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www.cgf.cz

OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI
Všeobecně
Vzhledem ke specifičnosti golfu, kdy hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího, je třeba, aby před vstupem na hřiště
prokázali základní znalosti etikety, která je klíčem pro jejich bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Dále musí prokázat základní znalosti
pravidel golfu a také základní herní dovednosti. Osvědčení pro hru na hřišti nahrazuje dříve používané pojmy Zelená karta a
Zkouška golfové způsobilosti.
Garant
Garant je zkušený hráč, který má pověření STK klubu (profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK klubu, hráč s aktivním EGA
HCP do 28 aj.)
Teoretické požadavky
Kandidát musí prokázat znalosti etikety a základních pravidel golfu, které jsou nutné pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti.
Praktické požadavky
Kandidát musí absolvovat minimálně 9 jamek s garantem, při kterých prokáže nutné herní dovednosti, ale hlavně respektování
tradic a ducha hry a prokáže znalosti pravidel a etikety, a to zejména:
 kdo má přednost na odpališti
 kde má být míč na odpališti umístěn a jaká má být pozice ostatních hráčů na odpališti
 co znamená dodržování bezpečné vzdálenosti od předchozí skupiny hráčů
 ohleduplnost k ostatním hráčům ve skupině, zejména když provádějí úder
 celkové chování a hlasitost projevu
 připravenost ke hře
 omezení času přípravy a počtu cvičných švihů
 umísťování golfového bagu a vozíku při hře
 vracení vyseknutých drnů
 úprava jamkoviště po dopadu míče
 vyhýbání se dráze patu
 značení a čištění míče
 obsluha praporkové tyče
 zapisování a počítání výsledků ve skórekartě
 dodržování tempa hry
 hledání míče, provizorní míč, hra z původního místa
 kdy a jak pustit skupinu hráčů před sebe
 zákaz hry tréninkovými míči na hřišti
Osvědčení
 Pokud kandidát prokáže základní znalosti etikety a pravidel golfu a způsobilost hrát a pohybovat se na hřišti, garant mu
vystaví písemné Osvědčení pro hru na hřišti.
 Hráč však musí být upozorněn na to, že ne každý klub a ne každý provozovatel hřiště musí toto osvědčení akceptovat.
 Formulář Osvědčení pro hru na hřišti je přílohou tohoto dokumentu.
Registrace:
 Registraci hráče na serveru ČGF provádí STK klubu, která hráči na základě Osvědčení pro hru na hřišti přidělí hendikep 54,
popř. nižší.
 Při registraci hráče na serveru ČGF budou do jeho historie zapsány údaje z předloženého Osvědčení pro hru na hřišti.
Garant tímto za registrovaného hráče přejímá odpovědnost.
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