Propo
ozice lligové
ého tu
urnaje
e
Vážení přátelé
é fotbalgolfu
u,
posíílám několik
k informací k letošní sezóně 2019. B
Během pár dní najdete na
n stránkách
h www.cfga.ccz. Soutěžníí řád
fotb
balgolfu, Term
mínovou listtinu, Propozzice soutěže fotbalgolfu,, Delegaci ro
ozhodčích naa 1.Fotbalgo
olfovou ligu,
Discciplinární řád
d, Sazebník poplatků, po
okut a odmě
ěn. Těmito směrnicemi se
s bude fotb
balgolf řídit. Doporučuji
přeččíst, stejně ja
ako pravidla
a, které jsou již na stránkkách cfga.
Dne
e 13. 4. 2019 začíná čtvrttý ročník Fottbalgolfové lligy. Rádi by
ychom Vás se
eznámili se zzákladními pravidly
p
a
systémem jakým
m se bude hrát:
ový turnaj se
e hraje v tom
mto roce jak v sobotu, ta
ak i v neděli a to tak, že hráči
h
se počíítá do celkov
vého umístě
ění
Ligo
v turrnaji nejlepšší výsledek za
z všechna kola
k
odehrán
na v jednom
m dni. Katego
orie se hrají ttakto – mužži/ženy, muži
55+//ženy 55+, d
děti do 15 lett. Soutěž dru
užstev je rozzdělena na muži/ženy
m
a pro muže see počítají 4 nejlepší
n
výsle
edky, pro že
eny pak 2 ne
ejlepší výsled
dky. Za muže
e mohou hrát i ženy, případně chla pci. Za ženy muži hrát
nesm
mí a mohou hrát dívky. V případě, že
ž dítě bude hrát za družstvo, musí odehrát i je dnotlivé odp
povídající
kate
egorie dospě
ělých a bude
e v rámci toh
hoto turnaje
e klasifikován
no do těchto
o kategorií jaak v turnaji, tak i v lize. Nově
N
je přřidaná kateg
gorie dvojic, kdy na každ
dý turnaj mů
ůže být jiná dvojice
d
a cellorepublikovvý žebříček se
s počítá
podobně, jako k
kdyby hráči byli jednotliv
vci. Startovn
né na turnaj je 550,- Kč, pro děti pakk je zdarma – pouze pok
kud
družstvo, je jejich
j
startov
vné 100,- Kčč. Ligový turn
naj může absolvovat po
ouze registro
ovaný hráč ČFGA
Č
budou hrát za d
můžete zde: http://www
w.cfga.cz/cz/ss2106/Hraci/c2261-Clenstvi-CFGA) s platným za
aplaceným
(registrovat se m
ný rok. Regis
strace na tu rnaj je možn
ná pouze on
nline bez dod
datečného přihlášení
p
přřímo
členským poplatkem na dan
na turnaji. Regisstrace je uko
ončena vždy
y ve čtvrtek o půlnoci před samotným turnajem
m. V pátek pa
ak probíhá
ování jednotllivých kategorií a kol. Sk
kupiny startu
ují po 3 a dv
va zapisují do
o skore kartyy a jeden do
o mobilní
loso
aplik
kace mobile
e.gscore.eu. Do soutěže družstev je třeba dodatt soupisku pro
p rok 2019
9 za každé drružstvo, kterré za
klub
b bude v leto
ošním roce hrát
h
a to nejpozději do 1
10. 4. 2019! Upraveno je
e pro tento rrok bodován
ní žebříčku –
přeb
bíráme bodo
ovací tabulky
y z oficiálníh
ho žebříčku W
é za předcho
ozí rok, vždyy škrtáme 50
0% získaných
WFGA a také
bodů. Výše zisku
u bodů za je
ednotlivé ligo
ové turnaje zůstává stejjná – tj. 100 bodů je maxximum. Han
ndicap je
mpletně zrušen – pokud hraje dítě za
a družstvo, o
odehrává stejnou kategorii jako dosspělý. V rám
mci družstev se
kom
také
é začíná dodržovat pravidla přestup
pů – více info
ormací zde - http://www
w.cfga.cz/cz/ss2106/Kluby
y/c2796-Zadosto-prrestup-hrace
e. Družstva můžete
m
doplňovat běhe
em celé souttěže. Střídav
vý start ani h
hostování ne
ení dovoleno
o.
Více informací n
naleznete na
a této stráncce - http://ww
ww.cfga.cz/ccz/s2106/Lig
ga/c2800-1-C
CFGL-2019.
V přřípadě nejasností nás ko
ontaktujte na
a: turnaje@ccfga.cz, info@
@gscore.eu,, nebo na teelefonu +420
0 737 278 711.
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