
 

 
 

STRUKTURA SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV ČGF OD ROKU 2015 
(Dvě překrývající se binární pyramidy pro družstva mužů a družstva žen) 

 
CELOSTÁTNÍ & NÁRODNÍ ÚROVEŇ 

1. patro:       EXTRALIGA   
         

 

2. patro:   I. LIGA Západ       I. LIGA Východ   
   

         

3. patro: II. LIGA Západ A  II. LIGA Západ B  II. LIGA Východ A  II. LIGA Východ B 
 
 
REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ 
4. patro:           
          

*Krajská soutěž   *Krajská soutěž   *Krajská soutěž   *Krajská soutěž  
Karlovarského kraje  Středočeského kraje  Libereckého kraje  Moravskoslezského kraje 

  
*Krajská soutěž   *Pražská soutěž   *Krajská soutěž   *Krajská soutěž  
Plzeňského kraje       Královéhradeckého kraje  Olomouckého kraje 

 
*Krajská soutěž   *Krajská soutěž   *Krajská soutěž   *Krajská soutěž  
Jihočeského kraje  Ústeckého kraje   Pardubického kraje  Zlínského kraje 

 
          *Soutěž    *Krajská soutěž 
         Kraje Vysočina   Jihomoravského kraje 

 

Soutěže družstev dospělých ČGF od roku 2015 
předkladatelé: Luboš Klikar, Dalibor Procházka, Aleš Libecajt, Zdeněk Luňáček, Jiří Zuska, David Jirků, Jiří Kaminský 

 



*Krajské soutěže budou pojmenovávány podle krajů, v nichž budou postupně vznikat, např. Krajská soutěž Karlovarského kraje, Pražská soutěž aj. 
*Místo názvu “krajské soutěže” lze v první fázi používat méně popisnou terminologii, např. regionální soutěže/kvalifikace aj. 
*Krajské (regionální) soutěže jsou v gesci regionálních STK ČGF, které při jejich zřizování a řízení vycházejí z místních podmínek, tj. mají prostor pro spojování/rozdělování krajů  
a další nutné improvizace. 
 

Extraliga mužů a žen 
Základní počet hráčů v družstvu mužů  6    Základní počet hráček v družstvu žen  4 
Počet družstev mužů v Extralize   12    Počet družstev žen v Extralize   12 
 

Dvoufázový formát 2+2+4(1+3) 
První fáze - 2 + 2 kvalifikační kola na rány 
Čtyři kvalifikační kola na rány ve dvou víkendových termínech na dvou různých hřištích. Celkový počet hráčů a hráček 120 (tj. 12x6=72 mužů a 12x4=48 žen). 
 
Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány a 3 dny jamkové hry 
Ve druhé fázi bude odehráno jedno kvalifikační kolo na rány a tři kola jamkové hry na jednom hřišti ve dvou skupinách. V první skupině je 8 nejlepších týmů po pětikolové 
kvalifikaci na rány, které hrají o medaile  ve standardním pavouku 1-8, ve druhé skupině jsou 4 nejhorší týmy po pětikolové kvalifikaci na rány, které hrají round robin (tj. 
utkání každý s každým) o sestup v tabulce 9-12. Sestupují dva nejhorší týmy v soutěži. 
 
Formáty jamkové hry - Den I 
Extraliga muži 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; čtvrtfinále 1-8; 4-5; 3-6; 2-7)    1 foursome, 4 singles v jednom sledu  4/20 
 
Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-12; 10-11)    1 foursome, 4 singles v jednom sledu  2/10 
 
 

Celkem:  6 utkání / 30 zápasů, tj. 30 tee times, startovní interval 7,5 min.,  
celková doba startu 3 hod., 45 min. 

 
 
 
 
 
 



Formáty jamkové hry - Den I 
Extraliga ženy 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; čtvrtfinále 1-8; 4-5; 3-6; 2-7)    1 foursome, 2 singles v jednom sledu  4/12 
 
Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-12; 10-11)    1 foursome, 2 singles v jednom sledu  2/6 
 
 

Celkem:  6 utkání / 18 zápasů, tj. 18 tee times, startovní interval 7,5 min., 
celková doba startu 2 hod., 15 min. 

 
Formáty jamkové hry - Den II 
Extraliga muži 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; semifinále 1-4; 2- 3 a utkání poražených 5-8, 6-7)  semifinále 3 foursomes dopoledne,  

6 singles odpoledne    2/18 
poražení 1 foursome, 4 singles 
v jednom sledu     2/10 

 
Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-11; 10-12)    1 foursome, 4 singles v jednom sledu  2/10 
 

Celkem:  6 utkání / 38 zápasů, tj. 28 tee times, startovní interval 7,5 min.,  
celková doba startu 4 hod., 45 min. 

 
Formáty jamkové hry - Den II 
Extraliga ženy 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; semifinále 1-4; 2- 3 a utkání poražených 5-8, 6-7)  semifinále 2 foursomes dopoledne,  

4 singles odpoledne    2/12 
poražení 1 foursome, 2 singles 
v jednom sledu     2/6 



Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-11; 10-12)    1 foursome, 2 singles v jednom sledu  2/6 
 

Celkem:  6 utkání / 24 zápasů, tj. 24 tee times, startovní interval 7,5 min.,  
celková doba startu 3 hod. 

 
Formáty jamkové hry - Den III 
Extraliga muži 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; finále 1-2; o třetí místo 3-4, o 5. a 7. místo)  finále a o 3. místo 3 foursomes dopoledne,  

6 singles odpoledne    2/18 
o 5. a 7. místo 1 foursome, 4 singles 
v jednom sledu     2/10 

 
Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-10; 11-12)    1 foursome, 4 singles v jednom sledu  2/10 
 

Celkem:  6 utkání / 38 zápasů, tj. 28 tee times, startovní interval 7,5 min.,  
celková doba startu 4 hod., 45 min. 

 
Formáty jamkové hry - Den III 
Extraliga ženy 
 
Flight         formát     počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (Pavouk 1-8; finále 1-2, o třetí místo 3-4, o 5. a 7. místo)  finále a o 3. místo 2 foursomes dopoledne,  

4 singles odpoledne    2/12 
o 5. a 7. místo 1 foursome, 2 singles 
v jednom sledu     2/6 

 
Flight II (Round robin 9-12; dvě utkání 9-10; 11-12)    1 foursome, 2 singles v jednom sledu  2/6 
 

Celkem:  6 utkání / 24 zápasů, tj. 24 tee times, startovní interval 7,5 min.,  
celková doba startu 3 hod. 

 
   



I. a II. liga mužů a žen 
Základní počet hráčů v družstvu mužů  6    Základní počet hráček v družstvu žen  4 
Počet družstev mužů v I. či II. lize   12    Počet družstev žen v I. či II lize   12 
  

Dvoufázový formát: 2+3(1+2) 
První fáze - 2 kvalifikační kola na rány 
Dvě kvalifikační kola na rány hraná v jednom víkendovém termínu na jednom hřišti. Celkový počet hráčů a hráček 120 (tj. 12x6=72 mužů a 12x4=48 žen). 
 
Druhá fáze - 1 kvalifikační kolo na rány a 2 dny jamkové hry 
Ve druhé fázi bude odehráno jedno kvalifikační kolo na rány a dvě kola jamkové hry na jednom hřišti ve třech miniflightech, v nichž nastoupí týmy podle konečného 
umístění v tříkolové kvalifikaci na rány, tj. týmy na 1. až 4. místě, týmy na 5. až 8. místě a týmy na 9. až 12. místě. Ve všech miniflightech se první den hrají semifinálová 
utkání a druhý den finálová utkání o 1., 5. a 9. místo a utkání o 3., 7. a 11. místo. Sestupují dva nejhorší týmy v každé soutěži. 
 
Formáty jamkové hry - Den I 
I. liga muži 
 
Flight       formát       počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4. místě po kvalifikaci)   3 foursomes dopoledne, 6 singles odpoledne  2/18 
 
Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 
 
Flight III (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 
 

Celkem:  6 utkání / 38 zápasů, tj. 38 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 4 hod., 45 min. 
 
Formáty jamkové hry - Den I 
I. liga ženy 
 
Flight       formát       počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4.místě po kvalifikaci)   1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight III (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 



 
Celkem:  6 utkání / 18 zápasů, tj. 18 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 2 hod., 15 min. 

 
Formáty jamkové hry - Den II 
I. liga muži 
 
Flight       formát       počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4.místě po kvalifikaci)   3 foursomes dopoledne, 6 singles odpoledne  2/18 
 
Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 
 
Flight III (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 
 

Celkem:  6 utkání / 38 zápasů, tj. 38 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 4 hod., 45 min. 
 
Formáty jamkové hry - Den II 
I. liga ženy 
 
Flight       formát       počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4.místě po kvalifikaci)   1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight III (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 

Celkem:  6 utkání / 18 zápasů, tj. 18 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 2 hod., 15 min. 
 
Formáty jamkové hry - Den I 
II. liga muži, ženy 
 
Flight       formát        počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4.místě po kvalifikaci)   muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 

ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 



Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 
ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 

 
Flight III. (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 

ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 

Celkem:  12 utkání / 48 zápasů, tj. 48 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 6 hod. 
 
Formáty jamkové hry - Den II 
II. liga muži, ženy 
 
Flight       formát        počet utkání/počet zápasů (tee times)  
 
Flight I (týmy na 1.-4.místě po kvalifikaci)   muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 

ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight II (týmy na 5.-8. místě po kvalifikaci)   muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 

ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 
Flight III. (týmy na 9.-12. místě po kvalifikaci)  muži 1 foursome, 4 singles v jednom sledu   2/10 

ženy 1 foursome, 2 singles v jednom sledu    2/6 
 

Celkem:  12 utkání / 48 zápasů, tj. 48 tee times, startovní interval 7,5 min., celková doba startu 6 hod. 
 
 

Krajské soutěže 
 

Jednofázový formát: 2+2 
Krajské soutěže jsou v gesci regionálních STK ČGF s tím, že budou dodrženy základní principy soutěží družstev dospělých ČGF.  Min. 4 hrací dny na rány ve dvou víkendových 
termínech, družstvo mužů 6 hráčů, družstvo žen 4 hráčky, uplatnění systému soupisek/sestav. 
 
Do řádného naplnění všech pater struktury soutěží družstev dospělých ČGF velký prostor pro improvizaci - viz dále Závěrečné poznámky. 
 
 
 



Závěrečné poznámky 
 
Se zohledněním počtu a regionálního rozložení týmů, které se do 30. dubna 2014 přihlásily do soutěží družstev dospělých ČGF v sezóně 2014, navrhujeme následující: 
 

I. Stanovit na rok 2015 v krajských soutěžích vklady týmů mužů na 10.000 Kč a vklady týmů žen na 7.000 Kč na každý jednotlivý tým. Pozn.: I v krajských soutěžích 
je navrženo, aby tým mužů měl 6 hráčů a tým žen 4 hráčky. 

II. Stanovit na rok 2015 vklady do ligových soutěží (tj. od II. ligy do Extraligy včetně) na 15.000 Kč za každý jednotlivý tým mužů a 10.000 Kč za každý jednotlivý 
tým žen. Extraliga jako vrchol pyramidy soutěží družstev dospělých ČGF  je z rozpočtu ČGF vědomě nejvíce podporována. 

III. V případě, že počet přihlášených družstev do nové struktury soutěží družstev dospělých ČGF v roce 2015 zůstane stejný nebo velmi podobný jako v roce 2014, 
zajistit hřiště pro soutěže družstev zhruba takto:  
Extraliga mužů a žen 2+2+4   24 týmů, vklady 300.000 Kč, 8 hracích dnů, nájemné hřišť 400.000 Kč, ztráta na nájemném 100.000 Kč 
První liga mužů a žen Západ 2+3  24 týmů,  vklady 300.000 Kč, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.000 Kč, zisk na nájemném 50.000 Kč 
První liga mužů a žen Východ 2+3  24 týmů,  vklady 300.000 Kč, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.000 Kč, zisk na nájemném 50.000 Kč 
Druhá liga mužů a žen Západ A 2+3  21 týmů, vklady 270.000, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.00 Kč, zisk na nájemném 20.000 Kč 
společně s krajskými soutěžemi 2+2 
ve shodných termínech 
Druhá liga mužů a žen Západ B 2+3  24 týmů, vklady 300.000 Kč, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.000 Kč, zisk na nájemném 50.000 Kč 
Druhá liga mužů a žen Východ A 2+3   
společně s krajskými soutěžemi 2+2 
ve shodných termínech   19 týmů, vklady 250.000 Kč, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.000 Kč, vyrovnaná bilance 
Druhá liga mužů a žen Východ B 2+3  21 týmů, vklady 270.000 Kč, 5 hracích dnů, nájemné hřišť 250.000 Kč, zisk na nájemném 20.000 Kč 
Krajská soutěž mužů a žen 
Středních Čech 2+2    21 týmů, vklady 201.000 Kč, 4 hrací dny, nájemné hřišť 200.000 Kč, zisk na nájemném 1.000 Kč 
Pražská soutěž a Krajská soutěž  
Ústecka mužů a žen 2+2   16 týmů, vklady 154.000 Kč, 4 hrací dny, nájemné hřišť 200.000 Kč, ztráta na nájemném 46.000 Kč 
Všechny krajské soutěže 
mužů v regionu Východ B 2+2   12 týmů, vklady 120.000 Kč, 4 hrací dny, nájemné hřišť 200.000 Kč, ztráta na nájemném 80.000 Kč 

IV. Stanovit základní princip postupů a sestupů v obou pyramidách soutěžích družstev dospělých ČGF od roku 2015 takto: sestupovat budou 
standardně dva týmy, postupovat bude vždy jen vítěz nižší soutěže. V nižších soutěžích však bude počet sestupujících družstev záležet na 
regionální příslušnosti týmů sestupujích z vyšší soutěže.  

V. Vzhledem k dlouhodobě nižšímu počtu týmů žen v soutěžích družstev dospělých ČGF si STK ČGF vyhrazuje právo rozhodnout o případném 
rozřazení družstev žen do II. lig, aby nevznikaly krajské soutěže, dokud to nebude nezbytně nutné, byť by při tomto rozdělování nebylo přísně 
dodrženo stávající regionální členění (Západ A, Západ B, Východ A, Východ B). Regionální členění bude přesto v maximální možné míře 
respektováno, tj. spojovány by byly týmy regionálně a logisticky si nejbližší. 



Pokud jde o sestupy a postupy v soutěžích družstev dospělých ČGF v sezóně 2014, platí, že v soutěžích mužů bude zachován stávající princip sestupů a postupů,  
zatímco v soutěžích žen žádné týmy vzhledem k reorganizaci od roku 2015 sestupovat nebudou. Ligové soutěže mužů a žen od Extraligy do druhé ligy budou v roce  
2015 sestavovány odshora dolů podle nejlépe umístěných týmů a jejich regionální příslušnosti (tj. podle Konečných tabulek soutěží družstev dospělých ČGF 2014).  
 

 
v Praze dne 30.  května 2014 

 
Luboš Klikar 

generální sekretář ČGF 
 
 
Příloha: Pouze ilustrativní zařazení družstev mužů a žen, která se v roce 2014 přihlásila do soutěží družstev dospělých ČGF, do nově navrhované struktury soutěží od roku 
2015. Definitivní zařazení týmů mužů a žen do obou pyramid bude provedeno až na konci sezóny 2014 podle Konečných tabulek soutěží družstev dospělých ČGF 2014. 
Všechna nově se přihlašující družstva v roce 2015 budou zařazována do nejnižších pater těchto pyramid. 


