
 
 

SMĚRNICE STK ČGF 1/2019 
Rukověť předsedy STK klubu  

 

Čl. I 
Role STK klubu 

Úloha STK klubu (ať jde o vícečlennou komisi, či jen o jednoho člověka) je nezastupitelná. V poslední době 
bohužel v mnoha klubech dochází k tomu, že tuto funkci, respektive činnosti s ní spojené začaly vykonávat 
osoby, které k tomu buď nebyly dostatečně proškoleny, nebo nemají na tuto náročnou práci dostatek času, 
nebo - v tom nejhorším případě - narážejí na střet zájmů (tj. současně pracují jako manažeři či zaměstnanci 
hřiště/resortu). K tomu se v posledních letech množí i další negativní jevy (např. manipulace s hendikepy, 
podvádění při soutěžní hře, porušování pravidel amatérského statusu hráči, amatérskými trenéry či promotéry 
aj.). Ve všech těchto případech by STK klubu měla fungovat jako nezávislý a zejména proaktivní garant 
dodržování pravidel golfu a všech řádů. Cílem této směrnice je proto vytvořit tlak na správné fungování STK 
klubů, jakož i poskytnout návod pro nutné vzdělávání estékářů (školení, semináře, kurzy, příručky aj.).  
 
Je v zájmu klubů, aby se trvale zasazovaly o kvalitní vzdělávání takových osob, které mají o práci estékáře zájem  
a současně mají perspektivu dlouhodobé práce v této funkci.   
 

Čl. II 
Podmínky fungování STK klubu 

S cílem zajistit správné fungování STK klubů, dodržování pravidel golfu a všech řádů, platí následující podmínky: 

 Aby klub mohl vypisovat a pořádat soutěže na Technickém serveru ČGF, musí mít zajištěno obsazení 
funkce předsedy STK klubu. Tato vyškolená osoba a kontakt na ni musejí být explicitně uvedeny na 
Technickém serveru ČGF.  

 Aby klub mohl vypisovat a pořádat soutěže na Technickém serveru ČGF v daném kalendářním roce, 
musí mít ukončenu roční kontrolu hendikepů všech svých domovských členů klubu za předcházející 
kalendářní rok.  

 

Čl. III 
Vzdělávání členů STK klubu 

S cílem zajistit odborný růst estékářů poskytuje STK ČGF následující formy vzdělávání:  

 Školení rozhodčích všech tříd 
o Regionální kurzy pro rozhodčí III. třídy a nové zájemce 
o Centrální kurzy pro rozhodčí vyšších tříd  

 Školení obsluhy Technického serveru ČGF 
o Turnajová agenda 
o Členská agenda  

 Organizace školení a kurzů na vyžádání klubů  
o Na základě konkrétní poptávky klubů cílená školení a kurzy na sportovně technická témata 

(pravidla golfu, řády ČGF, hendikepový řád EGA, normování, pravidla amatérského statusu, 
obsluha Technického serveru ČGF, marshal golfového hřiště aj.) a to jak z pozice STK ČGF, tak 
z pozice Regionálních STK ČGF  

 
 
 
 



Čl. IV 
Povinnosti STK klubu při pořádání soutěží 

STK klubu odpovídá za to, že při všech soutěžích, v nichž klub vystupuje jako pořadatel či spolupořadatel, jsou 
dodržována pravidla golfu a hendikepový systém EGA.  
 
STK klubu je zejména odpovědna za: 

 jmenování soutěžního výboru a hlavního rozhodčího pro každou klubem pořádanou soutěž 

 přípravu a zveřejnění úplných propozic soutěže (podmínky pro účast, formát hry, kategorie, odpaliště, 
rozhodnutí o pořadí při rovnosti výsledků aj.) - viz č. VII Vzorové propozice klubového turnaje 

 přípravu a zveřejnění dalších důležitých podmínek soutěže (např. povolení vyhovujících měřicích 
zařízení, zákaz použití elektrických či motorových carts aj.) - viz čl. VII Vzorové propozice klubového 
turnaje 

 včasné a korektní sestavení a publikování startovní listiny 

 kontrolu průběhu turnaje prostřednictvím ředitele, hlavního rozhodčího či dalších rozhodčích 

 včasné a správné řešení pravidlových incidentů a případných stížností či námitek hráčů 

 vyhlášení výsledků a předání věcných cen vítězům v souladu s pravidly amatérského statusu 

 kontrolu korektních úprav hendikepů všech v soutěži startujících hráčů 
 
Pozor: za vše výše uvedené je STK klubu plně odpovědna i v případě, kdy hlavním pořadatelem či 
spolupořadatelem soutěže je externí promotér.  
 
Pro každý turnaj musí být na Technickém serveru ČGF uveden hlavní rozhodčí (bez uvedení osoby hlavního 
rozhodčího nelze turnaj vypsat!). Hlavní rozhodčí musí být na turnaji fyzicky přítomen a musí svou funkci 
odpovídajícím způsobem vykonávat. Hlavním rozhodčím nicméně může být každý vyškolený rozhodčí, který je 
držitelem platné licence ČGF, ne nutně jen estékář klubu. STK klubu přesto odpovídá za to, že funkce hlavního 
rozhodčího či dalších rozhodčích je vykonávána řádně v souladu s pravidly golfu.  
 

Čl. V 
Povinnosti STK klubu jako hendikepové autority 

STK klubu je v souladu s Hendikepovým systémem EGA hendikepovou autoritou pro všechny domovské členy 
klubu. I když je v konečném důsledku za správnost svého hendikepu odpověden hráč, jeho hendikepová 
autorita čili STK klubu musí působit proaktivně. Kromě manuálních úprav hendikepů hráčů prováděných na 
základě jimi doložených výsledků ze startů v zahraničí jde zejména o možnou úpravu hendikepů hráčů na 
základě všeobecné úrovně jejich hry a výsledků dosahovaných i v jiných formách hry (např. v jamkovém 
mistrovství klubu, v mistrovství klubu ve čtyřhrách aj.). Každopádně STK klubu musí do 31. prosince každého 
kalendářního roku zajistit korektní roční kontrolu hendikepů všech domovských členů klubu.  
 

Čl. VI 
Profil klubového estékáře 

 Musí mít k dispozici a znát platné Řády ČGF  

 Musí mít k dispozici a znát Příručku pro pořádání soutěží (Guidance on Running a Competition)  

 Musí mít k dispozici a znát platný Hendikepový systém EGA  

 Musí mít k dispozici a znát platnou edici Pravidel golfu:  
o Minimálním kvalifikačním požadavkem pro estékáře je mít platnou licenci rozhodčího 

III. třídy, žádoucí je však licence vyšší 
o Musí mít k dispozici a být obeznámen s hlavními interpretacemi a postupy soutěžního výboru 

(Official Guide to the Rules of Golf)  

 Musí ovládat všechny potřebné funkcionality na Technickém serveru ČGF - tj. turnajovou agendu, roční 
kontrolu hendikepů aj. 

 Musí v klubu aktivně plnit funkce:  
o Rozhodčího  

 Při klubových soutěžích  
 Při vytváření a aktualizaci Místních pravidel svého hřiště 
 Musí se správou hřiště zajistit správné označení hřiště na každou sezónu a jeho 

průběžnou kontrolu 



o Hendikepové autority pro domovské členy klubu  
 Kontrola a úprava hendikepů na základě zahraničních výsledků hráčů klubu a na 

základě znalosti obecné úrovně jejich hry 
 Roční kontrola hendikepů domovských členů klubu nejpozději do 31. prosince 

každého kalendářního roku 
 Řešení prohřešků hráčů proti sportovně technickým normám golfu   

o Soustavně pracovat na vlastním vzdělávání  
 Znalost všech platných Směrnic STK ČGF  
 Vlastní studium Interpretací a postupů soutěžních výborů (Official Guide to the Rules 

of Golf )  
 Účast ve školeních a seminářích pořádaných STK ČGF nebo Regionální STK ČGF  

o Aktivní komunikace v rámci struktur STK ČGF  
 Lokální spolupráce s STK klubů v okolí  
 Spolupráce s Regionální STK a Regionální komisí mládeže při pořádání soutěží  
 Spolupráce s STK ČGF při pořádání mistrovských soutěží ČGF 

o Aktivně vzdělávat ostatní rozhodčí, maršály a zaměstnance klubu/hřiště  
 Výuka a kontrola dodržování pravidel golfu  
 Výuka a kontrola dodržování provozního řádu hřiště 
 Výuka obsluhy Technického serveru ČGF  

o Aktivně vzdělávat členy klubu  
 Výuka a kontrola dodržování pravidel golfu včetně důrazu na etiketu a tempo hry  
 Výuka a kontrola dodržování provozního řádu hřiště 

 
Vážné či opakované porušení povinností STK klubu v čl. IV, V a VI může mít pro klub za následek zablokování 
možnosti pořádat soutěže na Technickém serveru ČGF či spravovat členskou základnu klubu.  

 

Čl. VII 
Vzorové propozice klubového turnaje 

Obecně platí, že propozice turnaje musejí obsahovat zejména: 

 vypsané kategorie, případně podmínky pro jejich sloučení 

 způsob nasazení (losování) hráčů 

 zda se hraje na úpravu hendikepu, či nikoliv 

 zda se hraje s hendikepem nebo bez hendikepu, v jakých kategoriích a z jakých odpališť 

 určování pořadí při rovnosti výsledků 

 druh a počet cen 

 způsob podávání přihlášek 

 časový plán soutěže 

 omezení účasti (hendikepem, klíčem pro kluby, maximálním počtem startujících aj.) 

 výši vkladu 

 složení soutěžního výboru (ředitel, hlavní rozhodčí, zajištění zdravotnické péče aj.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Golf Club Radost ze hry 
srdečně zve na třetí ročník turnaje 

 

O pohár prezidenta klubu 
 

Základní ustanovení: 
Pořadatel:  Golf Club Radost ze hry 
Datum konání:  sobota 4. a neděle 5. června 20xx  
Místo konání:  18jamkové hřiště Green Monster 
Start:    po oba dny postupný z jamky č. 1 od 8,00 hod. 
Časový plán:  zveřejněn jako samostatná příloha těchto propozic  
Přihlášky:  na serveru ČGF www.cgf.cz nebo mailem na adrese: sekretariat@radostzehry.cz; 
   mailová přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče a jeho registrační číslo  
   v klubu ČGF  
Uzávěrka přihlášek: ve středu 1. června 20xx ve 12,00 hod.  
Podmínky účasti:  členství v klubu ČGF, amatérský status, aktivní HCP do 12,0 u mužů a 18,0 u žen,  
   uhrazený vklad do turnaje 
Vklad:   2.000,- Kč/hráč 
Ceny:   první tři hráči a hráčky v kategorii získají věcné ceny, vítězové získají do ročního držení 
   putovní pohár; pořadatel prohlašuje, že všechny věcné ceny jsou v souladu s Pravidly 
   amatérského statusu 
Ředitel turnaje:  Jiří Pečlivý  
Hlavní rozhodčí:   Zdeněk Skála 
Soutěžní výbor:  Jiří Pečlivý, Zdeněk Skála, Věra Veselá 
 

Technická ustanovení: 
Hraje se 2x18 jamek na rány brutto. 
Kategorie - muži HCP +4,4-12,0; ženy HCP +4,4-18,0.  
Odpaliště - muži bílá, ženy modrá. 
Hraje se podle Pravidel golfu, Místních pravidel hřiště Green Monster a Podmínek soutěží ČGF na rok 20xx*. 
Do soutěže bude přijato maximálně 60 mužů a 30 žen s nejlepším hendikepem v okamžiku uzávěrky přihlášek.  
Oficiální startovní listina bude zveřejněna ve čtvrtek 2. června 20xx nejpozději v 19,00 hod. na serveru ČGF  
a na nástěnce v klubovně pořadatele. 
Hráči a hráčky jsou sami povinni si ze startovní listiny zjistit, zda byli do soutěže přijati. 
Vítězem kategorie se stane hráč/hráčka s nejnižším součtem brutto ran ve dvou kolech. 
O první místo v kategorii se v případě rovnosti výsledků hraje rozehrávka Sudden Death na jamkách předem 
určených soutěžním výborem. O umístění na dalších místech v kategorii se v případě rovnosti výsledků rozhodne 
podle Hracího řádu ČGF na rok 20xx**. 
Hraje se na úpravu hendikepů hráčů a hráček. 
 

v Praze dne 2. května 20xx       Jiří Pečlivý 
ředitel turnaje 

 

* Pokud propozice turnaje uvádějí tento odkaz, znamená to kromě jiného, že hráči musejí používat míče, 
které jsou uvedeny v platném Seznamu vyhovujících golfových míčů R&A, že v turnaji je povoleno používat 
vyhovující měřicí zařízení a naopak že hráči se během soutěžních kol nesmí žádným způsobem na ničem svézt 
s výjimkou případů schválených soutěžním výborem (tj. použití golfových carts je zakázáno). 
 

** Pokud propozice turnaje uvádějí tento odkaz, znamená to, že  
v soutěžích bez hendikepu rozhoduje o pořadí: 

a) 1. místo rozehrávka do prvního rozhodnutí 
b) o lepším umístění na dalších místech rozhoduje postupně: 

- lépe zahrané poslední kolo 
- lepší výsledek na posledních 9, 6, 3, 1 jamce 

c) nerozhodne-li žádné z uvedených kritérií, následuje los 
v soutěžích s hendikepem rozhoduje o lepším umístění: 

a) lepší netto výsledek na posledních 18, 9, 6, 3, 1 jamce (použije se celý, resp. 1/2, 1/3, 
1/6, 1/18 hendikepu) 

b) nerozhodne-li žádné z kritérií a jedná-li se o 1. místo, následuje rozehrávka s 
hendikepy do prvního rozhodnutí 

c) na dalších místech rozhoduje los 
 

v Praze 15. února 2019 Aleš Libecajt 
 předseda STK ČGF 


