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Propozice ligového turnaje 
Vážení přátelé fotbalgolfu, 

posíláme několik informací k letošní sezóně 2022. Během pár dní najdete na stránkách http://fotbalgolf.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. Doporučujeme přečíst, stejně tak jako pravidla, která jsou k dispozici na stránkách cfga. 

Dne 9. 4. 2022 začíná sedmý ročník 1. Fotbalgolfové ligy. Rádi bychom Vás seznámili se základními pravidly a 
systémem jakým se bude hrát: 

Ligové turnaje jsou pro letošní rok rozděleny na 12x regionálních, 12x národních a 2 major turnaje. Regionální se 
hraje v sobotu na dvě kola a je přístupný i hráčům neregistrovaných jako členové CFGA. Národní se hraje 
v neděli na dvě kola a je přístupný pouze hráčům s platným členstvím CFGA pro rok 2022 (registrovat se můžete 
zde). Major turnaj se hraje v sobotu a v neděli na celkem 4 kola a to pouze pro hráče s platným členstvím CFGA 
pro rok 2022. 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. Kategorie dvojic je zrušena v rámci ligového žebříčku a 
hraje se samostatně v sobotu na regionálním turnaji jako první – její vypsání je plně v kompetenci organizátora 
turnaje. Startovné na turnajový víkend je 550,- Kč, pro děti do 15 let je 100,- Kč. Národní nebo Major turnaj - 
registrace na turnaj je možná pouze online bez dodatečného přihlášení na místě a registrace je ukončena vždy 
ve čtvrtek o půlnoci před turnajovým víkendem. Regionální turnaj – registrace na turnaj je možná online pro 
členy CFGA a to nejpozději do pátku do 18:00. Nečlen CFGA může přijít přímo na turnaj bez předchozí registrace 
ale nejpozději do 9:00. 

V pátek do 18:00 probíhá losování jednotlivých kategorií pro národní a major turnaj. Losování pro regionální 
turnaj se realizuje v čase od pátku 18:00 do soboty ráno 9:00, kdy je oficiální start turnaje. Start regionálního 
turnaje může být posunut dle rozhodnutí organizátora. Skupiny startují po 3 a dva zapisují do skóre karty a 
jeden do mobilní aplikace mobile.gscore.eu. Do soutěže družstev je třeba dodat soupisku pro rok 2022 za každé 
družstvo, které za klub bude v letošním roce hrát a to nejpozději do 8. 4. 2022! Upraveno je pro tento rok 
bodování žebříčku – používáme bodovací tabulky z oficiálního žebříčku WFGA a také za předchozí rok, vždy 
škrtáme 50% získaných bodů. Výše zisku bodů za jednotlivé turnaje se mění – regionální max. 50, národní max. 
100 a major max. 200 bodů. Do žebříčku se počítá nejlepších 12 získaných bodových zisků za jednotlivé 
odehrané turnaje. V rámci družstev nadále platí dodržování pravidel 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 


