Prováděcí předpis k určování
statusu členského subjektu ČGF
Čl. I
Kdo může požádat o status Klubu
V daném kalendářním roce může k 31. lednu o zařazení mezi Kluby požádat jen členský subjekt ČGF, který byl
za člena ČGF přijat nejpozději přede dvěma lety (viz také Poznámka 2).
Poznámka 1: Výše uvedená podmínka se týká výhradně členských subjektů ČGF přijatých po mimořádné
konferenci ČGF v říjnu 2012 výborem ČGF.
Poznámka 2: Pokud žadatel podá přihlášku ke vstupu do ČGF nejpozději 31. ledna daného roku, přičemž jeho
přihláška je úplná se všemi náležitostmi a nevyžaduje doplnění ani změny na straně žadatele a tato přihláška
není včas řádně projednána výborem, načež je žadatel ještě v témže roce výborem přijat za členský subjekt
ČGF, má se pro účely tohoto prováděcího předpisu za to, že členský subjekt ČGF splnil podmínku přijetí do 31.
ledna daného roku.

Čl. II
Jak požádat o status Klubu
Za žádost o zařazení mezi Kluby se považuje podání čestného prohlášení členského subjektu ČGF (viz stanovy
ČGF, čl. II, odst. 1 a čl. XVI., odst. 2). Žádost musí být doručena na sekretariát ČGF nejpozději 31. ledna daného
roku (v případě zaslání poštou rozhoduje datum podání, v případě zaslání elektronickou poštou rozhoduje
datum odeslání). STK ČGF si vyhrazuje právo ponechat status Přidruženého klubu těm žadatelům, kteří podají
věcně nesprávné nebo neúplné žádosti, na základě kterých nelze o jejich statusu rozhodnout, nebo žádosti
opožděné.

Čl. III
Posuzování žádostí o status Klubu
Žádosti o zařazení mezi Kluby posuzuje STK ČGF. Splnění podmínek pro zařazení mezi Kluby se přitom posuzuje
následovně:
Smluvní vztah k hřišti/zařízení - posuzuje se na základě čestného prohlášení a stavu a charakteru
odkazovaného hřiště/zařízení; v případě pochybností bude provedeno místní šetření, při kterém členský
subjekt ČGF musí prokázat dostatečnou součinnost.
Stav členské základny - splnění podmínky minimální velikosti členské základny (viz stanovy ČGF, čl. II., odst. 2)
bude posuzováno na základě prvotního exportu dat pro tisk členských karet k 1. únoru daného roku; pro
splnění dané podmínky musí klub mít k rozhodnému datu nejméně 50 neblokovaných členů s domovskou
registrací.
Účast v oficiálních soutěžích družstev ČGF, resp. ČSTV (platí od roku 2015) - splnění podmínky je posuzováno
na základě soutěží družstev dospělých a mládeže ČGF v předchozí sezóně (poprvé v sezóně 2014). Družstvo,
které soutěž řádně nedokončilo z důvodu nenastoupení či nastoupení s menším než minimálním počtem hráčů
(platí pro libovolné kolo soutěže družstev - ať už v základní části, Play-off, regionální kvalifikaci či závěrečné
části), danou podmínku nesplňuje; výjimkou je vzdání zápasu/nenastoupení ve čtvrtfinále Play-off v Extralize
a I. lize mužů a žen a v Play-out v Extralize mužů. Status družstva, které ke všem kolům soutěže nastoupilo
řádně a v dostatečném počtu hráčů, ale bylo posléze diskvalifikováno z jiného důvodu (např. pro nedohrání
dostatečného počtu hráčů aj.), bude posouzen STK ČGF individuálně na základě charakteru prohřešku.

Čl. IV
Správnost čestného prohlášení
Pokud členský subjekt ČGF své čestné prohlášení zfalšuje, jde o velmi závažný prohřešek, který může vést
k vyloučení z ČGF. Každopádně je takovýto členský subjekt ČGF automaticky přeřazen mezi Přidružené kluby
s tím, že další sankce budou projednány výborem ČGF.

Čl. V
Souběh čestných prohlášení k jednomu hřišti/zařízení
Pokud k 31. lednu daného roku ČGF obdrží více čestných prohlášení od různých členských subjektů ČGF
vztahujících se k jednomu hřišti/zařízení, než je maximální možný počet daný stanovami ČGF pro dané
hřiště/zařízení, budou tato čestná prohlášení posuzována podle následující hierarchie dané tím, který zástupce
hřiště/zařízení ho podepsal: Majitel (statutární zástupce) - Provozovatel (statutární zástupce) - Manažer, vyjma
případu, kdy je toto právo předmětem smluvního ujednání mezi zainteresovanými subjekty či osobami. V
případě souběhu více čestných prohlášení stejné úrovně je na příslušných členských subjektech ČGF, aby
s majiteli/provozovateli hřiště/zařízení dohodly stažení některého z nich, popř. na základě doložených
smluvních závazků prokázaly oprávněnost některého ze subjektů k podpisu čestného prohlášení. Pokud se
situaci nepodaří vyřešit do doby konání konference ČGF, bude na všechna dotčená čestná prohlášení
pohlíženo jako na neexistující a příslušné členské subjekty ČGF budou mít pro daný kalendářní rok status
Přidruženého klubu.

Čl. VI
Kategorizace hřišť/zařízení
Za hřiště znormované podle článku II., odstavec 1a stanov ČGF se považuje hřiště o minimálním počtu 9 jamek
znormované na úpravu EGA hendikepu (tj. hendikepu 36 a nižšího). Jamky znormované jen pro úpravu tzv.
klubových hendikepů (tj. hendikepů v intervalu 37 až 54) takovýto status nemají. Pokud takovéto jamky existují
u hřiště znormovaného na úpravu EGA hendikepu (např. akademie), nepočítají se jako další jamky ani se
k těmto jamkám - podobně jako k driving range u znormovaného hřiště - nemůže smluvně vázat další členský
subjekt ČGF (ve smyslu článku II., odstavce 1 stanov ČGF). Otázka, zda akademie, driving range, popř. další
zařízení existují samostatně nebo místně a věcné přísluší k hřišti znormovanému na úpravu EGA hendikepu,
resp. tvoří jeden komplex, se rozhodne po právu a slušnosti na základě logiky věci a historického stavu. Celistvý
areál, který by byl účelově rozdělen na organizačně oddělené složky (byť právně, majetkově či formálně
nepropojené), bude z daného hlediska vždy posuzován jako jedna entita.

v Praze dne 15. ledna 2013
ing. Jan Jenčovský
prezident České golfové federace

ing. Zdeněk Kodejš
viceprezident České golfové federace

