1 čtyřhru a 4 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají 5 zápasů 
o 5 bodů. 
Druhý hrací den: Hrají se finálová utkání ve všech flightech o 1., 5. a 9. místo a utkání poražených semifinalistů 
ve všech flightech o 3., 7. a 11. místo. Týmy ve všech flightech hrají 1 čtyřhru a 4 dvouhry v jednom sledu,  
tj. hrají 5 zápasů o 5 bodů. 
 
4.7.3.3.6 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.3.3.7 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka „Sudden Death“ čili „náhlá smrt“ ve čtyřhře na jamky. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí 
neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor. V případě, že  
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné a) utkání regulérně dohrát; b) rozehrávku regulérně dohrát nebo  
c) pokud po stanoveném počtu jamek skončí rozehrávka remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva  
v kvalifikaci. 
 
4.7.3.3.8 
Postup, Sestup: Vítězná družstva v každé skupině I. a II. ligy postupují o soutěž výše, nejhorší družstva v každé 
skupině I. a II. ligy sestoupí o soutěž níže. Standardně sestupují dva nejhorší týmy, nicméně v nižších soutěžích 
platí, že přesný počet sestupujících družstev záleží na regionální příslušnosti družstev, která sestupují z vyšších 
soutěží. 
 
4.7.4 I. a II. liga družstev žen 
 
Druhou nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen ČGF je I. liga. Hraje se ve dvou skupinách jako I. liga Západ 
a I. liga Východ. Právo startu má 12 družstev z regionu Západ a 12 družstev z regionu Východ uvedených 
v Počátečních tabulkách soutěží družstev mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast 
v soutěži na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Třetí 
nejvyšší dlouhodobou soutěží družstev žen ČGF je II. liga. Hraje se ve čtyřech skupinách jako II. liga A, II. liga B, 
II. liga C a II. liga D. Právo startu má 12 družstev z každého regionu uvedených v Počátečních tabulkách soutěží 
družstev mužů a žen ČGF pro daný kalendářní rok, která potvrdila účast v soutěži na formuláři přihlášky 
nejpozději do 30. dubna téhož roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). I a II. liga družstev žen se hrají stejným 
systémem. 
 
4.7.4.1 První fáze - 2 kvalifikační kola na rány 
 
4.7.4.1.1 
Způsob hry: V první fázi I. (II.) ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Družstva hrají 
dvě kvalifikační kola (celkem 2x18 jamek) v jednom termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém 
znormovaném hřišti, a to společně příslušná I. liga žen a I. liga mužů, resp. II. liga žen a II. liga mužů. Hřiště zajistí 
ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
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4.7.4.1.2 
Počet hráček v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do každého hracího kola 4 hráčky a započítávají se 
3 nejlepší výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně se 3 hráčkami. S menším 
počtem hráček družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.4.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.4.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí družstvům pořadová čísla 1 až 12 podle 
Počátečních tabulek soutěží družstev mužů a žen ČGF příslušného roku. Hráčkám bude přiděleno označení 
písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny 
do startovní listiny tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 
8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10D, 11D, 12D. Tento 
systém sestavení startovní listiny platí pro obě hrací kola první fáze. 
 
4.7.4.1.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po každém kvalifikačním kole určí součet příslušného počtu nejlepších 
výsledků. 
 
4.7.4.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev po první fázi o pořadí rozhodne 
lepší součet družstva v posledním odehraném kvalifikačním kole. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne 
nejlepší individuální výsledek hráčky družstva v tomto kvalifikačním kole, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v tomto kvalifikačním kole,  
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los.  
 
4.7.4.2 Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány 
 
4.7.4.2.1 
Způsob hry: V kvalifikačním kole druhé fáze I. (II.) ligy se hraje na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu 
hendikepu. Družstva hrají v termínu podle platného Kalendáře akcí ČGF na 18jamkovém znormovaném hřišti. 
Hraje se 1x18 jamek, a to společně I. liga žen a I. liga mužů, resp. II. liga žen a II. liga mužů. Hřiště zajistí ČGF na 
základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
 
4.7.4.2.2 
Počet hráček v družstvu: Za každé družstvo nastoupí do hracího kola 4 hráčky a započítávají se 3 nejlepší 
výsledky. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně se 3 hráčkami. S menším počtem 
hráček družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.7.4.2.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.7.4.2.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro hrací kolo startovní listinu takto – přidělí družstvům pořadová čísla 
1 až 12 podle umístění v tabulce po odehrání první fáze. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D 
v pořadí, v jakém je kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny 
hracího kola tak, aby mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 
9A; 10A, 11A, 12A; 1B, 2B, 3B; 4B, 5B, 6B; 7B, 8B, 9B; 10B, 11B, 12B; 1C, 2C, 3C; …; 10D, 11D, 12D.  
 
4.7.4.2.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev po první fázi a jednom kvalifikačním kole druhé fáze určí součet 
9 započítávaných výsledků ve třech kvalifikačních kolech. Pokud se některé družstvo nezúčastní některého 
hracího kola kvalifikace nebo bude mít v hracím kole jen dva nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec 
tabulky a sestoupí do nižší soutěže (viz 4.7.4.3.7). 
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4.7.4.2.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ze všech kol kvalifikace u dvou nebo více družstev o pořadí 
rozhodne lepší součet družstva v kvalifikačním kole druhé fáze. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší 
individuální výsledek hráčky družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka 
tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v kvalifikačním kole druhé fáze, 
resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.7.4.2.7 
Pořadí po kvalifikaci: Po tříkolové kvalifikaci jsou družstva podle konečného pořadí rozdělena do tří skupin (flightů) 
po 4 družstvech: Flight I – týmy na 1.-4. místě, Flight II – týmy na 5.-8. místě a Flight III – týmy na 9.-12. místě. 
 
4.7.4.3 Druhá fáze – jamková hra 
 
4.7.4.3.1 
Způsob hry: Všechny zápasy jamkové hry se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání.  
 
4.7.4.3.2 
Počet hráček v družstvu: Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře, jsou tři. 
 
4.7.4.3.3 
Systém hry: Hrají se čtyřhry (foursomes) a dvouhry (singles). Ve všech utkáních I. a II. ligy žen se vždy hraje 
čtyřhra, tzn., že družstvo, které do utkání nastoupí s menším počtem hráček, nemůže čtyřhru vzdát. V okamžiku, 
kdy je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na půlení nedohraného zápasu. Čtyřhra 
(foursome) hraná v soutěžích družstev podle tohoto Hracího řádu ČGF je zápas, v němž dvě hráčky hrají proti 
dvěma hráčkám, přičemž každá strana hraje jedním míčem. Nezáleží, v jakém pořadí jsou hráčky dvojice 
napsány v odevzdané sestavě družstva. Hráčky dvojice se mohou rozhodnout až na prvním odpališti, která 
z nich bude odpalovat liché a která sudé jamky. 
 
4.7.4.3.4 
Formáty jamkové hry v I. a II. lize: Podle umístění v kvalifikaci jsou družstva rozdělena do tří flightů  
(viz 4.7.4.2.7).  
První hrací den: Hrají se semifinále ve všech flightech v těchto pavoucích: Flight I: 1-4, 2-3; Flight II: 5-8, 6-7; 
Flight III: 9-12, 10-11. Ve všech utkáních se hraje 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají se 3 zápasy 
o 3 body. 
Druhý hrací den: Hrají se finálová utkání ve všech flightech o 1., 5. a 9. místo a utkání poražených semifinalistů 
ve všech flightech o 3., 7. a 11. místo. Ve všech utkáních se hraje 1 čtyřhra a 2 dvouhry v jednom sledu; tj. hrají 
se 3 zápasy o 3 body. 
 
4.7.4.3.5 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.7.4.3.6 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka „Sudden Death“ čili „náhlá smrt“ ve čtyřhře na jamky. Dvojici hráček pro rozehrávku určí 
neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor. V případě, že  
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné a) utkání regulérně dohrát; b) rozehrávku regulérně dohrát nebo  
c) pokud po stanoveném počtu jamek skončí rozehrávka remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva  
v kvalifikaci. 
 
4.7.4.3.7 
Postup, Sestup: Vítězná družstva v každé skupině I. a II. ligy postupují o soutěž výše, nejhorší družstva v každé 
skupině I. a II. ligy sestoupí o soutěž níže. Standardně sestupují dva nejhorší týmy, nicméně v nižších soutěžích 
platí, že přesný počet sestupujících družstev záleží na regionální příslušnosti družstev, která sestupují z vyšších 
soutěží. 
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4.7.5 III. liga družstev mužů a žen 
 
III. ligy družstev mužů a žen jsou v gesci Regionálních STK ČGF a platí v nich všechny základní principy soutěží 
družstev mužů a žen ČGF, tj. minimálně 4 hrací dny na rány, družstvo mužů tvoří 6 hráčů, družstvo žen 4 hráčky, 
je uplatněn systém soupisek/sestav jako ve vyšších ligových soutěžích. III. ligy se hrají ve čtyřech samostatných 
skupinách jako III. liga A, III. liga B, III. liga C a III. liga D. Ve III. ligách může za každý klub startovat neomezený 
počet družstev, přičemž družstva jednoho klubu sdílí soupisku bez omezení. To platí i pro kluby s družstvem  
ve vyšší ligové soutěži.  
 
Do vyšší ligové soutěže z III. ligy postupují dvě nejlepší družstva s tím, že postoupit může jen družstvo klubu, 
který nemá v následující sezóně své družstvo v některé vyšší ligové soutěži. 
 
Pozn. 1: Všechna ustanovení týkající se III. ligy družstev mužů a žen platí pro II. ligy družstev žen až do okamžiku 
zřízení III. ligy družstev žen v některé nebo ve všech skupinách.  
 
Pozn. 2: STK ČGF si vyhrazuje právo uzpůsobit herní formát ve II. lize družstev žen s ohledem na počet týmů, 
které nastoupí ve finálové části hrané jamkovým systémem. 
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4.8 Mistrovské soutěže mládeže 
 
ČGF pořádá následující mistrovské soutěže mládeže: 

- Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let – Memoriál Hanuše Goldscheidera* 
- Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Pohár klubů* 
- Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let 
- Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let 

*V těchto mistrovských soutěžích mládeže je mužský rod používán ve vztahu k osobám obou pohlaví.  
 
Pokud klub včas nepřihlásí své družstvo do soutěže družstev mládeže či neuhradí ve stanoveném termínu vklad, 
jeho družstvo nebude do soutěže přijato. V případě nenastoupení přijatého družstva do soutěže družstev 
mládeže je klub povinen uhradit pořádkovou pokutu ve výši 2.000 Kč. Stejná výše pořádkové pokuty se vztahuje 
i na klub, jehož přijaté družstvo se na start soutěže družstev mládeže dostaví neúplné, tj. s menším než 
minimálním počtem hráčů. 
 
4.8.1  Používání nosičů v mistrovských soutěžích družstev mládeže 
 
V mistrovských soutěžích družstev mládeže hráči družstva mohou jako nosiče (caddie) použít pouze další hráče 
uvedené na aktuální soupisce družstva. Kapitán družstva nesmí vykonávat funkci nosiče (caddie). 
 
4.8.2 Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let – Memoriál Hanuše Goldscheidera 
 
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna 
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Mistrovství se skládá ze dvou fází: regionální kvalifikace 
a finálové fáze. 
 
4.8.2.1 Regionální kvalifikace 
 
Kvalifikace se hraje ve dvou skupinách – ZÁPAD a VÝCHOD. Ve skupině ZÁPAD hrají družstva klubů s příslušností 
do regionů ZÁPAD A a ZÁPAD B, ve skupině VÝCHOD hrají družstva klubů s příslušností do regionů VÝCHOD  
A a VÝCHOD B. Kvalifikaci společně řídí pracovníci Komisí mládeže z příslušných regionů, kteří také zajistí pro 
kvalifikaci termín a hřiště. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená 
družstva, aby potvrdila svou účast. Termín kvalifikace M ČR smíšených družstev žáků do 14 let je shodný 
s termínem kvalifikací M ČR družstev chlapců do 18 let a M ČR družstev dívek do 18 let. Hřiště se mezi 
příslušnými regiony pravidelně střídají. Samotné rozdělení je věcí dohody příslušných regionálních Komisí 
mládeže. Náklady na účast si kluby hradí samy. Kvalifikace musejí být odehrány nejpozději do 31. července 
kalendářního roku. 
 
4.8.2.1.1 
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD a VÝCHOD provádí a aktualizuje STK ČGF podle 
aktuálních sportovně – technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do příslušných regionů je k dispozici  
na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Kvalifikace se hrají systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se 
na úpravu hendikepu. Startují hráči a hráčky s hendikepem do 36,0. 
 
4.8.2.1.2 
Počet hráčů v družstvu: Hrají smíšená družstva žáků a žákyň do 14 let. Za každé družstvo hrají 4 hráči, přičemž 
poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí 
nastoupit minimálně se třemi hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.8.2.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.2.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí losováním skutečně přítomným 
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby 
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mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA, 1B, 2B; 3B, 4B,…XB; …1D, 
2D, 3D;…XD. 
 
4.8.2.1.5 
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. 
 
4.8.2.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší 
individuální výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, 
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. 
Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los.  
 
4.8.2.1.7 
Postup: Družstva na 1.-4. místě z každé kvalifikace (tj. celkem 8 družstev) postoupí do finálové fáze. Pořadí 
v kvalifikaci určuje nasazení družstev do startovní listiny prvního kola ve hře na rány bez vyrovnání ve finálové 
fázi (best teams first, 4.8.2.2.3).  
 
4.8.2.2 Finálová fáze - 3 hrací dny 
 
Finálová fáze MČR smíšených družstev žáků do 14 let se hraje jako jednorázová soutěž družstev chlapců a dívek 
do 14 let. Hraje se v jednom termínu ve třech hracích dnech. Termín a místo konání určí STK ČGF na základě 
nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si kluby hradí samy. Termín i hřiště jsou shodné i pro finálovou fázi 
MČR družstev chlapců do 18 let a dívek do 18 let. 
 
4.8.2.2.1 
Způsob hry: Hraje se na rány bez vyrovnání, každému týmu se v každý hrací den započítávají tři nejlepší 
výsledky. 
 
4.8.2.2.2 
Počet hráčů nebo hráček v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou tři. Poměr 
hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. 
 
4.8.2.2.3 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro první kolo finálové fáze startovní listinu takto – na základě pořadí 
v kvalifikaci a minilosem mezi stejně umístěnými družstvy v kvalifikaci ZÁPAD a VÝCHOD přidělí družstvům 
pořadová čísla 1 až 8 (best teams first). Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny prvního hracího kola 
tak, aby mohli startovat ve trojicích v intervalu 11 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 1B; 2B, 3B, 4B; 
…. 7D, 8D. Tento systém sestavení startovní listiny platí i pro další dvě kola finálové fáze s tím, že družstvům 
jsou přidělována pořadová čísla 1 až 8 podle jejich umístění po odehrání prvního, resp. druhého hracího kola. 
 
4.8.2.2.4 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.2.2.5 
Pořadí družstev: Celkové pořadí družstev určí součet 9 započítávaných výsledků ve třech hracích kolech finálové 
fáze. Pokud některé družstvo bude mít v některém hracím kole finálové fáze jen dva nebo méně výsledků, 
v soutěži dále nepokračuje a bude zařazeno na konec tabulky.  
 
4.8.2.2.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ve finálové fázi u dvou nebo více družstev o pořadí rozhodne 
lepší součet družstva v posledním hracím kole finálové fáze. Pokud je i tento součet stejný, rozhodne nejlepší 
individuální výsledek hráče družstva v posledním hracím kole finálové fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 
jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva v posledním hracím kole 
finálové fáze, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka. Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los.  
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4.8.2.2.7 
Vítěz: Vítěz finálové fáze získá titul Mistra ČR smíšených družstev žáků do 14 let.  
 
4.8.3 Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Pohár klubů 
 
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna 
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Mistrovství se skládá ze dvou fází: regionální kvalifikace 
a finálové fáze. 
 
4.8.3.1 Regionální kvalifikace  
 
Hraje se ve čtyřech skupinách ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B. Kvalifikaci řídí pracovníci Komise 
mládeže v regionech. Zajistí pro kvalifikaci termín a hřiště. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF 
a budou kontaktovat přihlášená družstva, aby potvrdila svou účast. Ostatní náklady si kluby hradí samy. 
Regionální kvalifikace musejí být odehrány nejpozději do 31. května kalendářního roku. 
 
4.8.3.1.1 
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD A, ZÁPAD B, VÝCHOD A, VÝCHOD B provádí  
a aktualizuje STK ČGF podle aktuálních sportovně – technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do 
příslušných regionů je k dispozici na serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem 
1x18 jamek na rány bez vyrovnání. Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráči s hendikepem do 36,0. 
 
4.8.3.1.2 
Počet hráčů v družstvu: Hrají smíšená družstva chlapců a dívek do 16 let. Za každé družstvo hraje 6 hráčů, 
přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak omezen. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, 
musí nastoupit minimálně s pěti hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.8.3.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.3.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí losováním skutečně přítomným 
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby 
mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA, 1B, 2B; 3B, 4B, 5B; …XB; 
…1F, 2F, 3F; 4F, 5F, …XF. 
 
4.8.3.1.5 
Pořadí družstev: Součet 5 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. 
 
4.8.3.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší 
individuální výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, 
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. 
Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.8.3.1.7 
Postup: Z každé regionální kvalifikace postoupí do finálové fáze tři nejlepší družstva. Do finálové fáze dále 
postoupí další dvě nejlepší družstva Východu ČR podle poměru startujících družstev v regionech Východ A 
a Východ B a další dvě nejlepší družstva Západu ČR podle poměru startujících družstev v regionech Západ A 
a Západ B. Celkem do finálové fáze postoupí 16 družstev. 
 
4.8.3.2 Finálová fáze - 4 hrací dny 
 
Finálová fáze se hraje jako soutěž smíšených družstev chlapců a děvčat do 16 let. Skládá se z jednokolové finálové 
kvalifikace na rány a tří dnů jamkové hry ve dvou výkonnostních flightech (Flight I a Flight II). Hraje se v jednom 
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termínu ve čtyřech hracích dnech. Termín a místo konání určí STK ČGF v Kalendáři akcí ČGF. Ostatní náklady  
si kluby hradí samy.  
 
4.8.3.2.1 
Finálová kvalifikace: Finálová kvalifikace se hraje na rány bez vyrovnání na 18 jamek během prvního hracího 
dne soutěže.  
 
4.8.3.2.1.1 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo hraje 6 hráčů, přičemž poměr hráčů a hráček v družstvu není nijak 
omezen. Započítává pět nejlepších výsledků. Aby družstvo mohlo být hodnoceno, musí nastoupit minimálně  
s pěti hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.8.3.2.1.2 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.3.2.1.3 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví pro finálovou kvalifikaci startovní listinu takto – losováním přidělí 
družstvům pořadová čísla 1 až 16. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D, E, F v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny tak, aby mohli startovat 
ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; 7A, 8A, 9A; 10A, 11A, 12A; 13A, 14A, 15A; 16A, 
1B, 2B; 3B…. 14F, 15F, 16F. 
 
4.8.3.2.1.4 
Pořadí družstev: Pořadí družstev ve finálové kvalifikaci určí součet 5 započítávaných výsledků. Pokud některé 
družstvo bude mít jen čtyři nebo méně výsledků, bude zařazeno na konec tabulky. V případě, že čtyři nebo 
méně výsledků ve finálové kvalifikaci bude mít více družstev, o jejich pořadí na konci tabulky rozhodne Soutěžní 
výbor podle aplikovatelných sportovních kritérií (od nejlepšího k nejhoršímu: největší počet odevzdaných 
výsledků, nejlepší součet stejného počtu odevzdaných výsledků, nejlepší individuální výsledek ze stejného  
počtu odevzdaných výsledků aj.). 
 
4.8.3.1.1.5 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran ve finálové kvalifikaci u dvou nebo více družstev o pořadí 
rozhodne nejlepší individuální výsledek hráče družstva, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. 
Je-li i toto stejné, rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, resp. posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka. Pokud 
nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.8.3.1.1.6 
Postup: Prvních osm družstev po finálové kvalifikaci postupuje do prvního výkonnostního flightu ve hře na 
jamky (Flight I) a utkají se o mistrovský titul, družstva na 9. až 16. místě postupují do druhého výkonnostního 
flightu ve hře na jamky (Flight II) a utkají se o putovní Pohár prezidenta ČGF. 
 
4.8.3.2.2 
Jamková hra ve dvou výkonnostních flightech: Všechny zápasy se hrají jako hra na jamky bez vyrovnání. 
Čtvrtfinále, semifinále a finále v obou výkonnostních flightech se hrají ve třech hracích dnech. Hraje se  
o všechna konečná umístění. 
 
4.8.3.2.2.1 
Systém hry: Všechna čtvrtfinálová utkání ve Flightu I se hrají v plném formátu dvou čtyřher a pěti dvouher,  
tj. hraje se 7 zápasů o 7 bodů. Jen vítězové čtvrtfinálových utkání ve Flightu I pokračují ve hře v plném formátu 
dvou čtyřher a pěti dvouher až do konce soutěže. Poražení čtvrtfinalisté ve Flightu I a všechna družstva ve 
Flightu II hrají svá utkání ve zkráceném formátu jedné čtyřhry a čtyř dvouher, tj. hrají 5 zápasů o 5 bodů. 
V okamžiku, kdy je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na půlení nedohraných zápasů. 
 
4.8.3.2.2.2 
Rozdělení družstev:  Do čtvrtfinále pavouka ve Flightu I  jsou družstva nasazena takto: 1-8; 4-5; 2-7; 3-6. 
Vítězové čtvrtfinálových utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají semifinále; druhé semifinále proti sobě odehrají 
vítězové čtvrtfinálových utkání 2-7 a 3-6. Poražení ze čtvrtfinálových utkání 1-8 a 4-5 proti sobě odehrají utkání 
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ve skupině o 5. až 8. místo; druhé utkání ve skupině o 5. až 8. místo proti sobě odehrají poražení ze 
čtvrtfinálových utkání 2-7 a 3-6. Stejným způsobem se hraje o konečná umístění také v pavouku ve Flightu II, 
přičemž do čtvrtfinále jsou družstva nasazena takto: 9-16; 12-13; 10-15; 11-14.  
 
4.8.3.2.2.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
Pozn.: Pokud pro utkání hrané v plném formátu kapitán v daném termínu neodevzdá sestavu pro dvouhry, 
družstvo do nich musí nastoupit jen se čtyřmi hráči, přičemž prázdné místo v sestavě zůstane jako poslední  
(viz 4.5.2.7). 
 
4.8.3.2.2.4 
Počet hráčů v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře v plném formátu, 
jsou tři. Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit v jamkové hře ve zkráceném formátu, jsou čtyři. 
S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.8.3.2.2.5 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po dohrání kola zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka „Sudden Death“ čili „náhlá smrt“ ve čtyřhře na jamky. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí 
neprodleně kapitáni družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor. V případě, že  
z rozhodnutí soutěžního výboru není možné a) utkání regulérně dohrát; b) rozehrávku regulérně dohrát nebo  
c) pokud po stanoveném počtu jamek skončí rozehrávka remízou, o vítězi rozhodne lepší umístění družstva  
ve finálové kvalifikaci. 
 
4.8.3.2.2.6 
Vítěz: Vítěz Flightu I získá titul Mistra ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Poháru klubů. Vítěz Flightu II 
získá do ročního držení putovní Pohár prezidenta ČGF. 
 
4.8.4 Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let 
 
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna 
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Mistrovství se skládá ze dvou fází: regionální kvalifikace 
a finálové fáze. 
 
4.8.4.1 Regionální kvalifikace 
 
Kvalifikace se hraje ve dvou skupinách – ZÁPAD a VÝCHOD. Ve skupině ZÁPAD hrají družstva klubů s příslušností 
do regionů ZÁPAD A a ZÁPAD B, ve skupině VÝCHOD hrají družstva klubů s příslušností do regionů VÝCHOD  
A a VÝCHOD B. Kvalifikaci společně řídí pracovníci Komisí mládeže z příslušných regionů, kteří také zajistí pro 
kvalifikaci termín a hřiště. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená 
družstva, aby potvrdila svou účast. Termín kvalifikace M ČR družstev chlapců do 18 let je shodný s termínem 
kvalifikace M ČR smíšených družstev žáků do 14 let a termínem kvalifikace M ČR družstev dívek do 18 let. Hřiště 
se mezi příslušnými regiony pravidelně střídají. Samotné rozdělení je věcí dohody příslušných regionálních 
Komisí mládeže. Náklady na účast si kluby hradí samy. Kvalifikace musejí být odehrány nejpozději do 31. 
července kalendářního roku. 
 
4.8.4.1.1 
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD a VÝCHOD provádí a aktualizuje STK ČGF podle 
aktuálních sportovně – technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do příslušných regionů je k dispozici na 
serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. 
Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráči s hendikepem do 36,0. 
 
4.8.4.1.2 
Počet hráčů v družstvu: Za každé družstvo hrají 4 hráči. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, musí 
nastoupit minimálně se třemi hráči. S menším počtem hráčů družstvo nemůže nastoupit. 
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4.8.4.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.4.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí losováním skutečně přítomným 
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčům bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráči budou soutěžním výborem zařazeni do startovní listiny hracího kola tak, aby 
mohli startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA, 1B, 2B; 3B, 4B,…XB; …1D, 
2D, 3D;…XD. 
 
4.8.4.1.5 
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev.  
 
4.8.4.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší 
individuální výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, 
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. 
Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
 
4.8.4.1.7 
Postup: Družstva na 1.-4. místě z každé kvalifikace (tj. celkem 8 družstev) postoupí do finálové fáze. Pořadí 
v kvalifikaci určuje nasazení družstev do pavouka jamkové hry ve finálové fázi. 
 
4.8.4.2 Finálová fáze - 3 hrací dny 
 
Finálová fáze MČR družstev chlapců do 18 let se hraje jako jednorázová soutěž. Hraje se v jednom termínu ve 
třech hracích dnech. Termín a místo konání určí STK ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady si 
kluby hradí samy. Termín i hřiště jsou shodné i pro finálovou fázi MČR družstev dívek do 18 let a MČR smíšených 
družstev žáků do 14 let. 
 
4.8.4.2.1 
Způsob hry: Všechna utkání finálové fáze (čtvrtfinále, semifinále, finále) se hrají jako hra na jamky bez 
vyrovnání. 
 
4.8.4.2.2 
Počet hráčů v družstvu: Minimální počet hráčů, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou tři. 
 
4.8.4.2.3 
Systém hry: Ve všech utkáních se hrají 2 čtyřhry a 3 dvouhry, tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů. V okamžiku, kdy  
je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na půlení nedohraných zápasů. 
 
4.8.4.2.4 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.8.4.2.5 
1. hrací den se hrají čtvrtfinálová utkání 1Z-4V, 2V-3Z, 2Z-3V, 1V-4Z, vítězové postoupí do semifinále, poražení 
budou hrát ve skupině o 5.-8. místo. 
 
2. hrací den se hrají dvě semifinálová utkání. V prvním semifinále se utkají vítězové prvních dvou čtvrtfinálových 
utkání, ve druhém semifinále vítězové druhých dvou čtvrtfinálových utkání; obdobně se utkají poražené týmy ze 
čtvrtfinále ve skupině o 5.-8. místo. 
 
3. hrací den se hrají finále, utkání o 3., 5. a 7. místo.  
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4.8.4.2.6 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve čtyřhře. Dvojici hráčů pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni družstev. 
O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor.  
 
4.8.4.2.7 
Vítěz: Vítěz finálové fáze získá titul Mistra ČR družstev chlapců do 18 let.  
 
4.8.5 Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let 
 
Právo startu mají všechna družstva klubů ČGF, která se přihlásila na formuláři přihlášky nejpozději do 30. dubna 
příslušného roku a zaplatila stanovený vklad (viz 4.1). Mistrovství se skládá ze dvou fází: regionální kvalifikace 
a finálové fáze. 
 
4.8.5.1 Regionální kvalifikace 
 
Kvalifikace se hraje ve dvou skupinách – ZÁPAD a VÝCHOD. Ve skupině ZÁPAD hrají družstva klubů s příslušností 
do regionů ZÁPAD A a ZÁPAD B, ve skupině VÝCHOD hrají družstva klubů s příslušností do regionů VÝCHOD  
A a VÝCHOD B. Kvalifikaci společně řídí pracovníci Komisí mládeže z příslušných regionů, kteří také zajistí pro 
kvalifikaci termín a hřiště. Vypíší turnaj a podmínky soutěže na serveru ČGF a budou kontaktovat přihlášená 
družstva, aby potvrdila svou účast. Termín kvalifikace M ČR družstev dívek do 18 let je shodný s termínem 
kvalifikace M ČR smíšených družstev žáků do 14 let a termínem kvalifikace M ČR družstev chlapců do 18 let. 
Hřiště se mezi příslušnými regiony pravidelně střídají. Samotné rozdělení je věcí dohody příslušných 
regionálních Komisí mládeže. Náklady na účast si kluby hradí samy. Kvalifikace musejí být odehrány nejpozději 
do 31. července kalendářního roku. 
 
4.8.5.1.1 
Rozdělení družstev: Rozdělení družstev do skupin ZÁPAD a VÝCHOD provádí a aktualizuje STK ČGF podle 
aktuálních sportovně – technických podmínek. Aktuální zařazení klubů do příslušných regionů je k dispozici na 
serveru ČGF v sekci "Kluby ČGF". Regionální kvalifikace se hrají systémem 1x18 jamek na rány bez vyrovnání. 
Hraje se na úpravu hendikepu. Startují hráčky s hendikepem do 36,0. 
 
4.8.5.1.2 
Počet hráček v družstvu: Za každé družstvo hrají 4 hráčky. Aby družstvo mohlo být v kvalifikaci hodnoceno, 
musí nastoupit minimálně se třemi hráčkami. S menším počtem hráček družstvo nemůže nastoupit. 
 
4.8.5.1.3 
Sestavy družstev: viz 4.5.1 
 
4.8.5.1.4 
Startovní listina: Soutěžní výbor sestaví startovní listinu takto – přidělí losováním skutečně přítomným 
družstvům pořadové číslo 1 až X. Hráčkám bude přiděleno označení písmeny A, B, C, D v pořadí, v jakém je 
kapitáni napíší do sestavy. Hráčky budou soutěžním výborem zařazeny do startovní listiny hracího kola tak, aby 
mohly startovat ve trojicích v intervalu 10 minut v pořadí: 1A, 2A, 3A; 4A, 5A, 6A; …XA, 1B, 2B; 3B, 4B, …XB; 
…1D, …XD. 
 
4.8.5.1.5 
Pořadí družstev: Součet 3 nejlepších výsledků určí pořadí družstev. 
 
4.8.5.1.6 
Rovnost výsledků: V případě rovnosti součtu ran u dvou nebo více družstev rozhodne o pořadí nejlepší 
individuální výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. Je-li i toto stejné, 
rozhodne nejlepší škrtaný výsledek družstva, eventuálně posledních 9, 6, 3 nebo 1 jamka tohoto výsledku. 
Pokud nerozhodne žádné z těchto kritérií, rozhodne los. 
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4.8.5.1.7 
Postup: Družstva na 1.-4. místě z každé kvalifikace (tj. celkem 8 družstev) postoupí do finálové fáze. Pořadí 
v kvalifikaci určuje nasazení družstev do pavouka jamkové hry ve finálové fázi. 
 
4.8.5.2 Finálová fáze - 3 hrací dny 
 
Finálová fáze MČR družstev dívek do 18 let se hraje jako jednorázová soutěž. Hraje se v jednom termínu ve 
třech hracích dnech. Termín a místo konání určí STK ČGF na základě nabídek majitelů hřišť. Ostatní náklady  
si kluby hradí samy. Termín i hřiště jsou shodné i pro finálovou fázi MČR družstev chlapců do 18 let a MČR 
smíšených družstev žáků do 14 let. 
 
4.8.5.2.1 
Způsob hry: Všechna utkání finálové fáze (čtvrtfinále, semifinále, finále) se hrají jako hra na jamky bez 
vyrovnání. 
 
4.8.5.2.2 
Počet hráček v družstvu: Minimální počet hráček, aby družstvo mohlo nastoupit, jsou tři. 
 
4.8.5.2.3 
Systém hry: Ve všech utkáních se hrají 2 čtyřhry a 3 dvouhry, tj. hraje se 5 zápasů o 5 bodů. V okamžiku, kdy  
je utkání rozhodnuto, se kapitáni družstev mohou dohodnout na půlení nedohraných zápasů. 
 
4.8.5.2.4 
Sestavy družstev: viz 4.5.2 
 
4.8.5.2.5 
1. hrací den se hrají čtvrtfinálová utkání 1Z-4V, 2V-3Z, 2Z-3V, 1V-4Z, vítězové postoupí do semifinále, poražení 
budou hrát ve skupině o 5.-8. místo. 
 
2. hrací den se hrají dvě semifinálová utkání. V prvním semifinále se utkají vítězové prvních dvou čtvrtfinálových 
utkání, ve druhém semifinále vítězové druhých dvou čtvrtfinálových utkání; obdobně se utkají poražené týmy ze 
čtvrtfinále ve skupině o 5.-8. místo. 
 
3. hrací den se hrají finále, utkání o 3., 5. a 7. místo.  
 
4.8.5.2.6 
Vítězství: Zápasy se nehrají do rozhodnutí. V případě nerozhodného stavu po 18 jamkách zápas končí remízou 
a v utkání obě družstva získávají ½ bodu. Jestliže po dohrání všech zápasů utkání skončí nerozhodně, o vítězi 
rozhodne rozehrávka Sudden Death ve čtyřhře. Dvojici hráček pro rozehrávku určí neprodleně kapitáni 
družstev. O počtu a výběru jamek pro rozehrávku rozhodne soutěžní výbor.  
 
4.8.5.2.7 
Vítěz: Vítěz finálové fáze získá titul Mistra ČR družstev dívek do 18 let.  
 



ŘÁDY ČGF 41

1	� ������� �3��?�8P�EB
E@�AB3����� �

2	/� ������ �T��-�3��4-�����#!����%� �

7����
=$��$��$%�&��%�����,�	��%���������	�#0���������#0�,%��+�#��$�-#
���#�����(�&#��	������(��%&#�
 ���$���������0�A������GH0�L�,����D�?�	�����GH0�A#.�$��AIJ��GH��	�����(&��������$��0�����+�$�����#���$�
���%&#��������$���3��������#0�����������+������	�������.��������0���%��0�����$�%��0������������	�����0�
�GH�������������	�$�
���������	�
�������	��	��������������

7����
 �����=$��$��$%�&����%���������������(�
���&���
������&�&����*3���$��������$3�
��GH�

7���2
=$��$��$%�&��%�����(&���&���
0��������@��$�$�.�������&������#�����������.+&�����	������������.+�0�
AIJ��GH0�?�	�����GH��	��J���������GH�

7���4
=$��$��$%�&��&,�&������������T�������#.���&�����������������������$�7�9�7�0���
������&����T����

2	�� ������ �3��4-������$!&��� �

7����
=$��$��$%�&���#$��������������T���#����%�#����&,�&�����=$��$��$%�&���������(�&���

7����
=$��$��$%�&���#$���������#$���%�

7���2
C����	$�����	�������#�=$��$��$%�&���#$���#%����,���
,$��%����	�0�����%����%��������$�%������.���������0�
��������%�%����	
��������#��.������,�������-#
������������$����������������$��	
��,����,���

7���4
C����	$���������=$��$��$%�&���#$���,��%�&�����&���.0�+�������������T�����.�������,����#&�����������
���������$�7���2������.+�����&���.0���
��&�������������	�����(&��+���$�#.�&����
��%��������$������
=$��$��$%�&���#$����?���&���.�,��%�
�,����	$���3����,��%����$+�,&�������#��%����������,�.�(&#�
�����#���#���,����D#0���������������������%+���������&��$�,��(&0���	������

7���7
P��&#�����#�=$��$��$%�&���#$����������%�&�������%���GH�

7���8
=��(&����
�=$��$��$%�&���#$�������������?�	����GH���,%����.�%������&�&���%����!

" ��������������������L��$,&���#$����GH0
" ��������������������J�#$�����,����&���AIJ��GH0
" ��
�$����
���������Q�������	�$���%�����,�����$�%�&��������%���AIJ��GH���������0�+��,����+������$��

#��&�	������+�����������

7���9
?���&���.������%��&�%������������=$��$��$%�&���#$���?�	���#��GH�����������������%��������$�����
��&(D�����,��?�	�����GH�������+$������%�����?���&���.������%��&�%������������=$��$��$%�&���#$���,��
���$��������%�%�����%����,�����+$D����������������,%�������������AIJ��GH��



42 ŘÁDY ČGF

7���:
H���&��	��	&������=$��$��$%�&���#$�����������	
0��+���&���(�����%0�����������#$����0�������+&��$���
�#$��$0���#�.��(�������������

7���;
?���&���.���,$����0�-#�D��$�,��%�
�,����	$���3�.�������������#�+��=$��$��$%�&���#$����������#&����,��
���+$D��������,&���,%�����������������	�������������&�����%+�&0�������������������$�%����.�����%�&�?�	���
�GH0�������+�������#+$��0���
���&���(�����%0������������&���������#$����0�������+&��$����#$��$�

7����>
����B������&������%���$�?�	�����GH��#�+��	�������#�=$��$��$%�&���#$����GH�

7�����
=$��$��$%�&���#$�$��������������0������������&�����������&�,���������������

7�2���
C����%&�=$��$��$%�&���#$����������������%(�&������0�������������,-����&��������$�&����������&��������

7����2
=$��$��$%�&���#$�����,����������������.�($�����������&��#����������?���&���.������3����������D�
��,����D0����������#������#�������$�����������=$��$��$%�&���#$���

2	5� ������ �8!��)��$� ����L�#�,����3��4-�����#!���L���� �

7�2��
 ��.����,��%��&�=$��$��$%�&����&,�&������=$��$��$%�&���#$�&���������	�
���	�����#�+���������������$�������
��	������GH0��������$����$����������%���	������$�%���GH0��������$�-����&������.+&��GH�$������&�������������
���&�������&�&�����������	�����GH0��������$�-����&�������,����&�������,����GH��$�������$�0����������#&�%0�
+����(�����������#�����%&��$�����$.&0����������#�+��������+�����,��=$��$��$%�&�������(������������������
7�����

7�2��
P���� ��.��#�+������+$��$������&�,�$(�.&�=$��$��$%�&���#$���

7�2�2
=$��$��$%�&���#$���������$����,�����������+��#��������#��$�,�$(�.�#� ��.���

2	+� ������ �3��4-��������L���� �

7�4��
=$��$��$%�&���#$���������$��,��%�$��=$��$��$%�&��&,�&���,%����.���+����� ��.���

7�4��
=$��$��$%�&��&,�&�#��&�	���,��%����	�,�,	
���������������������%&��$�,�$(�.&� ��.����=$��$��$%�&���#$��
�$��(���#�+���
����$�����������������������,�&� ��.�������&���������	.+��(����&0�����(���(���8>����
����	��+�&��$�,�$(�.&� ��.����

7�4�2
B�,��%��&�=$��$��$%�&����&,�&�=$��$��$%�&���#$���$���#����?�	����GH0�B������&����%����(���
��������
��	����
0������#$$#%�.��������3��#��4���������,����%&#�=$��$��$%�&���#$��0��������	����������&����
������%�����?���&���.0�+�����=$��$��$%�&��&,�&���������������$���#0�=$��$��$%�&���#$���$���#����$��������
��	����
0��������������%����	������#�



ŘÁDY ČGF 43

7�4�4
J�+������������	�����#%���%���	�����&��#���$�,�������%����%#�$���&���(���%�3�,����%&�=$��$��$%�&���#$��
����������.#������
��.���&0�����+�$�������+$����&���������,&�����������#����$%�
��P��%���$���
��.���&0�
����,
�����������#����$%�
�#�����-����&�$�������%��������,�.�$���������&����&������%&����%#�$�
������%�%&�=$��$��$%�&���������(��0���������������&�����
0����������+%�����-����&���=$��$��$%�&���#$���
����
����

7�4�7
=$��$��$%�&���#$��������$����#���,�����%&��&�&������#$�,%��
��������$�
0� ���$��
������0�A�����#$��GH0�
D#���=$��$��$%�&#��%��#������(&#$��%�
���A#.�$��#$��GH0���$��#+������&#�,%�#�#0�������#%���,�����$0�
������������	������#��������0���%��0�����$�%��0������������	�����0��GH�������������	�$�
�

7�4�8
 �������&�=$��$��$%�&����&,�&��
�%�=$��$��$%�&���#$�����,����D����������������7�70��������%�.�
������&�������&�-����&�
���#�+��3����%&����������������������

2	2� ������ �
!L#!��%U� �

7�7��
=$��$��$%�&���#$������%#�$����������#��$��
�%�%���,����D0������#$�����!

" ��,����D�����#&��D0
" ��,����D�������+�&��.�$0
" ��,����D���,������&�=$��$��$%�&����&,�&0
" ��,����D������+�&�=$��$��$%�&���������&�

7�7��
B������&����%����%#�$����������#��$��
�%�%���,����D0������#$�����!

" ��,����D�����#&��D������%&0
" ��,����D��������%&0������#���,����D�=$��$��$%�&���#$���	����������&0�,#.&��	��,��(&�

2	M� ������ �3��4-������!4������� �

7�8��
?�=$��$��$%�&#��&,�&�#�����	������+���,��#���%������&�&�=$��$��$%�&�������&��$����$�����#	$���!

" ���#��D0
" �����0
" ��.+$�%��������'���D�����������������	����
)0
" �
�����&�,������.+�0
" ��,������&��	��,%��,��$��3�'�������&��	������$�%����)�

=$��$��$%�&���#$���������%�.����.�$��$��$�������&���&�&�=$��$��$%�&�������&������������&�����%+�&�

7�8��
=$��$��$%�&�������&�#�+��	������#&.��$�����#&.��� ��#&.���$��$��$%�&�������&�#�+��	������+���
�������&���.0�+��������%������&��$��$��$%�&�����$.&���������	������

7�8�2
?��	,��%(E�,%��+������&�����������$.&������������	������#�+��=$��$��$%�&���#$����%�����.�����
�����&�
��������	������,��GH0���$��#+�?�	����GH����������#� ��.��#��%,%��B�������#� ��.���������,�����
��	�$+(&�J���������GH��

7�8�4
I��������+���������$��$�������#���	�����#0��������������%����	������#0��&�=$��$��$%�&#�������&#����
�#
�����������=$��$��$%�&����%����GH�



44 ŘÁDY ČGF

2	N� ������ ��4����'�4�!�����$9� �

7�9��
B�����#�����������#�����%��������������������0������#���������%&0���#$#��%��������������������0�
�����#���������%&�

7�9��
B������&#����%�#������.��GH����L�,����&���#$����GH0��������������������P$������D#���B������&#�
���%�#�?�	����GH�

7�9�2
 ��3���,����D�=$��$��$%�&���#$������#�+����	����0���������#�	
���������=$��$��$%�&��&,�&0���������
��B������&#�����%�0�����+���,����D���������.��GH������0����������,�.�$�����4�������������&�
��,����D�=$��$��$%�&���#$����?���������������%&�#%���������-�$���

7�9�4
B������&����%�������%������%&���.�����#�,����������	�$+(&���,����%&0�����,�.�$��(������8>�������
���%&������%&��B�,���,�&�������%&������%&���������#�,����%&�B������&������%��$���#�����������
��	���������,�.�$��4������������#�,����%&#��C����%&�B������&������%�0��������#����#%������%&�
��������0������������

7�9�7
?���,����D��������%&�#��&�	���������0�,��������,����D�B������&������%���������$�,����,�����3�.#��
�����������%&��������������.�

7�9�8
�GH������%���&��������&����,��,���������#����������.�����*3���$���������	�����L���������	�
����
�� ��,��$#���#����$����������3���$�������������#����,#��T����*=?��L��
��%����=��$�����������
�
��,��%,����������������&��������������������������%#�$������������$��$��$%�&������#��$��������������A#.�$�&�
�����������������3�����$�������������������������	�$���
 �����������%�����$��$��$%�&���&��������%�����($�(&����$��$��$�'��&�����#�#�+��	���*3���$���%����$3��)0�
���������	����0���������#�	
���������=$��$��$%�&��&,�&0�������%�.���������,����D�B������&������%�����
�.�$������.��GH���������$������(&#������,��#�����%���������������������$���'���,#&.�#���&���.�
����(�&��3���$�����������$������L�,����&���#$�$��B?)0�����������%&#������#���������$���&#�
B������&������%�������%���������&#��



ŘÁDY ČGF 45

1�	� �� � �� �7D�A@�:�1I�AB3����� �

M	/� ������ �7�"���$!�(��-�!��&%�� �

M	/	/ 8���4
?(���
�+�	�&��
����������
�������#.���	.�������	�����������#.��0���
�������$���	�����������
������
�
�����
���,%����.��%����������������������������������,���������#.���$(�.5�����$(E�� ���,���,�&����
+�	�&������%�$�����&����%��#$$#%�&���+���������������������0������+��������+�&����(&������$�&���������
��������������%��,������.��
((&#��.�$����#��K�����������������&���������������$������#��.������
�����(&��������
�(�����&��Q&��#����������$�����������
���D#�����%,%&����&�-���.������#�+%����������#�
��������&�����

M	/	� E!�&��#� �)
K��#�����$(�.������,�#&������
�?
�'Q������L�3�)0��
�'A�����L�3�)���8�
�����������������������$$�����%
�����$(�.�� ������������
�����#
�����������$(�.5�����$(�.�,%#
0������������,�����+�	�&����,����&����

M	/	5 1L��*�(�#���$�4
P��&#�,�����#�����+�	�&�������������$�#������,��+�����$����'1�)��I��#�+��	���������,��+�	�&��
���,��

M	/	+ 1L��*�(��(�-���$
?,��+�#���������#�'11)������,�#&���������������&���&�&��,��+�#�����$�����'1�)0��	��$� *L�[�����&�
���$������%�������,��+�#����$����#�

11�V�K�!$�!%#-�W�?
�X�1��Y��
�Z�//5�[

M	/	2 1L��*�'�"!�9
?,��+��	��
�'1�)����	����%�������0����������%��,&��%0���������������,��+�����������'11)��?,��+��	��
������
���&#�,�����#�����+�	�&������#�����	���������,��+�	�&��
���,��

M	/	M F#���(��(�-���$
R����#���������#�'F1)������,�#&������������������%��#������#�������

M	/	N K��$��'�"!�9
C&�����	��
�'K�)������	��
�,&�����,��������&�������������J�+�%��%�������,��+�����������'11)�,�#�%�
	�����&�0���+�%��%������,��+�����������,�#�%�	���#�.0��+�������,��+��	��
�'1�)��1$$#%�&��������
,&�������	����,����������>�

K��V�G�Y&%&�W�1��X�W�11���F1�[\�0�[

?.�(&��������CU����	�%����������(&�

M	/	; E��!#�����$!-�
 �������%��,������%��,����&�%��������0������,&��%���.#��������%�������������'��������&�,����
0�
�$�����$/����������)0��������#�����������������+�	�&����,����&�%�%������0�L��$��(�#�"!�.��

M	/	6 G�&�-���4!�����(�-��$.
 ���,���,�&����+�	�&����#��&�#&����%�����%�������T�#$$#%�&����������������'G81)�,��,����&�%�����	��	&��
1$$#%�&������������������������,�����#�����+�	�&������#�+��	���������,��+�	�&��
���,��

M	/	/0 G�&�-����)-��-
 �����#%���%�����%�������T�#$$#%�&����������������'G81)0�����#�.0��+����#$$#%�&��.�$����'G3)0����+$���
�����$����������������������#.���������.�$������%�.�#$$#%�&��.�$�����F�%����#�(&#������#���������0��+����
#$$#%�&��.�$���0��������������$���#&�
�,������.�,��������#%����������
��1$$#%�&��.�$������������
,�����#�����+�	�&������#�+��	���������,��+�	�&��
���,���



46 ŘÁDY ČGF

M	/	// 8!��-� $����(�#��(�-��$.
 �����#%���%�����%���&�����������0��+����#$$#%�&��.�$����'G3)0����$�������������������(&������������
'��$+(&���K�)��������������'G3)����#������������������#.����,����&�%�'(��������)�� ��&��(��������
���������'8�1)��
�������0����$��������������������',����������1=)����(���%�� ��&��(�������������������������,�
����#�����+�	�&������#�+��	���������,��+�	�&��
���,���P��%���$�����%��%����������������&����������#���
��&���.�,������������������

M	/	/� 8!����L�4!�����(�#��(�-��$.
1%"�$���%�����%����������������������������'8F1[\���$��#+��$������������T�#$$#%�&�������WG81[0��������
#������������������#.���,�������%������&�&�������,����&���������������W8K1[0�������.��������(&��!

8K1�V�G�&%&�W�8F1\�8F1���K�!$�!%#-E�#!�%�W�W�8F1���G3�[�Y�8�1�[�[

?���,���,%�������������������(�����������������

M	/	/5 8!%*�(��)-��-
 ��+$����.�$����'83)�����.�$�������+$��������������������������#.����P���&#�������,����&���������������'8K1)0�
#$$#%�.��(���#$$#%�&��.�$����'G3)�

83�V�G�Y&%&�W�G3\�8K1�[

M	/	/+ 1(�-�����*�"���$!���#!��!��
?�����%�+�	�&����%��������'1K�)������������������	.��������#.�0���
�����������8K1������(&���K���
�.�&�
���+$��#��.�$����#�83��?�����������,��������������������3��#&����

1K��V�K�!$�!%#-�W��!%����W�EK1���,-�4 ��#�K��[�Z�83\�/�����<��'�&���!�[

?.�(&��������?CF����	�%����������(&�

M	/	/2 
!��!��
?���&���.������3�1K��������$��&�����%������3������#&��.&���+�	�&�����.�&��K���������+$���+%�%���#��%�
��$���$��

M	�� ������ �19#-� !�����*�"���$.� �

M	�	/ K�4!�������'�!"�!"�
®�	�&���������������%���,%����.�,����&�%�����������������������&���2���(����#�'�,����������&����)�

M	�	� 19#-� !����
U.��#���,¯
����+�	�&�����
���(��%���+���-������������$�'-����5������)0��������$�,��%(�&�������3���
�D�
,#.��'�����D�/%�����������������)��?������
0������������#$$����3�&#�,��+�.&#�������&������,����&����
'�������
�,����$�&�������,��������)0�	�����,����&�%
��+����(&������

M	�	5 :!����(�*�"����$
P����+�	�&�����������������%�&�����'�����
��%(�&��&�.,�������(&�-���
)����	�%�+�	�&�����
��%(��������&#�
���$����#��$���������#�����������������'��������+�
�,����&�%�������&�������&���.�,	
����������������)�

M	�	+ K�4!�������'��(�-��$9
=����������+�	�&�����������&��������
��(������������������,��,����&�%�������������,��,����&�%�����	��	&0�
����������������	
�����%�����%
0��������#�������#0�,���������&������$������������#&��0����3�,%#��
��#.����������	
���,��(���

M	�	2 8!�&��$9�4�!�L�4!���
*	
�	
���#�+��������'����)�,����&���0�#��&�	���,%#����&���(%���#����$(�.��?���&���.�,����$�&����������
������$��D��
���-���������������0����������������#����&��������������$�3����B����.�����,�����#%�
����&���.������,����&�������,���������&�����,��0�����&���.�$�$�$��%�&���-���D������%#���%��



ŘÁDY ČGF 47

M	5� ������ ��]��-����&��'��$(�*�"����$� �

M	5	/ T��-
B/�$%�&��#��������+�	�&�����������&#�+�	�&���#��GH��C����&�%���&�������.�����,���������
�,���$�&����������
����������������.+&��GH��=���,����������������������������,����&�%���������������

M	5	� :����!��
B/�$%�&��#��������+�	�&��������
���(������������,%����&����������$&��!�G%*���7��90�	�,��.��������
#�,�&��
AIJ��GH����$�#�.����%�.������&���.������	
���/�������,%����.�B/�$%�&����#����������+�	�&����
��&��������(&�����&,���+�	�&��
0����������,��,%����&���,&����&������#��#�,�&#��.��������$���
,����&�%��������%���

M	5	5 K�4!�������'��%���,�
=���/�$%�&����#����������+�	�&�������,����&�%���&��(����������,�%������&�&���������!

� �(���
��������,���,��������.�������+�	�&����°*GL�'°�����*#������G����L��$�)
� �(�����$�$�$��%�&�$���#��%���.���%0��������%���%���&�#$��������&
� �(���
��������,���,�������/�$%�&��������%���±G*
� �(�����$�$�$��%�&�#$��������&�����	�$�
�����������%

� ����$/�����#$��������&�����	�$�
������������#�

� �(���
��������QG*I0�KGI1���Q1AI
� �(��������������$/���&�±@����$�
���<���$�
����+�����#�+����+�
� ������#��������������$�%�&��������&��
� �����#����%(�����������������$�$�$��%�&�,����$�&��������"�������%�����%��&�AIJ��GH
� ��&��������(&����������������,����D�AIJ��GH

M	5	+ 8���&���9�*�"���$%
B/�$%�&��#��������+�	�&������������%������&�&#$�����#���
!

� ?,��+�����$���!�1��V�0
� ?,��+��	��
!�1��V��0
� 1$$#%�&���������������!�G81�V�/0
� 1$$#%�&��.�$���!�G3�V��0
�  ��&��(����������������!�8�1�V�/Z�

M	+� ������ �G-���*��$(�*�"����$�W*��\�$���<\��!�!�����[� �

M	+	/ T��-
²����#�#�%��+$������+�	�&����������������$�������(&���%����������.������������$$�',��#��������#$��&�
-���
)0�����,%����T�������#�+�������
3�������($�(&�����$������&�&�#�%��+���I�#�������&�%������&+���
��+���������������������0�����($�(&�,%	.����������0�,����������%�$���(�.�,&����&�.�����	��
�

M	+	� :����!��
1�%��+$����+�	�&�����GH�����
���(�������.�������,%��#��������������&�&����������$&��!

� 3!�!����� 6 ������$�����.����9��+��:����
� 3!�!����$9 6 �&��
�����.����9��+��:����
� :���< 6 ������$�����.����7��+��8����
� :����$9 6 �&��
�����.����7��+��8����
� ���� ��*�� 6 ������$�����.����2��+��4����
� ���� ��*�$9�) 6 �&��
�����.����2��+��4����
� G-�� ��*�� 6 ������$�����.�����������������.
� G-�� ��*�$9�) 6 �&��
�����.�����������������.

F�%�����,���,����%�.����������������$��#�%��+$������+�	�&���0������������������&����!���$%����!L����



48 ŘÁDY ČGF

M	+	5 K�4!�������'��%���,�
=��#�%��+$������+�	�&�������,����&�%���&��(����������,�%������&�&���������!

� �(���
��������,����&�%�������B/�$%�&����#����������+�	�&���
� �(��������������$/���&�<<���$�
����+�����#�+����+�
� �(������������������������.+&����+�����#�+����+�
� �(��������������$/���&�$�/%�����#%�&���#�%��+$����������.+&����+����
� ����������������$�%�&#$�AIJ�#�%��+��
� �����#����%(�����������������$�$�$��%�&�,����$�&��������"�������%�����%��&�AIJ��GH
� ��&��������(&����������������,����D�AIJ��GH

M	+	+ 8���&���9�*�"���$%
1�%��+$����+�	�&������������%������&�&#$�����#���
!

� ?,��+�����$���!�1��V�/0
� ?,��+��	��
!�1��V�+0
� 1$$#%�&���������������!�G81�V�2
� 1$$#%�&��.�$���!�G3�V�/0
�  ��&��(����������������!�8�1�V�/Z�

M	2� ������ �7�"����$�G�3��&��'�.� �

M	2	/ T��-
²����#�+�	�&����1<="�#������������$�������(&���%����������.������������$$�',��#��������#$��&�-���
)0����
,%����T��	&���������%���&����³��#�������.���������$.���%���

M	2	� :����!��
®�	�&����1<="�#����������
���(�������.����������,%����&����������$&��!

� G�3��&��'� 6 #�+$�����.������2>���������.�
� G�3��&��'�$9 6 +�
�����.������2>���������.�

F�%�����,���,�������&���(���������$����,%����.�������&����!���$%����!L����

M	2	5 K�4!�������'��%���,�
=��+�	�&����1<="�#���������,����&�%���&��(����������,�%������&�&���������!

� �(���
��������,����&�%�������B/�$%�&����#����������+�	�&�����GH
� �(��������������$/���&�<<���$�
����+�����#�+����+�
� �(������������������������.+&����+�����#�+����+�
� �����#����%(�����������������$�$�$��%�&�,����$�&��������"�������%�����%��&�AIJ��GH
� ��&��������(&����������������,����D�AIJ��GH

M	2	+ 8���&���9�*�"���$%
®�	�&����1<="�#��������������%������&�&#$�����#���
!

� ?,��+�����$���!�1��V�/0
� ?,��+��	��
!�1��V��0
� 1$$#%�&���������������!�G81�V�2
� 1$$#%�&��.�$���!�G3�V�/0
�  ��&��(����������������!�8�1�V�/Z�



ŘÁDY ČGF 49

M	M� ������ ����!��$(�*�"����$� �

M	M	/ T��-
²����#���$��������+�	�&����������$�������(&���%����������.������������$$�',��#��������#$��&�-���
)0�����
,%����T��	&���������%���&����³��#�������.���������$.���%���

M	M	� :����!��
®�	�&������$��������
���(�������.����������,%����&����������$&��!

� ���!� 6 #�+$�����.������7>���������.�
� ���!�$9 6 +�
�����.������7>���������.�

F�%�����,���,�������&���(���������$����,%����.�������&����!���$%����!L����

M	M	5 K�4!�������'��%���,�
=����$��������+�	�&�������,����&�%���&��(����������,�%������&�&���������!

� �(���
��������,����&�%�������B/�$%�&����#����������+�	�&�����GH
� �(��������������$/���&�<<���$�
����+�����#�+����+�
� �(������������������������.+&����+�����#�+����+�
� �
	������$����������������������
��GH����AG*�
� �����#����%(�����������������$�$�$��%�&�,����$�&��������"�������%�����%��&�AIJ��GH
� ��&��������(&����������������,����D�AIJ��GH

M	M	+ 8���&���9�*�"���$%
A�$������+�	�&������������%������&�&#$�����#���
!

� ?,��+�����$���!�1��V�/0
� ?,��+��	��
!�1��V��0
� 1$$#%�&���������������!�G81�V�2
� 1$$#%�&��.�$���!�G3�V�/0
�  ��&��(����������������!�8�1�V�/Z�



50 ŘÁDY ČGF

1��	� �� �� �8
�1�3P����8��>F8^�:�G��D�8
���G�>H
�:I��>�>F�� �

N	/� ������ �8�!��L!�����8�����-��&��'��$'#!�����%�%� �

N	/	/ 8�,�U��S!�&������4!�!%L����4��4��%

9������
 ����$��D�$���#���������&�&����#�+��������(�&� ���$����*#��������������������������	�
��!"���� ���$�J�#$���
�����#�����������������������	�
��#�� ������$#.���������������.�����.�&�����,����0�,���#%����������-�����
����#.��0�+��#�����	�������(�������$����

9������
?���&���.0�+��#%����������-���������#.��0�+��#�����	�������(�������$���0���#$�����(�������������	.�
'�%������M��%�N)����$�0���.#+��$�$���#������������������0������������,�.�.��0���������.���%����
,���
���&��#�#���
�%���&��������.�����������������������%&����������$���

9�����2
 ��������$���#��$���#�+�#�����(�&�����$������#$�����,�&���&#�������%�����$���$��������D�����
0������
��%+�&���#$��0�,�����$�����&�����,����D����������������9�����40��$+�	
������%�����+��������������&��#��
�
�%���&�

9�����4
 ��,&��%&��&��#�����
�%���&���%�����#$�������������������$��
�:"����:"��	�!

" ��,����0�+������$����	
�������(�����+����%��,��%�&��#��������������������#+$��#�-�$��#0
" ��,����0�+����%���$����+&��#��������������0����������#+$�.�����D�������%&��	�����,��+&����%&0�

��������#$�����������������#����$��0
" ��,����0�+����������������������,
�������(�&�����$������+��+%������(&�������&����$���%�$��	����

�$.�

9�����7
J�#$��������#���,����D�����������0���������.#������
0��&��#.�$���#������%����������.����4������������
�	��+�&�������&��#�����
�%���&��	����������,&��%&��.�����$���#��&���&#�������%���������
���������9�����2��J�#$�����%���������.�$���#���0�+��#%���%����������������B������&#�����%������������
����������#�9���

N	�� ������ ����!-������L���� �

N	�	/ 3.�!�9�4�!�!��!-���

9������
F�%��������3��&��#�#����,����D���#$���#�+������������B������&#�����%���������.����4�������������
�	��+�&�������&������$�����#$���

9������
B������&#����%�#������.��GH����L�,����&���#$����GH0��������������������P$������D#���B������&#�
���%�#�?�	����GH�

9�����2
B����%&����#�+�����,���������	��.���$���%������&�&���������!

" ��,����D���#$���	
���,���+�������
	�����$���$�����$���
" ��,����D���#$����	
���������������$��D#���������%������

" ��,����D���#$�������T��������������%�&�%��+$���3
" �����������%���#$�&�	
��������%



ŘÁDY ČGF 51

9�����4
?(����������%&�#��&�	������%���������������������#����������%&��������#���	��.�9�����

9�����7
*+�����,����&��������&����&,�&�����������$����,����D���#$�����.�-�$��

N	�	� 8!��%4�4�!�!��!-���

9������
B����%&���B������&#�����%��#��&�	����&��#�0�#��&�	����������%������%�&#��������%�$��GH0�A�����$��%�
�:8>0��77�>>� �����7��������.����4��������������	��+�&�������&������$�����#$���

9������
B����%&���B������&#�����%��#��&���%�.�0���,%����.����������������$�����������������������9�������
������%�%���

9�����2
B������&����%������#&�,�	�����+%��#������%&#0����������,���+������$��������������+��.��0������������
�����
����������$�9������0��	��������	
��������%�������������������.��

9�����4
 ���	��+�&������%&�B������&����%�����$#.��������.���(������$�������%���&�&#����0���.#+�������&���$��D�
����������%&���,%����T�#����.�&0�+���������&��&,�&�	�����������&��#.�

9�����7
P��������.�����%+�&�B������&������%�0�,�����,%�#������������3���.����������&�������#&�������&��#�#�
��,�������-��&#��������&#��&,�&�

9�����8
A�����.������$��#������%���&�&#�����B������&����%���(������$����#$�$����
,����$0��	
��������.����������
�&��#.�����
����B������&#�����%���(���
�����$�
���������,����D0����3�.#�+�������%�%�������%&0�
����+�$��(���
���������#��
����3���#���������%&�

9�����9
 ���	��+�&��&��#�����
�%���&���#$������������������9�����8B������&����%�������
�%���&���#$���
	�,������.��������&������%���&�&#�����

9�����:
B����%���&�&����#%�����������������������������$���B������&������%�����&��#�#��
�%���&#���#$��0��	
�
������+$��-������������&��D+������B������&#�����%���I����	
�#.����	�������!

" �������$������#��%�&�����,0���.#+���������%���&�&���#&�%0�+������������&�����,��������������
�����%&0

" �������$�����(&�����#��
���������������������%&0
" ��������$������������$���#��$0���&+���������%���&�&������#&�%0�+������������&�����B������&����%

9�����;
 ����������������������������#�9�����7���,���������-��&#��������&#��&,�&0�B������&����%�����$#.��������.
�����&����$����#&������
(�&���$���#������.#������%���&�&������$���#$�$�#$$#%�.������������#�

9������>
B������&����%���,�����������������$���
(�&�

9�������
B����%���&�&����#�+������
���������,
����	.0��	��#�+��	���,���������������#0���%�&#�,%������#��	�
��������$���$������	�����#%���%���������������������	���&����������&�����.����



52 ŘÁDY ČGF

9�������
B������&����%��
������������%���&�&�����0�������������0���%�&���,%��������	����������$���$������	�0�����+�
$����������$��,%���������#$���� �������%+�&�B������&������%������������������$�$�
���$��,�������%���#%�
���%���$�����	����%���������������������	���&����������&�����.�����

9������2
 �������������%���&�&�����	�����%���$���$%����	�������%����������$�9���������������&����%�.��,%#��#��
��
(�&���������B������&����%�	���������.���0�+�������%����	���������������.%0�#�+����,�������
�������%&������&��#��3��	����
(�&������$��

9������4
B������&����%�#�+����$�#�����������$��,�%������&�&�����,����D!

" ������$����,����D���#$��
" ,��($����,����D���#$��
" ,#.$����,����D���#$��
" �����$����,����D���#$������#���,����D#
" �������$����,����D���#$���,�.���������#$�$������#�������,�&����,�����.&#���$��#&���

B������&������%�

9������7
B������&����%�#��&������%���&�&�������&��#.�$���#����������#���,����D�����������0���������.#������
0�
�������.�����4������������&�-��&����������&����&,�&����������������9�����;��	���������.�����:�������
�	��+�&�-�����������&��D+��3������%���&�&���������������������9�����:�

9������8
L�,����D�B������&������%�����������

N	5� ������ �E����������&��'��$'#!�����%�%� �

N	5	/ 8�,�U�*��!�<���4!�!%L����4��4��%

9�2����
®%����������%��&�*#��������������������%��#�+����������
���$������	��+�&����$�����#$��0��������	�������
���&���,����D0�+������$����	
�����%��#�����(��0�+����%��,��%�&��#��������������������#+$��#�-�$��#0�
��,�����.&����������,����D����������������9�����7�

9�2����
 ����$��D��&��#��+%���3������%��&�*#�������������������$���#$�������.�&���	�!

" �����&������&�����������������$����;"�	������������9�2���4�&+�0��	�
" ��#&������%��&�*#�����������������

9�2���2
J�#$����&��#.��
��,�#&���%��������#���,����D�����.�������0���������.#������
0��������.������(&��+�
4����������$��D���%���
�+%���3��J�#$�����%���������.�$���#���0�+��#%���%����������������B������&#��
���%����������������������#�9��� ���$����������������#$��

9�2���4
=����������&�����
���$�����(�&�����$����2���7������,%�$����3���/��&������.���$�������%��#��������������!

" �7�>>��J���+�7>�>>>�J� �����
" 7>�>>��J���+��7>�>>>�J� �����

" �7>�>>��J�����&�� 2����


�����&��������+�
�	.+&��������0���
������������&#�����(�&�����$������%��#���,�.�.�����#$���

9�2���7
 �$�����(�&������&�������$��������	�
����������&������������������I���������&�������#�+��$�#�.�	���
����&���.�,%��+��������(�&��������+���



ŘÁDY ČGF 53

1���	� �����E>�3�8�E��1B�8�P�>�:������ �
;	/ K����9
�GH������	��$����3����$����&�&��&)�����4�!�$!���!-%���4!�<#��!4��%�����4!��%������$'���4%"-��
����<�!4��!�(&�4�!���&�&����$'#!�!-9&4,�$'#!��("!�%�

;	� 8�!��L!����
 �&���%�����(�&��3���$��������$3�
��GH������(&�������3��4-�����#!����%�����

;	5 3.-�*�'�!�$�L9
=%����������$�������������,
�������+$�������#��
�	
�
�����������	.��
�%&��.�����O%����GH��?���&���.0�
+������,
��	���������%�.������0��,������#��
��+�
�������������%#�$���&���(�������%���

��<�!4��!�(��("!���

�S�!55´´ �́�3���$���,5

�&)�����4�!�$!���!-%���4!�<#��!4��%�����4!��%������$'���4%"-��
�S�!55´´ �́�3���$���,5����#��
µ�#��$������

��)�!�(���<�!4��!�(�$!��Y�'����.�����%�&�����,�#��,��%,������%������#��������$��)
�S�!55´´ �́�3���$���,5����#��
µ����@����

���$(�!-9&4,�$(��("!�
�S�!55´´ �́��
#�$���,5

��<�!4��!�(�4�!���&���1
�S�!55´´ �́��
#�$���,5��@�5�:""���"���3"���$��

_!�-����<�3!4��������9
�S�!55´´ �́´���"�#�����5



54 ŘÁDY ČGF

8!L��&$9�






