
Metodika pro získání nebo obnovu 

třídy rozhodčího golfu 

v rámci online testovací aplikace ČGF 

 

Tento materiál je určen klubům a individuálním zájemcům o získání popř. obnovu třídy rozhodčího.  

Nadále platí Kvalifikační řád rozhodčích golfu ČGF, který popisuje podmínky pro získání té které třídy 

včetně potřebné praxe pro vyšší třídy. Online platforma slouží pouze jako náhradní řešení na skládání 

příslušných testů. Jedinou výjimku představuje postup z 2. na 1. třídu, kdy kromě podmínky složení daného 

testu je potřeba absolvovat ještě individuálně řešené přezkoušení, ať už osobní nebo online formou. 

Postup pro složení testu je následující: 

 Zájemce si vytvoří profil v rámci aplikace https://testy.cgf.cz 

 Profil musí obsahovat i platné registrační číslo 

 Po potvrzení a následném zalogování si v osobním přehledu může zájemce zažádat o test 

rozhodčího (testy na hlavní stránce jsou určené primárně pro golfovou veřejnost, ale samozřejmě 

doporučujeme si několik z nich z cvičných důvodů zkusit, kdyby jen pro získání představy, 

jak systém funguje) 

 Každá žádost je individuálně zpracována a zájemci je přidělen test 

 Toto zpracování nemusí proběhnout obratem, limit je 1 týden 

 Stav své žádosti může zájemce sledovat v příslušné části svého profilu 

 Na dostupnost testu rozhodčího bude zájemce také upozorněn emailem 

 Celková maximální délka všech testů je 90 minut (samozřejmě lze test zvládnout i rychleji) 

 Na vyplnění má zájemce pouze 1 pokus, který nelze přerušit ani obnovit 

 Je tedy potřeba si na dobu testu vyčlenit dostatek času a zajistit si kvalitní internetové připojení 

 Testy mají standardně 3 sekce, každou s vlastním časovým limitem, v případě jeho vyčerpání jsou 

doposud zadané odpovědi odeslány automaticky 

 Před spuštěním každé sekce je možné si udělat přestávku (sekce se nespustí automaticky, ale až na 

pokyn uživatele) 

 Průměrnou úspěšnost v testu a jednotlivých sekcích uvidí uživatel ihned po skončení testu 

 Případné přidělení třídy opět podléhá individuálnímu zpracování, které může trvat až 1 týden 

 O výsledku bude zájemce informován emailem 

 Testy rozhodčího lze opakovat maximálně 1 x 14 dní  

 

V případě jakýchkoli nejasností či dalších dotazů kontaktujte předsedu Komise rozhodčích Dalibora 

Procházku (dalibor.prochazka@cgf.cz, 603 89 09 01). 

 

 Dalibor Procházka 

  předseda Komise rozhodčích STK ČGF 


