Propozice soutěže fotbalgolfu
Česka fotbalgolfová asociace vydává ve smyslu Čl. 5 Soutěžního řádu
tyto
PROPOZICE SOUTĚŽE,
kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel fotbalgolfu
pro soutěž 1.fotbalgolfová liga 2018 (3. sezóna).
1. Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)
Soutěžní sezóna začíná 1. 3. 2018 a končí 31. 12. 2018.
2. Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst.2)
Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic
soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumentech je třeba podat
neprodleně, nejpozději pak 2 měsíce před chybným termínem. Mimo tyto
případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!
3. Vývěska CFGA (SŘ, čl. 6, odst. 4)
Vývěska CFGA je umístěna na internetových stránkách CFGA na adrese
www.cfga.cz. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po
zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf) v
souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.
4. Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1)
Systém soutěže, zásady postupů a sestupů
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5. Přihlášky na sezónu 2018
Bez náležité přihlášky nemůže hráč/družstvo do turnaje nastoupit. Přihláška
musí být podána nejdéle 24 hodin před začátkem turnaje. Formuláře přihlášek
budou začátkem března 2018 ke stažení na www.cfga.cz.
6. Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními
rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. k)
Co nejdříve po dohrání turnaje (nejpozději do 19.00 hod. nejbližšího
prvního pracovního dne v týdnu po sehrání turnaje naskenované mailem na
turnaje@cfga.cz (CFGA potvrdí přijetí zprávy, originály zápisů nutno doručit

do 10 dnů na adresu CFGA, Za hotely 814,252 62, Horoměřice).
Brzké doručení zápisů je žádoucí pro jejich co nejrychlejší zpracování
redakcí CFGA. Zápisy nezasílat poštou (lze jen v případě předchozího
naskenování a elektronického doručení na CFGA).
Případné změny budou oznámeny na Vývěsce CFGA.
Pokud turnaj/utkání není zahájeno nebo se nedohraje pro nezpůsobilý
terén, či z jiných důvodů a bude nutné je dohrát či sehrát v náhradním
termínu, jsou rozhodčí utkání a vedoucí všech týmů povinni oznámit
tuto skutečnost do 24 hod. pracovníkům sekretariátu CFGA.
7. Odměny za umístění jednotlivců a družstva v soutěži (SPPO, C.
Odměny)
Z každého jednotlivého ligového startovného v rámci turnajů Fotbalgolfové
ligy, bude 50Kč odváděno na speciální budget, který bude rozdělen mezi
hráče, kteří se zúčastnili všech sedmi turnajů 1. Fotbalgolfové ligy.
8. Portál gscore.eu, všechny výsledky, hřiště, hráči, statistiky soutěží
CFGA.
Výsledky a žebříček soutěží na internetové adrese www.cfga.cz a
www.gscore.eu jsou aktualizovány vždy do 3 dnů po odehraném soutěžním
turnaji. Pravidelný výsledkový servis zpracovává redakce CFGA. Případné
opravy (hráči, body, družstva, statistiky) hlaste na e-mailovou adresu
turnaje@cfga.cz.
9. Výklad k Pravidlu 3, 3.1 obuv - Pravidel fotbalgolfu.
Na fotbalgolfových hřištích je povoleno hrát v turfech, sálových kopačkách
nebo sálové obuvi, teniskách a v další obuvi, která nemá špunty. Zakázán je
vstup v kopačkách se špuntama! Seznam hřišť včetně otevírací doby,
fotogalerií, plánu hřišť a telefonu na rezervaci, najdete na
http://www.cfga.cz/cz/s2151/c2241-Hriste, nebo www.fotbalpark.cz.
9.a. Pokud kdokoliv (hráč, rozhodčí, člen VV ČFGA a ostatních komisí
ČFGA) prokazatelně zjistí, že jiný hráč vědomě podvádí (nahlásí menší
počet kopů, resp. nepřipíše trestné body), je jeho povinností tuto situaci
řešit ihned na místě a v danou dobu. Jedině tak lze následně tento
přestupek řešit - dále ( STDK). Znamená to, že výše uvedený, kdo náhodně
zjistí, že nějaký hráč či skupina, při hře podvádí, nebo zaslechne, že si někdo
hlásí menší počet kopů, než skutečně nahrál/i/ nebo provedl/i/ kop bez
přičtení trestných bodů a je si jistý, že hráč či skupina vědomě podvádí, je
jeho povinností tuto situaci řešit hned na místě se všemi zainteresovanými
hráči. Musí si však být 100% jist, že má pravdu. Pokud si hráč(i) chybu
nepřiznají a neopraví si výsledky ve skórkartě či mobilním telefonu, musí toto
nahlásit rozhodčímu turnaje, případně přítomným členům VV ČFGA.
Výkonný výbor ČFGA, ani rozhodčí nepředpokládají, že by podváděla celá
skupina, a tak by se případné nedorozumění mělo vždy vysvětlit a opravit
ještě na hřišti. Neúmyslnou chybu může udělat každý, proto je velmi důležitá
vzájemná kontrola všech hráčů ve skupině! Jinak, než je uvedeno výše,
nejde postupovat. Proto nelze po turnaji nikde rozšiřovat, že ten či onen,
někde, možná "podváděl"! Protože takovéto tvrzení již nejde nijak dokázat -

např. shoda o počtu kopů u všech hráčů ve skupině. Zde VV ČFGA uplatňuje
obdobu " presumpce neviny" z trestního práva. Šiřitelé takovýchto
dezinformací, které poškozují dobré jméno ČFGA, Fotbalgolfu a všech jejich
členů, budou předáni k disciplinárnímu řízení STDK.
9b. V rámci ligových turnajů je každý hráč povinnen v průběhu hry provádět
zápis aktuálního skóre buď do scorekarty a nebo do mobilní aplikace portálu
gscore.eu. V každém flightu je povinností zapsat výsledky tolikrát, kolik je
hráčů ve flightu. Tj.pokud jdou tři hráči, pak vždy jeden zapisuje do mobilní
aplikace a ostatní do papírové scorekarty. Vzájemně a průběžně si zapsané
výsledky kontrolují. Za nedodržování řádného zápisu výsledků, je prvním
postihem penalizace dvěma body pro každého hráče ve flightu v odehraném
kole. Při opakovaném nedodržování je dalším postihem diskvalifikace všech
hráčů ve flightu v turnaji. Rozhodnutí o tom, kdo bude zapisovat do mobilní
aplikace je na rozhodnutí samotných hráčů. V případě že se nedohodnou, je
systémem gscore.eu určen zapisovatel výsledků.
10. Pro ročník 2018 je plánováno celkem 8 ligových turnajů. Pro výpočet
finálního žebříčku je pro rok 2018 změna oproti loňskému ročníku a to na 6
nejlepších výsledků, kdy nejhorší výsledky se škrtají. Kategorie družstev musí
pro umístění v žebříčku absolvovat minimálně 6 turnajů za sezónu. I zde nově
platí pravidlo 6. nejlepších celkových výsledků.
11. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně
bude vždy oznámeno na soutěžním turnaji členem Komise fotbalgolfu
12. Členové Výkonného výboru CFGA, Odvolací a revizní komise CFGA
a Sportovně technické a disciplinární komise
VV CFGA – Tomáš Neumann (předseda), Mirko Bernas (1. místopředseda),
Lukáš Bernas (2. místopředseda), Pavel Wetter, Milan Mašín.
KOMISE FOTBALGOLFU - Tomáš Neumann (předseda), Mirko Bernas (1.
místopředseda), Lukáš Bernas (2. místopředseda), Pavel Wetter, Jaroslav
Fejfar.
ORK CFGA – Petr Mareš (předseda), Jaroslav Fejfar (místopředseda).
STDK CFGA – Petr Šolc (předseda), Roman Fišer (1. místopředseda), Jan
Jirout (2. místopředseda), Tomáš Neumann, Jaroslav Červený, Roman
Pešťák.
Přílohy: Termínová listina, Delegace rozhodčích a seznam hřišť.

