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Dodatek III - OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI 
Tento dokument vysvětluje pojmy a podává výklad činností při evidenci a registrování začínajících hráčů golfu. 
 
OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI (dříve Zelená karta, Zkouška golfové způsobilosti) 
Vzhledem ke specifičnosti golfu, kdy hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího, je třeba, aby před vstupem na hřiště 
prokázali základní znalosti etikety, která je klíčem pro jejich bezpečný a plynulý pohyb po hřišti.  Dále musí prokázat základní 
znalosti pravidel golfu a také základní herní dovednosti.  
 
Začínající hráči by měli před získáním Osvědčení pro hru na hřišti splnit následující požadavky: 
 
Teorie: 
Prokázat znalosti etikety a základních pravidel golfu, které jsou nutné pro bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. 
 
Praxe: 
Hra na minimálně 9 jamek se zkušeným hráčem, tzv. garantem, který má pověření od STK klubu (profesionální trenér, cvičitel ČGF 
I., II. a III. třídy, člen STK klubu, hráč s aktivním HCP EGA do 28 aj.). Při hře je důležité, aby kandidát jednak prokázal nutné herní 
dovednosti, ale hlavně respektoval tradice a ducha hry a prokázal znalosti pravidel a etikety, a to zejména:  

• kdo má přednost na odpališti 

• kde má být míč na odpališti umístěn a jaká má být pozice ostatních hráčů na odpališti 

• co znamená dodržování bezpečné vzdálenosti od předchozí skupiny hráčů 

• ohleduplnost k ostatním hráčům ve skupině, zejména když provádějí úder 

• celkové chování a hlasitost projevu 

• připravenost ke hře 

• omezení času přípravy a počtu cvičných švihů 

• umísťování golfového bagu a vozíku při hře 

• vracení vyseknutých drnů 

• úprava jamkoviště po dopadu míče 

• vyhýbání se dráze patu  

• značení a čištění míče 

• obsluha praporkové tyče 

• zapisování a počítání výsledků ve skórekartě 

• dodržování tempa hry 

• hledání míče, provizorní míč, hra z původního místa 

• kdy a jak pustit skupinu hráčů před sebe 

• zákaz hry tréninkovými míči na hřišti 
 

Garant by měl přihlížet ke způsobu hry a chování hráče, zejména k jeho způsobilosti hrát a pohybovat se na hřišti. Pokud hráč 
prokáže základní znalosti etikety a pravidel golfu a způsobilost hrát a pohybovat se na hřišti, garant mu vystaví písemné Osvědčení 
pro hru na hřišti. Hráč však musí být upozorněn na to, že ne každý klub a ne každý provozovatel hřiště musí toto osvědčení 
akceptovat.   
 
OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI:  
Formulář osvědčení je k dispozici na serveru České golfové federace v sekci Dokumenty ČGF. 
 
OSVĚDČENÍ PRO HRU NA HŘIŠTI PRO POTŘEBY REGISTRACE V CMR: 
Osvědčení pro hru na hřišti pro hráče registrované v CMR jsou oprávněni vydávat tito garanti: 
a. licencovaní profesionálové registrovaní v Seznamu cvičitelů a profesionálních trenérů golfu na serveru ČGF 
b. cvičitelé golfu I., II. a III. třídy registrovaní v Seznamu cvičitelů a profesionálních trenérů golfu na serveru ČGF  
 
Registraci hráče na serveru ČGF provádí STK klubu (nebo ČGF v případě CMR), která hráči na základě Osvědčení pro hru na hřišti 
přidělí klubový hendikep 54, popř. hendikep nižší, a to s přihlédnutím k výsledku praktické části, doporučení garanta a případné 
historii hráče. 
 
Při registraci hráče na serveru ČGF musí být vyplněna kolonka „Garant hráče“, který tímto za registrovaného hráče přejímá 
odpovědnost.  
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předseda STK ČGF 


