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Propozice ligového turnaje 
Vážení přátelé fotbalgolfu, 

posíláme několik informací k letošní sezóně 2021. Během pár dní najdete na stránkách www.cfga.cz. Soutěžní 
řád fotbalgolfu, Termínovou listinu, Propozice soutěže fotbalgolfu, Delegaci rozhodčích na 1.Fotbalgolfovou ligu, 
Disciplinární řád, Sazebník poplatků, pokut a odměn. Těmito směrnicemi se bude fotbalgolf řídit. Doporučuji 
přečíst, stejně jako pravidla, které jsou již na stránkách cfga. 

Dne 31. 5. 2021 začíná šestý ročník Fotbalgolfové ligy. Rádi bychom Vás seznámili se základními pravidly a 
systémem jakým se bude hrát: 

Ligový turnaj se hraje v tomto roce jak v sobotu, tak i v neděli a to tak, že hráči se počítá do celkového umístění 
v turnaji nejlepší výsledek za všechna kola odehrána v jednom dni. Kategorie se hrají takto – muži/ženy, muži 
55+/ženy 55+, děti do 15 let. Soutěž družstev je rozdělena na muži/ženy a pro muže se počítají 4 nejlepší 
výsledky, pro ženy pak 2 nejlepší výsledky. Za muže mohou hrát i ženy, případně chlapci. Za ženy muži hrát 
nesmí a mohou hrát dívky. V případě, že dítě bude hrát za družstvo, musí odehrát i jednotlivé odpovídající 
kategorie dospělých a bude v rámci tohoto turnaje klasifikováno do těchto kategorií jak v turnaji, tak i v lize. Nově 
je přidaná kategorie dvojic, kdy na každý turnaj může být jiná dvojice a celorepublikový žebříček se počítá 
podobně, jako kdyby hráči byli jednotlivci. Startovné na turnaj je 550,- Kč, pro děti pak je zdarma – pouze pokud 
budou hrát za družstvo, je jejich startovné 100,- Kč. Ligový turnaj může absolvovat pouze registrovaný hráč ČFGA 
(registrovat se můžete zde: https://fotbalgolf.cfga.cz/cz/s2106/Hraci/c2261-Clenstvi-CFGA) s platným zaplaceným 
členským poplatkem na daný rok. Registrace na turnaj je možná pouze online bez dodatečného přihlášení přímo 
na turnaji. Registrace je ukončena vždy ve čtvrtek o půlnoci před samotným turnajem. V pátek pak probíhá 
losování jednotlivých kategorií a kol. Skupiny startují po 3 a dva zapisují do skore karty a jeden do mobilní 
aplikace mobile.gscore.eu. Do soutěže družstev je třeba dodat soupisku pro rok 2021 za každé družstvo, které za 
klub bude v letošním roce hrát a to nejpozději do 11. 6. 2021! Upraveno je pro tento rok bodování žebříčku – 
přebíráme bodovací tabulky z oficiálního žebříčku WFGA a také za předchozí rok, vždy škrtáme 50% získaných 
bodů. Výše zisku bodů za jednotlivé ligové turnaje zůstává stejná – tj. 100 bodů je maximum. Handicap je 
kompletně zrušen – pokud hraje dítě za družstvo, odehrává stejnou kategorii jako dospělý. V rámci družstev se 
také začíná dodržovat pravidla přestupů – více informací zde - https://fotbalgolf.cfga.cz/cz/s2106/Kluby/c2796-
Zadost-o-prestup-hrace. Družstva můžete doplňovat během celé soutěže. Střídavý start ani hostování není 
dovoleno.  

Více informací naleznete na této stránce - https://fotbalgolf.cfga.cz/cz/s2106/Liga/c2912-1-CFGL-2021.  

V případě nejasností nás kontaktujte na: turnaje@cfga.cz, info@gscore.eu, nebo na telefonu +420 737 278 711. 

 

Za CFGA, Tomáš Neumann a Jaroslav Fejfar 

 


