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Osvědčení pro hru na hřišti 
 

Všeobecně 
Vzhledem ke specifičnosti golfu, při němž hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího, je třeba, aby před vstupem na hřiště 
prokázali základní znalosti etikety, pravidel golfu a základní herní dovednosti. Osvědčení pro hru na hřišti nahrazuje dříve používané  
pojmy Zelená karta a Zkouška golfové způsobilosti.   
 

Garant 
Garant je zkušený hráč, který má pověření STK klubu: tj. profesionální trenér, trenér golfu ČGF, člen STK klubu, dlouholetý aktivní  
hráč s vysokým herním i morálním profilem aj. 
 

Teoretické požadavky 
Kandidát musí prokázat základní znalosti etikety a pravidel golfu, které jsou nutné pro jeho bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. 
 

Praktické požadavky 
Kandidát musí odehrát minimálně 9 jamek s garantem, při nichž prokáže nutné herní dovednosti, ale hlavně respektování tradic  
a ducha hry a prokáže znalosti pravidel a etikety, a to zejména:  
 

• Zásady bezpečnosti a ohleduplnost k ostatním hráčům: 
o Dodržování bezpečné vzdálenosti od předchozí skupiny hráčů 
o Ohleduplnost k ostatním hráčům ve skupině, zejména když provádějí úder 
o Celkové chování a hlasitost projevu 

• Péče o hřiště: 
o Vracení vyseknutých drnů 
o Oprava poškození jamkoviště – důlky po dopadech míčů i jiné 
o Uhrabávání bankrů 

• Rychlost a plynulost hry: 
o Jaké je pořadí ve hře na odpališti a při hraní jamky 
o Připravenost ke hře, omezení času na přípravu k ráně a počtu cvičných švihů, ready golf 
o Přesun mezi ránami a mezi jamkami 
o Dodržování tempa hry 
o Kdy a jak pustit skupinu hráčů před sebe 

• Další zvyklosti a základní pravidla: 
o Umísťování golfového bagu a vozíku při hře 
o Vyhýbání se směru hry na jamkovišti a obsluha praporkové tyče 
o Značení, identifikace a čištění míče 
o Počítání výsledků a jejich zápis do skórekarty 
o Začátek hry na odpališti, nasazení míče 
o Hledání míče, provizorní míč, hra z původního místa 
o Postup při úlevě z trestné oblasti, nehratelný míč, beztrestné úlevy 
o Zákaz hry tréninkovými míči na hřišti 

 

Osvědčení 
• Pokud kandidát 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 musí být upozorněn, že ne každý klub a ne každý provozovatel hřiště musí toto osvědčení akceptovat. 

• Formulář Osvědčení pro hru na hřišti je samostatná příloha tohoto dokumentu. Vystavením osvědčení garant přejímá  
za registrovaného hráče odpovědnost. 

 

Registrace: 
• Registraci hráče na serveru ČGF provádí STK klubu, přičemž použije údaje z předloženého Osvědčení pro hru na hřišti  

a ze skórekarty potvrzené garantem. 

• Počáteční hendikep hráče podle zadaného výsledku automaticky spočítá server.  
 

                        
v Praze dne 4. ledna 2021       Aleš Libecajt 

          předseda STK ČGF 


