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Rozhodnutí výboru ČGF 3 – 36/2020
o podmínkách pořádání turnajů na serveru
České golfové federace
Čl. 1
Definice pojmů
ČGF
Česká golfová federace.
CGC
CZECH GOLF CONSULTING s.r.o., obchodní společnost zřízená ČGF, kterou ČGF pověřila příkazní smlouvou
mj. správou Serveru ČGF.
Server ČGF
Server ČGF je technické řešení umožňující mj. centrální evidenci subjektů, turnajů, registrovaných hráčů
golfu, jejich hendikepů a turnajových i nesoutěžních výsledků.
Hřiště
Hřištěm se rozumí fyzický areál golfového hřiště/areálu/resortu s veškerým příslušenstvím, jakož i, podle
kontextu, jamky předepsaného kola umožňující turnajovou hru.
Majitel hřiště
Majitel hřiště je jedna nebo více fyzických nebo právnických osob vlastnících hřiště nebo jeho část.
Provozovatel hřiště
Provozovatel hřiště je organizační jednotka, která hřiště jako takové spravuje (ať už vlastními silami nebo
dodavatelsky), jedná za něj, uzavírá za něj smlouvy a samostatně pořádá nebo dalším subjektům umožňuje
na něm pořádat turnaje.
Poznámka: Provozovatelem je typicky majitel hřiště nebo jiný subjekt, který za tímto účelem uzavřel s
majitelem příslušnou smlouvu. V některých případech jde i o Členský subjekt ČGF.
Členský subjekt
Členským subjektem se rozumí libovolný subjekt sdružený v ČGF, bez ohledu na jeho aktuální status podle
stanov ČGF (Klub, Přidružený klub, Asociace aj.)
Promotér
Promotér je subjekt, který má zájem pořádat golfové turnaje, avšak není členem ČGF. Může tak samozřejmě
činit samostatně po vlastní dohodě s příslušným hřištěm, provozovatelem nebo odpovědným subjektem.
Nicméně pokud chce aktivně pracovat se serverem ČGF, být uváděn jako Spolupořadatel nebo na severu
ČGF pořádat turnaje v zahraničí, musí si od ČGF opatřit platnou promotérskou licenci.
Organizační složka ČGF
Organizační složkou ČGF se rozumí samotná ČGF, stejně jako jí zřízená komise či organizační jednotka (např.
STK, jednotlivé regionální STK, apod.).
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Smluvní hřiště
Smluvní hřiště je pro daný členský subjekt takové hřiště patřící do působnosti ČGF, se kterým má členský
subjekt navázán a vyřešen smluvní vztah dovolující mu pod svou hlavičkou samostatně pořádat na tomto
hřišti turnaje. Každý členský subjekt může mít definováno libovolně mnoho smluvních hřišť.
Domovské hřiště
Domovské hřiště je pro daný členský subjekt takové hřiště patřící do působnosti ČGF, které jako takové
subjekt uvedl při vstupu do ČGF nebo se kterým je historicky spojen a na kterém typicky zajišťuje
uspokojení herní potřeby svých členů v převážné míře. Členský subjekt má typicky právě jedno domovské
hřiště, ale teoreticky jich může mít i víc, nebo žádné.
Smluvní subjekt
Smluvní subjekt je pro dané hřiště ten členský subjekt, který má dané hřiště definováno jako své smluvní
hřiště. Ve vztahu k jednomu hřišti může být definováno libovolně smluvních subjektů.
Domovský subjekt
Domovský subjekt je pro dané hřiště ten členský subjekt, který má dané hřiště definováno jako své
domovské hřiště. Ve vztahu k jednomu hřišti může být definováno více domovských subjektů.
Odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt je pro dané hřiště ten členský subjekt, který je tak uznán provozovatelem hřiště a ČGF.
Zpravidla jde o ten domovský subjekt, jehož vztah k hřišti je historicky nejstarší, ale může to být kterýkoli ze
smluvních nebo domovských subjektů. Na každém hřišti může být nejvýše jeden odpovědný subjekt.
Oprávněný subjekt
Oprávněný subjekt je takový subjekt, ať už jde o členský subjekt, promotéra nebo organizační složku ČGF,
který má, dle nastaveného oprávnění, právo v rámci serveru ČGF nakládat s turnajem.
Stupeň oprávnění
Stupeň oprávnění stanoví, jaké operace s daným turnajem na serveru ČGF může ten který oprávněný
subjekt dělat. Jednotlivé osoby jednající za odpovědný subjekt nebo na základě jeho pověření mohou mít
tato práva dále omezena. V zásadě rozeznáváme 4 stupně oprávnění (každé další vyšší automaticky
zahrnuje práva nižšího stupně):
 Prohlížení – právo vidět turnaj a jeho detaily (propozice, přílohy, seznam přihlášených, startovní
listiny, výsledkové listiny, detail výsledku, aj.)
 Zpracování výsledků – právo aktivně zadávat do systému individuální výsledky v rámci turnaje, tisk
výsledkových listin
 Řízení turnaje – úprava propozic, správa přihlášek, vytváření startovních listin, práce s přílohami a
obecně řízení existujícího turnaje
 Správa turnajů – vytváření, kopírování a mazání turnajů
Pořadatel
Pořadatel je oprávněný subjekt, který je takto uveden u turnaje na serveru ČGF. Tato role danému subjektu
dává plnou kontrolu nad turnajem, popř. dle konkrétního stupně oprávnění.
Spolupořadatel
Spolupořadatel je oprávněný subjekt, který je takto uveden u turnaje na serveru ČGF. Tato role danému
subjektu dává omezenou kontrolu nad turnajem, popř. dle konkrétního stupně oprávnění.
Hotline
Hotline je služba poskytovatele aplikace Server ČGF, která poskytuje technickou pomoc při práci se
serverem, zejména pak při řešení nestandardních stavů.
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Čl. 2
Status, práva a povinnosti Odpovědného subjektu
Status odpovědného subjektu může být přiznán, změněn či odejmut kdykoli na základě dohody
provozovatele hřiště a ČGF.
Odpovědný subjekt je vůči ČGF zodpovědný za to, že na hřišti, vůči kterému je definován jako Odpovědný
subjekt:
 je udržováno správné značení v souladu s Pravidly golfu;
 vydaná Místní pravidla jsou v souladu s Pravidly golfu;
 jsou dodržovány Hendikepové podmínky a to i v nesoutěžní dny.
Dále je Odpovědný subjekt vůči ČGF zodpovědný za to, že:
 turnajový kalendář pro dané hřiště na Serveru ČGF je včas a správně aktualizován, a to včetně
turnajů pořádaných jinými Domovskými nebo Smluvními subjekty (řešení kolizí apod.).
Toto vše Odpovědný subjekt případně zajišťuje ve spolupráci s provozovatelem hřiště.
Odpovědný subjekt se kromě těchto pravidel samozřejmě musí řídit i dalšími smluvními ujednáními, která
uzavřel, např. právě s provozovatelem nebo majitelem hřiště.
Čl. 3
Vypisování a další správa turnajů
Turnaj na serveru ČGF může vypsat buď ČGF, Organizační složka ČGF, CGC nebo pro dané hřiště příslušný
Odpovědný subjekt.
Jako Pořadatel musí být uvedena buď ČGF, Organizační složka ČGF, CGC nebo k danému hřišti příslušný
Odpovědný, Domovský nebo Smluvní subjekt.
Jako Spolupořadatel může být uvedena buď ČGF, Organizační složka ČGF, CGC, libovolný Členský subjekt
nebo Promotér.
Další správu turnaje může provádět buď ČGF, Organizační složka ČGF, CGC, Pořadatel nebo libovolný z
vypsaných Spolupořadatelů, v závislosti na přiděleném stupni oprávnění.
Pokud Pořadateli s vypsáním turnaje pomáhá Hotline, musí se také držet těchto pravidel (tj. nemůže např.
členskému subjektu založit turnaj na hřišti, pro které není daný Členský subjekt Odpovědným subjektem).
Případné výjimky z těchto ustanovení musí být vždy schváleny ČGF (např. v případě dlouhodobé
nedostupnosti potřebných osob apod.).
Čl. 4
Práva a povinnosti Pořadatele a Spolupořadatelů
Pořadatel a Spolupořadatelé jsou povinni zajistit včasné vyspání turnaje na server ČGF. Jsou dále odpovědní
za to, že budou dodržována Pravidla golfu, Pravidla amatérského statusu a Řády ČGF. Zejména pak musí
zajistit působnost licencovaného rozhodčího po celou dobu konání turnaje.
Čl. 5
Turnaje pořádané na hřištích pod působností ČGF
Všechny turnaje hrané na úpravu hendikepu pořádané pod působností ČGF musí být zadány na Serveru
ČGF.
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Čl. 6
Turnaje pořádané na hřištích mimo působnost ČGF
Na serveru ČGF lze evidovat i turnaje pořádané na hřištích mimo působnost ČGF (tj. zejména v zahraničí). V
takovém případě vystupuje jako pořadatel ČGF, Organizační složka ČGF nebo CGC, ostatní subjekty (další
Členské subjekty, Promotéři) pak mohou figurovat jako Spolupořadatelé.
Údaje potřebné pro zavedení turnaje na server musí spolupořadatel dodat ČGF v dostatečném předstihu
(nejméně jeden týden před konáním turnaje), a to včetně potřebných detailů hřiště a aktuálních norem.
Zavedení turnaje pořádaného na hřišti mimo působnost ČGF je zpoplatněno jednorázovým poplatkem.
Členské subjekty ČGF si mohou pro každé jednotlivé zahraniční hřiště navíc zakoupit roční licenci umožňující
jim samostatné pořádání turnajů na tomto hřišti z pozice Odpovědného subjektu.
Čl. 7
Nekvalifikační turnaje
Pokud je na Serveru ČGF zadán jiný než kvalifikační turnaj (tj. turnaj, který není hrán na úpravu hendikepu),
platí pro něj výše uvedené podmínky s výjimkou těch, jež nejsou z povahy turnaje aplikovatelné.
Čl. 8
Poplatky
Členský subjekt ČGF vystupující v roli Pořadatele (z titulu Odpovědného, Domovského nebo Smluvního
subjektu) turnaje pořádaném na hřišti pod působností ČGF neplatí žádné poplatky.
Členský subjekt ČGF vystupující v roli Spolupořadatele turnaje pořádaném na hřišti pod působností ČGF
neplatí žádné poplatky.
Členský subjekt ČGF vystupující v roli Spolupořadatele turnaje pořádaném na hřišti mimo působnost ČGF (v
zahraničí) platí poplatky za zavedení turnaje na server a za jeho vyhodnocení, s výjimkou případu, kdy má
zakoupenu po toto hřiště roční licenci na pořádání turnajů (v takovém případě pak může vystupovat i jako
Pořadatel).
Promotér vystupující v roli Spolupořadatele turnaje pořádaném na hřišti pod působností ČGF neplatí žádné
poplatky.
Promotér vystupující v roli Spolupořadatele turnaje pořádaném na hřišti mimo působnost ČGF (v zahraničí)
platí poplatky za zavedení turnaje na server a za jeho vyhodnocení.
Poplatky jsou stanoveny následovně:
 Roční registrační (licenční) poplatek pro Promotéry … 10.000 Kč.
 Roční pořadatelská licence pro Členský subjekt ČGF pro jedno hřiště mimo působnost ČGF
(v zahraničí) … 10.000 Kč.
Poznámka: Členský subjekt mající tuto pořadatelskou licenci pak již neplatí poplatky za zavedení turnaje na
server ani za jeho vyhodnocení.
Zavedení turnaje pořádaného mimo působnost ČGF (v zahraničí), a to jak pro Členské subjekty ČGF, tak pro
Promotéry:
 Při včasné, úplné a správné žádosti … 500 Kč.
 Při pozdní, neúplné či chybně vyplněné žádosti … 1.000 Kč.
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Žádost se bere jako včasná, úplná a správná, pokud je podána nejméně 1 týden před datem pořádání
turnaje a také se do tohoto data (1 týden před pořádáním) dořeší případné nedostatky.
Poplatek za zpracování jednoho kola turnaje pořádaného mimo působnost ČGF (v zahraničí), a to jak pro
Členské subjekty ČGF, tak pro Promotéry … 500 Kč.
Poznámka: Jednokolový zahraniční turnaj je tak ve výsledku zpoplatněn částkou 1.000 Kč, dvoukolový 1.500
Kč, tříkolový 2.000 Kč atd.
Pokud je Spolupořadatelů podléhajících zpoplatnění více, dělí se příslušné aplikovatelné poplatky mezi ně
rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.
Zavedení nového zahraničního hřiště na server je bezplatné, ovšem předpokládá se dodání kompletních
podkladů (score card, normy).
Čl. 9
Zastupování
ČGF pověřuje CGC zastoupením v záležitostech inkasa všech poplatků a udílení licencí promotérům a
Členským subjektům ČGF, jakož i zaváděním potřebných turnajů na server ČGF.
Poplatky uvedené v článku 8 jsou fakturovány plus zákonná sazba DPH.
Čl. 10
Indoorové turnaje
Pro indoorové turnaje platí stejné zásady.
Čl. 11
Sankční ustanovení
V případě hrubého, závažného či opakovaného porušení Pravidel golfu, Pravidel amatérského statutu, Řádů
ČGF či těchto podmínek ze strany Pořadatele či Spolupořadatelů může být danému subjektu odebrán
přístup na Server ČGF, a to bez náhrady případných výdajů za licenci. V případě členských subjektů ČGF pak
může být také zahájeno další disciplinární řízení.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí ruší všechna obdobná předchozí rozhodnutí.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.
Výklad tohoto rozhodnutí jakož i projednání a případné udělení výjimek je v kompetenci výboru ČGF.

Praha, 11. února 2020

Zdeněk Kodejš, prezident ČGF
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