
 
 

SMĚRNICE STK SOGCC  
PRO KAPITÁNY REPREZENTACE SOGCC 

PRO ROK 2017 
 
1. KAPITÁNSTVÍ  
Kapitány reprezentačních výběrů (dále jen kapitány) jmenuje správní rada Sokrates Golf & 
Country Clubu(dále jen SR SOGCC) na základě návrhu STK klubu. Kapitáni jsou jmenováni 
každý rok před zahájením golfové sezóny (nejpozději do31. března) pro tato družstva: 

 Junioři 
 Muži 
 Ženy 
 Senioři 
 Seniorky 

 
2. POVINNOSTI KAPITÁNA 

 Kapitán činí vždy zodpovědně a ve prospěch klubu.  
 Kapitán zná aktuální herní řády ČGF a směrnice STK ČGF ‚ u seniorů specifika turnajů 
 Kapitán sleduje kalendář akcí ČGF. 
 Kapitán zodpovídá za fungování a rozvoj reprezentačního týmu. 
 Kapitán dbá na šíření dobré pověsti klubu. Porušení golfové či společenské etiky 

může být  důvodem vyřazení hráče z reprezentačního výběru. 
 
3. PŘIHLÁŠKY DRUŽSTEV 
Termín uzávěrek přihlášek do soutěží družstev ČGF je stanoven na 30. 4. 2017 – zajistí 
kapitáni ve spolupráci se sekretářem klubu. Senioři dle propozic jejich turnajů. 
  
4. SEZNAM REPREZENTAČNÍHO VÝBĚRU 

4.1. SESTAVENÍ REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRŮ 
Reprezentační výběry jsou sestavovány dle nominačních kritérií (viz. níže). Maximální počty 
hráčů pro reprezentační výběry jsou stanoveny takto: 

 Junioři 
o Společná do 14-ti let ......................... 6 hráčů (v soutěži hrají 4 hráči) 
o Společná do 16-ti let ......................... 8 hráčů (v soutěži hraje 6 hráčů) 
o Chlapci 18-ti let .................................. 6 hráčů (v soutěži hraje 4 hráčů) 
o Dívky 18-ti let ...................................... 6 hráčů (v soutěži hraje 4 hráčů) 

 
 Muži ........................................................................ 8 hráčů (v soutěži hraje 5+1 hráčů) 
 Ženy ........................................................................ 6 hráčů (v soutěži hraje 3+1 hráčů) 
 Senioři ................................................................... 5 hráčů (v soutěži hrají 4 hráči) 
 Seniorky ............................................................... 3hráčky (v soutěži hrají 2 hráčky) 

Pozn.1 U reprezentačních výběrů senioři a seniorky se mohou počty po schválení lišit 
s ohledem na účast na vybraných reprezentačních akcích.  
Pozn.2 Pokud propozice umožní účast více týmů v soutěži mohou být počty navýšeny 
oznámením kapitánů STK a SR 
 

4.2. SCHVÁLENÍ REPREZENTAČNÍCH VÝBĚRŮ 
Kapitáni zasílají návrh reprezentačního výběru ke schválení předsedovi STK nejpozději do 
30.4.2017.  Předseda STK následně předá kopie seznamů SR SOGCC. 



 
 

4.3. CVIČNÉ MÍČE ZDARMA 
Na základě schválených seznamů bude umožněno hráčům čerpání cvičných míčů zdarma. 
Předseda STK předá seznamy řediteli hřiště pro zavedení hráčů do odbavovacího systému. 
Do předání seznamu si hráči hradí cvičné míče sami, bez možnosti pozdějšího převedení na 
platbu zdarma. 
 

4.4. KOMUNIKACE S HRÁČI 
Neprodleně po schválení reprezentačních výběrů předsedou STK kapitán vyrozumí hráče 
svého reprezentačního výběru o jejich zařazení do výběru a o termínech jednotlivých 
reprezentačních výjezdů (písemnou formou emailem a v kopii na klub a STK). Seznámí je 
také s povinnostmi a právy reprezentanta SOGCC.   
 
5. NOMINAČNÍ KRITÉRIA 

5.1. REPREZENTACE JUNIOŘI 
 Nejpozději 31 dní před konáním soutěžního kola zašle kapitán juniorské 

reprezentace návrh na sestavení reprezentačních výběrů šéftrenérovi TCM k 
odsouhlasení.  V případě neshody kapitána a šéftrenéra rozhodne vedoucí TCM. 

 Základním kritériem pro zařazení hráče do výběru je HCP a chuť reprezentovat. 
Kapitán ve shodě s šéftrenérem TCM může obejít základní kritéria darováním 1 
divokou kartu pro každou z věkových kategorií. 

 
 Nejpozději 21 dní před konáním soutěžního kolainformuje kapitán juniorské 

reprezentace hráče (jejich rodiče) o jejich zvolení do reprezentační sestavy pro 
daný turnaj a zajistí jejich účast na turnaji. 

 
5.2. REPREZENTACE MUŽI/ŽENY  

- HCP 
- Ochota reprezentovat 
- Potvrzená účast na reprezentačních akcích 
- Aktuální výkonnost 

 
5.3. REPREZENTACE SENIOŘI…..nadefinují kapitáni před zahájením sezony dle 

předpokládaných účastí na akcích 
 
6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝJEZDŮ REPREZENTACE 
Kapitán zodpovídá za dopravní logistiku, tréninková kola, ubytování a případné další 
realizační úkony. Vše řeší v dostatečném předstihu. 
 
7. ROZPOČET REPREZENTACE 
Rozpočet reprezentace stanoví správní rada klubu a schvaluje VH SOGCC. Rozpočet pro 
reprezentační týmy je čerpán v souladu se směrnicí pro čerpání rozpočtu na reprezentační 
výjezdy družstev a jednotlivců. Za zpracování vyúčtování je zodpovědný kapitán (ve 
spolupráci se sekretářem klubu). Vyúčtování schvaluje SR SOGCC. 
 
8. UZÁVĚRKA SOUPISEK (JMENNÝCH SEZNAMŮ) 
Kapitán jedná v souladu s ŘÁDY ČGF 2017. 
4.4.5 
Na soupisce může figurovat nejvýše 24 hráčů v soutěžích družstev mužů a žen a neomezený 
počet hráčů v soutěžích družstev mládeže. 
4.4.7 
Datum a čas uzávěrky soupisky pro danou část soutěže (částí soutěže se rozumí 
bezprostřední sled hracích dnů soutěže, ať už jakéhokoli formátu) je 12 hodin (poledne) 
třetí den před prvním hracím dnem dané části soutěže, pokud ředitel soutěže neurčí jinak. 
 
 



9. UZÁVĚRKA SESTAV (NASAZENÍ HRÁČŮ DO SOUTĚŽNÍHO KOLA) 
Kapitán jedná v souladu s  ŘÁDY ČGF 2017 u seniorských výběrů dle propozic turnajů. 
4.5.1.1 
Pro každé kolo na rány kapitáni družstev odevzdají hlavnímu rozhodčímu sestavu družstva 
na příslušném formuláři nejpozději do 19 hodin dne předcházejícího začátku daného hracího 
kola. Do sestavy mohou být zařazeni pouze hráči, kteří jsou aktuálně uvedeni na soupisce 
družstva. V každém hracím kole dané části soutěže kapitán může jako náhradníka využít 
nejvýše jednoho dalšího hráče uvedeného na soupisce družstva. Tímto hráčem může 
nahradit libovolného hráče sestavy kdykoli před jeho startem nebo ho může dopsat na 
prázdné místo v sestavě. 
 
 
 
 
V Kořenci 1.4.2017    Ing. Tomáš Daul, předseda STK SOGCC 


