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Pokyny pro hráče  
2. RB CGAT, Golf & Spa Kunětická Hora, 7. - 9. května 2021 
 

Druhý turnaj RB CGAT se může konat v plánovaném termínu díky výjimce, kterou Ministerstvo 
zdravotnictví ČR v úterý 27. dubna udělilo České golfové federaci. Udělení výjimky však s sebou nese 
nutnost dodržet přísná hygienická a protiepidemická opatření stanovená MZ ČR, jakož i Pravidla pro 
konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 vydaná Národní sportovní 
agenturou. 
 
NEGATIVNÍ PCR TEST 
Turnaje se mohou zúčastnit jen hráči s negativním výsledkem testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeným 
metodou RT-PCR. Výsledek testu jsou hráči povinni předložit při vstupu do resortu, přičemž v době zahájení 
turnaje nesmí uplynout více než 48 hodin od odběru jejich biologického vzorku. Náklady spojené s RT-PCR 
testováním si hráči hradí sami. 
    
Pozn.: Tato povinnost se nevztahuje na hráče, kteří prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, nemají klinické 
známky tohoto onemocnění, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR izolaci ve stanoveném 
rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo 
více než 90 dnů. 
 
KONTROLA PŘI PŘÍCHODU, SELFREPORTING  
Před vstupem do resortu jsou hráči povinni projít tzv. vstupním filtrem, kde jim bude změřena tělesná teplota, 
odevzdají vyplněný selfreporting formulář a předloží certifikát o negativním RT-PCR testu či potvrzení lékaře  
o prodělaném onemocnění COVID-19. Selfreportingový formulář je k dispozici ke stažení jako příloha turnaje. 
Tělesná teplota při vstupu do dějiště turnaje bude hráčům měřena i druhý a třetí hrací den. 
 
POUŽITÍ RESPIRÁTORŮ 
Při pohybu v resortu jsou hráči povinni nosit respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN 95 k ochraně svých 
dýchacích cest. Tato povinnost se nevztahuje na hru na tréninkových plochách, hru na hřišti, použití sprch po  
hře či dobu konzumace jídla a pití. 
 
ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, BAG STORAGE 
Použití šaten, toalet a sprch je povoleno. Použití sprch je povoleno výhradně s vlastními ručníky! Pořadatelé 
zajistí, že v jednu chvíli v každém konkrétním prostoru bude přítomna maximálně polovina z možného počtu  
osob a že budou dodržena další platná hygienická opatření (např. rozestupy a ochrana dýchacích cest v šatnách, 
možnost dezinfekce rukou po použití toalet či sprch apod.). Pořadatelé pro hráče zajistí možnost uskladnění 
golfových holí a vozíků do dalšího hracího dne. 
 
RECEPCE, TURNAJOVÉ INFORMACE 
V resortu bude v provozu recepce, která hráče obslouží prostřednictvím výdejového okénka. Platba startovného 
bude možná hotově i kreditní kartou.  
 
Všechny důležité informace pro hráče budou přednostně zveřejňovány na webu a v mobilní aplikaci ČGF; oficiální 
turnajová nástěnka nebude zřizována, nicméně některé hlavní dokumenty (např. startovní listiny, výsledky, místní 
pravidla, evakuační plán aj.) budou vyvěšeny poblíž recepce.  
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STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
Stravování bude zajišťováno prostřednictvím výdejových okének a jídla budou 
určena ke konzumaci přednostně ve venkovních prostorách (např. na terase 
klubovny) při dodržení stanovených rozestupů. 
 
Při registraci a platbě startovného bude hráčům nabídnuta termoláhev zn. Thor 
0,65 l v ceně 390 Kč, aby se mohli sami starat o svůj pitný režim v tomto a dalších 
turnajích ČGF. Pořadatelé zajistí možnost bezpečného doplňování těchto lahví 
kohoutkovou vodou (např. na terase klubovny). Pozor - balená voda v plastu už 
nebude na hřišti k dispozici! 
 
Na hřišti během všech tří soutěžních kol bude pro hráče zajištěno občerstvení 
(banány), a to samoobslužně na jamkách č. 1 a 10. 
 
 
 

 
UBYTOVÁNÍ 
Hráči si mohou zajistit vlastní ubytování v soukromí (tj. doma, u příbuzných apod.), druhou možností je ubytování 
v oficiálním hotelu na hřišti: 
 

• Hotel Kunětická Hora, více na www.grkh/hotel  
  

PŘÍTOMNOST DALŠÍCH OSOB 
Přítomnost diváků, novinářů, rodičů a dalších nepovolaných osob v době konání turnaje bohužel není možná. 
Pořadatelé děkují především rodičům nezletilých hráčů, že je včas přivezou na parkoviště resortu a vrátí se pro ně 
na stejné místo po skončení jejich turnajového kola.  
 
ZÁKAZ NOSIČŮ 
Při turnaji je bez výjimky zakázáno použití nosičů holí. 
 
BEZ ZÁVĚREČNÉHO CEREMONIÁLU 
Vyhlášení výsledků a předání cen se nekoná. Vítězové turnaje budou oceněni později během sezóny, až to 
epidemická situace v ČR dovolí. 
 
POSUNUTÍ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK 
Uzávěrka přihlášek do turnaje byla posunuta na pondělí 3. května ve 12 hod. 
 
OSOBY POVĚŘENÉ DALŠÍ KOMUNIKACÍ 
V případě dalších dotazů či nejasností se obracejte na ředitele turnaje Adama Kratochvíla, e-mail: 
adam.krato@gmail.com, mobil +420 773 003 721. 
 
Děkujeme všem hráčům a rodičům za pochopení a dodržování uvedených pokynů. 
 
 

           
v Praze dne 29. dubna 2021        

Luboš Klikar 
technický ředitel ČGF 
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