Změny v pravidlech a soutěžním řádu schválené předsednictvem
ČEAG – únor 2017
(tlustý text jsou změny nebo doplnění)
1. Doplnění tohoto odstavce do pravidel. Zatím chybí.
5.6 Hranice hřiště
Překročí-li míček hranici hřiště určenou pořadatelem, pokračuje hráč z místa předešlého
odpalu - penalizace 1 úder

2. Faktická úprava tohoto paragrafu a doplnění co chybělo
2.2 Povinnosti pořadatele turnaje EEG
2.2.1 Pořadatel je povinen
U turnajů kategorií AA, A a B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

přihlásit turnaj do EEG u ČAEG
vydat rozpis, zveřejnit ho na serveru ČAEG a zaslat jej minimálně všem v adresáři ČAEG.
nabídnout možnosti ubytování pro hráče a jejich doprovod (v případě zájmu)
zajistit dostatečný počet pořadatelů
stavět trať v souladu s Pravidly a Soutěžním řádem EEG
trať musí být schválena rozhodčím
stanovit hranice hřiště (pokud to uzná za vhodné) a upozornit před startem turnaje na překážky a
jiná specifika hřiště
poslat oficiální výsledky nejpozději do týdne e-mailem ČAEG
jmenovat funkcionáře
pořadatelé turnajů kat. AA + A, odevzdají 600 Kč a pořadatelé turnajů kat. B, 400 Kč z
vybraných vkladů na účet ČAEG.
pořadatelé turnajů AA, A a B jsou též povinni z vybraných vkladů vyplatit 400 Kč
rozhodčímu turnaje
v případě Mistrovství ČR a Turnaje mistrů dodává medaile a diplomy ČAEG

3. Změna do kdy je hráč(ka) junior. Junior byl předtím do 18 let, ale vklad se platil 15 let.
Junioři mají nově jednotnou hranici a to do 15 let.
5.6 Soutěž juniorů
Pro hráče od 8 do 15 let.
turnajů kategorie AA, A a B se mohou zúčastnit junioři jen v případě nenaplnění limitu turnaje
dospělými účastníky. Turnaje kategorie C jsou juniorům zcela přístupné.

4. Faktická úprava tohoto paragrafu a doplnění co chybělo
3. Funkcionáři
3.1 Funkcionáři na turnaji kategorie AA, A a B
Při turnaji musí být ve funkci následující funkcionáři:
Ředitel - koordinuje a řídí organizaci. Zajistí rozhodčího a je odpovědný za zdařilý průběh
turnaje.
Rozhodčí - musí mít splněné odborné zkoušky u STK. Má za úkol zkontrolovat trať a
regulérnost hřiště, na požádání rozhodovat sporné momenty a dohlížet na dodržování
pravidel cross golfu dle ČAEG. Musí se zabývat každým porušením pravidel, které zpozoruje
nebo které je mu oznámeno. Závažnější přestupky předat k řešení STK a disciplinární komisi.
(Viz. Statut rozhodčí)

5. Změna bodování u turnajů kat. AA,A a B
-pro společný žebříček se nic nemění
-u žebříčků mužů, žen, juniorů a seniorů se mění toto: všechny katogorie mají nově stejné bodování
jako pro společný žebříček, ale body se rozdělují podle počtu účastníků dané kategorie v turnaji.
Příklad č.1: Při turnaji kat. AA se při účasti 5 juniorů body rozdělují takto: 1. místo – 6 bodu, 2.
místo – 5 body až 5 . místo – 2 body.
Příklad č.2: Při turnaji kat. A se při účasti 7 seniorů body rozdělují takto: 1. místo – 4,5 bodu, 2.
místo – 4 body až 7 . místo – 1 bod.
Příklad č.3: Při turnaji kat. B se při účasti 9 žen body rozdělují takto: 1. místo – 1,8 bodů, 2 místo –
1,6 bodů až 7 . místo – 0,2 bodu.

6. Faktická úprava tohoto paragrafu a doplnění co chybělo
5.3.2 EG OpenMatch
Vhodné pro nestandartní situace (akce mimo termínovou listinu ČAEG, firemní akce, rodinná setkání
a jiné)
• uspořádat turnaje Open je možné v případě, že není možné striktně dodržet pravidla CROSS
GOLFU ČAEG
• Open je možno hrát mnoha způsoby (urban golf, turnaj jednotlivců, družstev, mixů, texas
scramble a jiné)
• Openy se nemusí dopředu hlásit, ale je vhodné je konzultovat s STK, která o jejich platnosti
rozhoduje
• pořadatel může Open stanovit jako „Uzavřený“ - pro předem určenou skupinu hráčů
•
•

bodování jako u EG Minimatche
do žebříčku EEG se započítávají max. 2 EG OpenMatche

7. Doplnění paragrafu slovem „nezatýčkovaný“
5.1 Posunutí míčku
•

V sektoru "U jamky" :
• míček může být posouván bez penalizace o šířku golfového míčku. Nestačí-li tato možnost
posunu k odehrání míčku, může hráč pokračovat z jakéhokoli místa v přímce dál od jamky
se ztrátou jednoho úderu.
• je-li nezatýčkovaný míček u jamky a další z hráčů jej zásahem míčku změní tak, že se
tento ocitne uvnitř jamky, je jamka dohrána.

8. Kolik se počítá turnajů kat. A a B v sezoně 2017

7 CG Cup – počítají se 4 nejlepší výsledky
7 CG Match – počítají se 4 nejlepší výsledky
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