Doplněn
ná praviidla přihlašová
ání na ligové
l
turnaje
t
e
So
outěž týmů
ů
•

Oznáme
ení soupise
ek týmů na soutěž
s
druž stev se měn
ní z 20:00 na
a 18:00 v so
obotu – resp
p. den před
ligovým turnajem.

•

o k rukám pořadatele
p
en je pak po
ovinen co ne
ejdříve odevzzdat soupisk
ku ke zpraco
ování.
Předáno
turnaje – te

•

Předáníí soupisky neznamená
n
á automaticckou registrraci uvedených členů týýmu do ligov
vého turnaje
e!

Re
egistrace n
na ligový tu
urnaj – sou
utěž jedno
otlivců
•

Každý h
hráč, který se
e chce zúčas
stnit ligovéh
ho turnaje, má
m povinnost se registtrovat online a to na po
ortálu
gScore.e
eu.

•

V případ
dě, že tak neučiní, má možnost
m
pro
ovést registraci osobně
ě nebo v zasstoupení přřímo na turn
naji
samotné
ém a to v průběhu sobo
otního Open
n turnaje.


Reg
gistrací je zd
de myšleno
o jednak pottvrzení, že hráč
h
dorazí.



Pottvrzením je myšlen oso
obní, telefon
nický nebo e-mailový kontakt
k
na pořadatele
e turnaje.



Prů
ůběhem turrnaje je myš
šleno od začčátku registtrace do konce samotn
ného turnajj – tj. nejpozzději
do vvyhlášení vý
ýsledků.

•

Pokud ta
ak hráč učin
ní, bude nalo
osován na lig
gový turnaj a bude znát čas svého sstartu.

•

V případ
dě, že hráč není
n
zaplace
en a je pouzze potvrzen
n, bude opětt nalosován do turnaje – v tomto přřípadě
ale se m
musí dostaviit k registra
aci půl hodiiny před sta
artem ligové
ého turnaje a řádně zap
platit starto
ovné.
V případ
dě, že tak neučiní on neb
bo jeho zásttup, bude z turnaje
t
vyřazen.

•

V případ
dě, že hráč není
n
ani zap
placen a an i potvrzen, nebude do turnaje na
alosován. Má stále ale šanci
hrát a to
o za podmínky, kdy se osobně nebo
o v zastoup
pení dostavíí na turnaj p
půl hodiny před jeho
startem
m, řádně se zaregistruje a zaplatí sstartovné. V tomto příp
padě, bude p
přiřazen/nalosován za
poslední zápas v jeh
ho kategorii nebo až na konec prvníího kola v přřípadě navazzujících kate
egorií. Starte
em
nost uzavřen
na.
turnaje jje tato možn

•

Připomínáme, že do
o ligového turnaje
t
lze n
nastoupit pouze
p
s řádně zaplacen
ným a řádn
ně zaevidova
aným
uální rok. To
oto lze učini t nejpozději v průběhu sobotního O
Open turnaje
e a to k ruká
ám
členstvíím pro aktu
pořadatele, který zá
ároveň zajisttí řádnou reg
gistraci člena.

Do
oporučení na registrraci v rámc
ci klubu
•

Online rregistraci za
a jednotlivé členy klubu
u, může prov
vést kapitán nebo majjitel klubu hromadně.

•

Při regisstraci na sob
botním turna
aji je vhodné
é, aby zástup
pce klubu/ka
apitán, provvedl zároveň registraci na
n
urnaj a zapla
atil startovné
é za všechnyy své členy, kteří
k
se budou turnaje ú
účastnit.
ligový tu

•

Předejde
eme tak neu
ustálému do
oplňování, ko
ontrole a zm
měnám ve startovní listin
ně na ligovém turnaji a
dohadům
m kdo byl či nebyl nahlá
ášen, atp…

Za tým CFGA, Ja
aroslav Fejfa
ar

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

více in
nformací na

www.cffga.cz

