
Kvalifikační řád rozhodčích golfu ČGF 
Vydaný Komisí rozhodčích STK ČGF 

Preambule 

Česká golfová federace coby oficiální zastřešující organizace golfu v České republice vydává a publikuje 

závazné řády. Tento Kvalifikační řád řeší požadavky a postupy při přidělování rozhodcovských licencí 

nutných k řízení oficiálních golfových soutěží. 

Článek 1 

Ačkoli samotná Pravidla golfu vydávaná R&A nespecifikují pro funkci rozhodčího žádné zvláštní požadavky, 

STK ČGF stanovila, že každý turnaj oficiálně vypsaný na serveru ČGF musí mít určeného hlavního 

rozhodčího, který musí být držitelem platné rozhodcovské licence. STK ČGF každý rok organizuje školení, na 

kterých je možno příslušné licence získat či obhájit. 

Článek 2 

Kvalifikační řád rozhodčích golfu definuje následující stupně licencí: 

• Rozhodčí golfu 3. třídy – Klubová úroveň 

• Rozhodčí golfu 2. třídy – Regionální úroveň 

• Rozhodčí golfu 1. třídy – Federační úroveň 

• Mezinárodní rozhodčí golfu – Mezinárodní úroveň 

Rozhodčí s platnou licencí může rozhodovat libovolný turnaj, nicméně se doporučuje, aby alespoň třída 

hlavního rozhodčího odpovídala významu a kategorii turnaje. 

Článek 3 

S výjimkou Mezinárodní třídy je platnost příslušné licence omezena na existující edici Pravidel golfu. 

Článek 4 

Požadavky pro přidělení i obnovu příslušných licencí jsou následující: 

• Rozhodčí golfu 3. třídy 

o Účast na oficiálním školení pravidel 

o Splnění testů pro 3. třídu  

 

• Rozhodčí golfu 2. třídy 

o Stávající licence alespoň 3. třídy 

o Doložená praxe výkonu funkce rozhodčího během nejméně jedné sezóny, a to minimálně 

na 10 turnajích, z toho alespoň jednou v pozici hlavního rozhodčího (rozhoduje evidence 

serveru ČGF) 

o Účast na oficiálním školení pravidel pro rozhodčí vyšších tříd 

o Splnění testů pro 2. třídu  

  



• Rozhodčí golfu 1. třídy 

o Stávající licence alespoň 2. třídy 

o Doložená praxe výkonu funkce rozhodčího během nejméně tří sezón, a to minimálně na 30 

turnajích, z toho alespoň 5x na oficiálních turnajích pořádaných ČGF, z toho alespoň jednou 

v pozici hlavního rozhodčího (rozhoduje evidence serveru ČGF) 

o Účast na oficiálním školení pravidel pro rozhodčí vyšších tříd 

o Splnění testů pro 1. třídu  

 

• Mezinárodní rozhodčí golfu 

o Stávající licence alespoň 1. třídy 

o Komunikační znalost anglického jazyka 

o Účast na Tournament Administrators and Referees School v St Andrews 

o Splnění testů v rámci TARS 

Poznámka: S ohledem na omezený počet delegovaných míst pro TARS stačí pro obnovu stávající 

Mezinárodní třídy splnit podmínky pro 1. třídu 

Článek 5 

Komise rozhodčích STK ČGF si vyhrazuje právo ve speciálních případech rozhodnout o přidělení licence 

rozhodčího či stanovení limitu její platnosti. 

Článek 6 

Licence rozhodčího může být Komisí rozhodčích STK ČGF s okamžitou platností snížena či odebrána, jestliže 

rozhodčí opakovaně nekompetentně rozhoduje v rozporu s Pravidly golfu, hrubě porušuje Etiketu golfu, při 

vlastní hře sám vědomě podvádí, nebo jiným způsobem poškozuje dobré jméno golfu. 

 

 

 V Praze dne 12. 10. 2017 Mgr. Dalibor Procházka 

  předseda Komise rozhočích STK ČGF 


