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Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF 
 

Článek I 
Preambule 

Česká golfová federace (dále jen ČGF) je právnická osoba - spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. ČGF je sportovní svaz založený na spolkových demokratických zásadách, nezávislý na 
politických stranách, hnutích a státu.  
 
Rolí ČGF je pečovat o rozvoj golfu v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.  
Svou činnost ČGF uskutečňuje zejména tím, že zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky  
v mezinárodních soutěžích EGA a IGF, pořádá mezinárodní a mezistátní soutěže a turnaje a zajišťuje přípravu 
české národní reprezentace, pečuje o výchovu mládeže a talentované mladé golfisty připravuje na dosažení 
nejvyšší sportovní výkonnosti, vydává a aktualizuje vnitřní předpisy pro organizaci a řízení soutěží ČGF (Řády 
ČGF), kterými jsou zejména Registrační, Hrací, Disciplinární a Žebříčkový řád, Pravidla a postupy Komise pro 
amatérský status, Antidopingová politika ČGF aj., organizuje a zajišťuje vzdělávání trenérů, zabezpečuje činnosti 
a služby podle aktuálních potřeb členských subjektů ČGF, a to zejména činnosti informační, poradenské, 
výchovně vzdělávací, propagační a jiné, směřuje svou činnost k rozvíjení golfu jako vrcholového a olympijského 
sportu, ale rovněž jako rekreační hry, vykonává disciplinární pravomoc v českém golfu a pro práci s dětmi  
a mládeží v klubech ČGF vytváří co nejlepší organizační, personální, finanční a materiální předpoklady.  
 
ČGF řídíc se svými stanovami vydává v souladu s čl. IX, bodem 4 stanov tento Kvalifikační řád pro trenéry golfu 
ČGF (dále jen Kvalifikační řád), kterým určuje zejména základní podmínky pro výuku golfové hry v České 
republice. 
 
Na výchově nové generace hráčů se jako partneři podílejí profesionální trenéři PGAC a trenéři golfu ČGF. 
 

Článek II 
Definice pojmů 

a) ČGF - právnická osoba - spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
ČGF je sportovní svaz založený na spolkových demokratických zásadách, nezávislý na politických stranách, 
hnutích a státu. 

 
b) NIGV - NÁRODNÍ INSTITUT GOLFOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ je vzdělávací program zřízený a provozovaný Czech 

Golf Consulting s.r.o. za účelem napomáhání trvalému rozvoji golfu v České republice. 
 
c) CGC - Czech Golf Consulting s.r.o. je obchodní korporace, která byla založena zejména za účelem výkonu 

činností ve prospěch ČGF. 
 
d) FTVS - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, IČ: 00216208. 
 
e) PGAC - Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, IČ: 64933814. 
 
f) KLUB ČGF - je členský subjekt ČGF podle čl. II odst. 1 stanov ČGF. 
 
g) PRAVIDLA GOLFU - pravidla hry schválená R&A Rules Limited a United States Golf Association v platném 

znění.  
 
h) AMATÉRSKÝ STATUS - všeobecný předpoklad způsobilosti k účasti v golfových soutěžích jako amatérský 

golfista. Osoba, která nejedná v souladu s Pravidly golfu, může svůj status amatérského golfisty ztratit a tím 
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se stát nezpůsobilou k účasti v amatérských soutěžích. Pravidla amatérského statusu jsou nedílnou součástí 
Pravidel golfu. 

 
i) PROFESIONÁLNÍ TRENÉR - plně kvalifikovaný profesionál podle vnitřních pravidel PGAC. 
 
j) HRÁČ - je osoba, která se účastní výuky golfové hry. 
 
k) TCM ČGF - tréninkové centrum mládeže v klubu ČGF 
 
l) TRENÉR GOLFU ČGF - absolvent některého z odborných kurzů či školení organizovaných v rámci NIGV  

a obsahujících základy sportovního tréninku a golfovou specializaci (viz článek IV). Trenér golfu ČGF je 
osoba, pro kterou výuka golfu není hlavní pracovní činností a která dodržuje Pravidla amatérského statusu. 
Trenér golfu ČGF aktivně pomáhá klubu ČGF zejména při výchově dětí a mládeže a jako takový může 
obdržet úhradu výdajů, platbu nebo jinou kompenzaci za lekce golfu, a to výhradně prostřednictvím klubu 
ČGF. 

 
m) CVIČITEL - osoba, která je ke dni vydání tohoto Kvalifikačního řádu držitelem osvědčení o absolvování kurzu 

„Poskytovatel tělovýchovných a sportovních služeb, Specializace - cvičitel golfu“, který je akreditován MŠMT 
ČR.  

 
Článek III 

Povinnosti trenéra golfu ČGF 
Trenér golfu ČGF je zejména povinen: 
a) podle pokynů klubu ČGF nebo jeho smluvních profesionálních trenérů se cílevědomě, soustavně  

a plánovitě podílet na vedení a řízení tréninkového procesu dětí a mládeže, případně vykonávat  
jinou činnost se snahou o neustálé zkvalitňování tréninkového procesu hráčů; 

b) při řízení tréninkového procesu v klubu ČGF uplatňovat zdravotnická hlediska; 
c) trvale se vzdělávat a osvojovat si nejmodernější trendy golfové hry a tyto ve spolupráci s klubem  

ČGF a jeho smluvními profesionálními trenéry aplikovat do praktické výuky dětí a mládeže; účastnit  
se pravidelného doškolování a přezkušování; 

d) uplatňovat nové vědecké a metodické poznatky a k tomu využívat spolupráci s ostatními trenéry, pedagogy, 
lékaři, psychology, metodiky, dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky, dietology aj.; 

e) být v klubu ČGF autoritou, která příkladně ctí pravidla, etiketu, tradice golfu a sportovní chování; 
f) udržovat svou herní výkonnost (tj. svůj HCP) na úrovni odpovídající vstupním podmínkám jeho kvalifikace 

trenéra golfu ČGF. 
 

Článek IV 
Kvalifikace trenérů golfu ČGF 

Trenérskou kvalifikací se rozumí ukončené vzdělání zahrnující základy sportovního tréninku a golfové 
specializace podle požadavků na příslušnou kvalifikaci a současně odpovídající ukončený počet roků výukové 
praxe v klubu ČGF následujícím způsobem: 
 
1. Trenér golfu ČGF III. třídy 

a) závazné vstupní podmínky:   
• členství v klubu ČGF 
• tři roky aktivní golfista 
• dosažení věku 18 let  
• HCP 26,4 a nižší 
• základní znalost pravidel golfu a etikety 
• písemné doporučení klubu ČGF 

 
b) školení:    

• časová dotace v rozsahu 40 hodin (15 hodin teorie - obecná část,  
25 hodin praxe - odborná část) 

• závěrečná zkouška z teorie a praxe 
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c) pro účely splnění podmínek školení podle písm. b) tohoto odstavce se má za to, že tyto splnil každý 
držitel oprávnění cvičitele III. třídy 
 

d) platnost oprávnění:    
• časově neomezena  

e) registrace na serveru ČGF:  
• ano 

f) působnost:     
• pomocný klubový trenér mládeže pracující pod odborným 

dohledem profesionálního trenéra, popř. trenéra golfu ČGF 
s kvalifikací II. nebo I. třídy 

 
2. Trenér golfu ČGF II. třídy 

a) závazné vstupní podmínky:   
• ukončené středoškolské / vysokoškolské vzdělání  

(maturita / diplom) 
• členství v klubu ČGF 
• dosažení věku 21 let  
• HCP 18 a nižší 
• platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy 
• min. tři roky trenér golfu ČGF III. třídy 
• min. 100 hodin práce s mládeží v předcházejícím kalendářním roce 
• písemné doporučení klubu ČGF s potvrzenou výukovou praxí 

 
b) školení:  

• základy sportovního tréninku (obecná část)  
- časová dotace v rozsahu 50 hodin  

• specializace golf (odborná část)   
- časová dotace v rozsahu 100 hodin 

• závěrečná zkouška z teorie a praxe 
 

c) pro účely splnění podmínek školení podle písm. b) tohoto odstavce se má za to, že tyto splnil každý 
držitel oprávnění cvičitele II. třídy, který je současně držitelem platné certifikace rozhodčího golfu min. 
III. třídy a který: 
 
i) doloží písemné potvrzení klubu ČGF o min. 100 hodinách práce s mládeží v předcházejícím 

kalendářním roce 
 
nebo 
 
ii) absolvuje speciální doškolovací seminář a složí zkoušku z teorie a praxe 

  
 

d) platnost oprávnění:    
• do 31. prosince roku, v němž uplynulo 5 let od data závěrečné 

zkoušky z teorie a praxe, resp. od data doložení podmínek podle 
písm. c) bodu i) tohoto článku, popř. od data speciálního 
doškolovacího semináře podle písm. c) bodu ii) tohoto článku  
 

e) prodloužení oprávnění:    
• účastí v určeném odborném semináři se prodlužuje platnost 

oprávnění do 31. prosince roku, v němž uplyne 5 let od data konání 
tohoto semináře; počet prodloužení oprávnění není omezen 
 

f) registrace na serveru ČGF:   
• ano 
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g) působnost:     
• klubový trenér, který ve spolupráci s profesionálním trenérem nebo 

samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje sportovní přípravu dětí  
a mládeže či ostatních hráčů; je oprávněn vystavovat hráčům 
osvědčení pro hru na hřišti; tato kvalifikace je minimální 
požadovanou kvalifikací pro působení trenéra golfu ČGF v TCM 
ČGF 

 
3. Trenér golfu ČGF I. třídy 

a) závazné vstupní podmínky:  
• členství v klubu ČGF 
• min. 3 roky trenér golfu ČGF II. třídy nebo min. 3 roky od získání 

statusu cvičitel II. třídy 
• HCP 9,9 a nižší 
• min. 200 hodin práce s mládeží v předcházejícím kalendářním roce 
• platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy 
• písemné doporučení klubu ČGF s potvrzenou výukovou praxí 

 
b) školení:     

• časová dotace v rozsahu 80 hodin - formou seminářů a workshopů 
s předními golfovými odborníky a odborníky z dalších sportovních 
věd (kondiční cvičení, fyziologie, biomechanika, dietologie  
a suplementace, psychologie aj.) 

• závěrečná práce - představení vlastní koncepce sportovní přípravy 
dětí a mládeže v písemné formě 
 

c) platnost oprávnění:    
• do 31. prosince roku, v němž uplynulo 5 let od data závěrečné 

práce 
 

d) prodloužení oprávnění:   
• účastí v určeném odborném semináři se prodlužuje platnost 

oprávnění do 31. prosince roku, v němž uplynulo 5 let od data 
konání tohoto semináře; počet prodloužení oprávnění není omezen 
 

e) registrace na serveru ČGF:  
• ano 

 
f) působnost:    

• klubový trenér, který plánuje, vede a vyhodnocuje sportovní 
přípravu dětí a mládeže včetně TCM ČGF 

 
 

Článek V 
NIGV 

NIGV zejména: 
a) organizuje školení pro trenéry golfu ČGF, pověřuje případné další pořadatele seminářů a workshopů; 
b) jmenuje lektory pro školení, semináře a worshopy; 
c) vydává pro školení trenérů golfu ČGF prováděcí pokyny, v nichž stanoví vstupní podmínky pro přijetí, 

obsah, zkušební požadavky, studijní literaturu a organizaci školení; 
d) stanoví rozsah a obsah odborných seminářů a workshopů; 
e) stanoví poplatky za vystavení průkazů trenéra golfu ČGF a provedení registrace na serveru ČGF, stanoví 

poplatky za školení, semináře a worshopy; 
f) vydává certifikáty absolventům školení, seminářů a workshopů; 
g) vydává průkazy trenérů golfu ČGF a provádí jejich registraci na serveru ČGF. 
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Článek VI 
Poplatky a termíny 

Poplatek za vystavení průkazu trenéra golfu ČGF a provedení registrace na serveru ČGF činí 100 Kč. Poplatky  
za školení, semináře, worshopy aj. stanovuje NIGV a zveřejňuje je současně s vypsáním termínů školení, 
seminářů, workshopů aj. na serveru nigv.cz. Školení pro trenéry golfu ČGF III. a II. třídy jsou přednostně 
vypisována v jarních termínech, odborné semináře, workshopy aj. v podzimních termínech. 
 

Článek VII 
Přechodná ustanovení 

Stávající statusy cvičitelů golfu nejsou tímto Kvalifikačním řádem nikterak dotčeny. 
 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

Všechny případné výjimky z Kvalifikačního řádu řeší NIGV a schvaluje je výbor ČGF na základě písemné žádosti  
a připojeného zdůvodnění. 
 
Žádné školení, seminář či worskhop pro trenéry golfu ČGF organizovaný NIGV ve spolupráci s FTVS v Praze  
a PGAC nezakládá nárok absolventa na získání oprávnění k živnostenskému podnikání. 
 
Trenér golfu ČGF II. třídy s potvrzenou výukovou praxí v klubu ČGF v délce min. tří let se může přihlásit do II. 
ročníku vzdělávacího systému PGAC. Po úspěšném absolvování II. ročníku bude takovéto osobě umožněno 
pokračovat ve studiu závěrečného III. ročníku, pokud splní podmínky pro vstup do PGAC (tj. zejména HCP 6,4 a 
nižší). Trenérovi golfu ČGF, který dokončí vzdělávací systém PGAC, ale nevstoupí do PGAC, bude vystaven 
certifikát o absolvování vzdělávacího systému PGAC, který ho však nebude opravňovat k získání vázaného 
živnostenského oprávnění. 
 
Tento Kvalifikační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho schválení výborem ČGF.  
 
 
 
Schváleno výborem ČGF 
dne 16. června 2015 
 

                                        
________________________ 

ing. Zdeněk Kodejš 
prezident ČGF 
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