
AC AC AC AC

index

Local Club FirstClass ExtraClass
handicap handicap / level level level advanced

0,3 0,6 1 1,2
0,1 0,4 0,8 1

1 den 1 den 1 den 2 dny
14b 60 min.

60 min.

60 min. 60 min. 60 min.
26b 120 min. 120 min. 120 min. 120 min.
14b 90 min. 90 min. 90 min.
26b 120 min. 150 min. 150 min. 150 min.

1 2 2 4
1 1 2 4

neurčeno 4 yardový 5 yardový 5 yardový
kov plný kov plný kov plný kov

neurčeno kužel, kříž kužel, kříž kužel, kříž
100 mm 100 mm 95 mm 94 mm
93 mm 93 mm 93 mm 93 mm

neurčeno 92 mm 92 mm 92 mm
neurčeno 454 g 454 g 454 g

4 hráči 6 hráčů 8 hráčů 8 hráčů
určí manažer určí manažer určí manažer 24 hráčů

kotvení v zemi
rozchod maximálně
rozchod minimálně
průměr
váha
minimální
maximální

kategorie turnaje

Minimální parametry pro zařazení AC turnaje do příslušné kategorie

koule

počet hráčů

kurty

branky

časový limit
5y

7y
počet kurtů
počet kurtů při paralelní hře
velikost
materiál

typ hry hlavní turnaj a plate
koeficient turnaje do gradeového žebříčku
koeficient plate systému do gradeového žebříčku
počet dní

900
900

typ hry

Počáteční index

Asociační kroket
Golf kroket

grade

850
850

typ hry

Počáteční grade

Asociační kroket
Golf kroket

Koeficient U17
0,7

GC
Club

level level level
0,6 1 1,2
0,4 0,8 1

1 den 1 den 2 dny
7b 30 min. 30 min. 30 min.

13b 40 min. 40 min. 40 min.
19b 50 min. 50 min. 50 min.

1 2 2
1 2 2

neurčeno 5 yardový 5 yardový
kov plný kov plný kov

neurčeno kužel, kříž kužel, kříž
100 mm 95 mm 94 mm
93 mm 93 mm 93 mm

neurčeno 92 mm 92 mm
neurčeno 454 g 454 g

4 hráči 8 hráčů 8 hřáčů
určí manažer určí manažer 24 hráčů

4
4

5 yardový
plný kov
kužel, kříž

94 mm
93 mm
92 mm
454 g

8 hřáčů
24 hráčů

koule

počet hráčů

průměr
váha
minimální
maximální

kurty
počet kurtů
počet kurtů při paralelní hře
velikost

branky

materiál
kotvení v zemi
rozchod maximálně
rozchod minimálně

5y

počet dní

časový limit

koeficient turnaje do gradeového žebříčku
koeficient plate systému do gradeového žebříčku

kategorie turnaje
typ hry hlavní turnaj a plate

Minimální parametry pro zařazení GC turnaje do příslušné kategorie
GC GC

FirstClass ExtraClass
GC

Local

level
0,3
0,1

1 den
30 min.
40 min.
50 min.

7b 30 min. 30 min. 30 min.
13b 40 min. 40 min. 40 min.
19b 50 min. 50 min. 60 min.

7y
30 min.
40 min.
50 min.


