
 
 

SMĚRNICE STK ČGF 3/2020 
Odměny členů soutěžních výborů při mistrovských soutěžích ČGF 

 
Do systému odměn jsou zařazeny jen osoby, které jsou na řízení soutěží delegovány ČGF. 
 
Ředitel soutěže (TD) odpovídá za řádnou přípravu, průběh a ukončení soutěže ČGF. Je odpověden za 

sestavení pořadatelského týmu ČGF a za výsledky jeho práce. Je odpověden za 
dodržení stanového objemu odměn pro jím řízenou soutěž. 

 
Hlavní rozhodčí (CR) odpovídá za přípravu hřiště, administrativní a pravidlové zajištění soutěže. 

Automaticky přebírá práva a povinnosti ředitele soutěže v době jeho nepřítomnosti.  
 
Rozhodčí v poli (RF) pomáhá s řízením soutěže výhradně podle pokynů hlavního rozhodčího. Rozhodčí v 

poli má plnou pravomoc rozhodčího (viz Pravidlo 20.2a). 
 
Hostující rozhodčí (GR) je nominován nad rámec původního plánu. Tento rozhodčí nemá nárok na úhradu 

výdajů spojených se soutěží. Hostující rozhodčí pomáhá s řízením výhradně podle 
pokynů hlavního rozhodčího a má plnou pravomoc rozhodčího (viz Pravidlo 20.2a). 

 
Startovní listina je obvykle sestavena hlavním rozhodčím, případně jím pověřenou osobou. Táž osoba 

spravuje přihlášky a seznam náhradníků. 
 
Příprava hřiště zahrnuje značení hřiště podle metodiky ČGF, aktualizaci Místních pravidel hřiště pro 

danou soutěž a přípravu Pin Positions na všechna soutěžní kola. Přípravu provádí 
zpravidla sám hlavní rozhodčí, ale může být delegována i na další osobu. 

 
Více informací viz Manuál ředitele a hlavního rozhodčího soutěží ČGF. 

 

Úkon člena soutěžního výboru 
Zpravidla zajišťuje Odměna 

Kdo kdy částka za 
Organizační zajištění turnaje a týmu, vyúčtování TD dlouho před 2.500 Kč soutěž 
Kontrola hřiště a připravenosti resortu (1 den) TD/pověřen rozumně před 1.000 Kč soutěž 
Příprava hřiště CR/pověřen těsně před 1.500 Kč soutěž 
Správa přihlášek, náhradníků a startovní listiny CR/pověřen těsně před 1.000 Kč soutěž 
Osobní přítomnost v soutěžních dnech TD na místě 1.000 Kč den 
Výkon funkce hlavního rozhodčího CR na místě 3.000 Kč den 
Výkon funkce nominovaného rozhodčího v poli RF na místě 2.000 Kč den 
Výkon funkce hostujícího rozhodčího GR na místě 1.000 Kč* den 

* V případě, že je nominováno více hostujících rozhodčích, je maximální celková výše odměny pro všechny 
hostující rozhodčí 1.000 Kč/den. 
 
Na každou soutěž ČGF bude předem zpracován rozpočet odměn pro členy soutěžních výborů. Ředitel soutěže 
je oprávněn, po předchozí konzultaci s předsedou STK ČGF, výši odměn pro členy svého týmu v rámci tohoto 
celkového rozpočtu adekvátně upravit. 



V případě dlouhodobých soutěží (typicky soutěže družstev) se pro potřeby tohoto dokumentu soutěží rozumí 
každá jednotlivá fáze dlouhodobé soutěže (např. kvalifikační dvoukolo, finálová část, apod.). 
 
V případě, že ředitel soutěže působí v rámci soutěžního dne ve funkci hlavního rozhodčího nebo rozhodčího v 
poli, zvyšuje se jeho odměna na 3.500 Kč/den resp. 2.500 Kč/den. 
 
U všech soutěží může být fakturována částka v maximální výši 1.000 Kč/osoba/den, a to za činnosti, které ČGF 
bude požadovat od spolupořadatelského klubu (nejčastěji startéři, skóreři, forecaddies aj.). Zodpovědnou 
osobou za zajištění těchto činností je ředitel soutěže, který rovněž stanovuje výši odměn. Rozpočet na tyto 
činnosti musí v předstihu schválit předseda STK ČGF. Celková částka může být po dohodě fakturována v rámci 
celkové faktury za pronájem hřiště nebo samostatně. 
 
Veškeré odměny jsou vypláceny na základě fakturace nebo ve výjimečných případech na základě uzavřené 
dohody o provedení práce (DPP). Fakturace musí být provedena nejpozději do 10 dnů od schválení vyúčtování 
předsedou STK ČGF.  Podklady k DPP musí být dodány nejpozději poslední den měsíce, ve kterém byla činnost 
vykonávána.  
Náhrady prokázaných jízdních výdajů a náhrady prokázaných výdajů na ubytování jsou hrazeny dle Rozhodnutí 
výboru ČGF o poskytování cestovních náhrad ČGF osobám, které nejsou zaměstnanci ČGF. 
 
 
 
v Praze 14. února 2020 Aleš Libecajt 
 předseda STK ČGF 


