
 

 

 

 

Osvědčení pro hru na hřišti…   
…a udělení klubového HCP 

Základní údaje – důležité 

Pro zájemce, kteří chtějí začít s golfem je zavedeno Osvědčení pro hru na hřišti, který nahrazuje dříve 
známou tzv. Zelená karta. Golf Club Zlonín, jako člen ČGF, může při splnění podmínek vystavit 
(prostřednictvím pověřené osoby od STK klubu-garantem) zájemci: 

• Osvědčení pro hru na hřišti 

• klubový hendikep-HCP (obvykle 54)  

1. Osvědčení samo o sobě neopravňuje ke hře na znormovaných hřištích a je pouze jakýmsi před-
stupněm udělení HCP (jde pouze o potvrzení, že hráč zná golfovou etiketu, pravidla, základní švih a 
zejména pohyb na hřišti. Ne každý klub a ne každý provozovatel hřiště musí toto osvědčení akceptovat).  

2. K úplné možnosti hry na znormovaných hřištích, úpravy HCP, účasti na turnajích je potřeba “klubový 
HCP”, ten přiděluje klubová autorita = klub (zástupce pověřený STK GCZLO), na základě ověření 
golfových znalostí a dovedností hráče. 

Osvědčení a HCP – Golf Club Zlonín 

Osvědčení pro hru na hřišti – obsahuje 6 lekcí (6x cca 60 minut): 

 Trénink odpalování (dlouhá hra) a přihrávky na green (krátká hra) 
 Patování, bunkershot, course management, golfové/pravidlové zajímavosti 
 Golfová etiketa a pravidla, slovníček pojmů, pohyb na hřišti – písemný test 
 Praktická hra na hřišti ve Zloníně (znalost pravidel, etikety a další – viz níže příloha Dodatku III) 
 předpokladem úspěšného absolvování je dále souběžné individuální trénování po dobu kurzu 
 V ceně Osvědčení: trenér, vstupy na hřiště/driving, případné zapůjčení holí, míčky na trénink 

 

=> možnost vystavení Osvědčení pro hru na hřišti1 
=> možnost udělení klubového HCP1 

• Jednorázový poplatek za 6 lekcí/osvědčení: 4.200,-/zájemce 
 
 

Klubový hendikep – první členství zájemce v golfovém klubu – Golf Club Zlonín, který je členem ČGF: 

 člen GC Zlonín (klubová autorita), členství základní-roční 1.500,- (junior/senior), 2.000,- (ostatní) 
 
 

Osvědčení a HCP – ostatní (od jiných trenérů, cvičitelů apod.) 

Podmínky klubu v případě získání Osvědčení mimo Golf Club Zlonín = tj. uznání Osvědčení „odjinud“: 

 člen Golf Club Zlonín, členství základní 1500,- (junior/senior), 2000,- (ostatní) – vyplnění přihlášky do 
klubu a souhlas se stanovami – viz webové stránky www.golfzlonin.cz 

 písemný test – základní pravidla, etiketa – prověření znalostí zájemce 

=> možnost udělení klubového HCP1 
• Jednorázový poplatek za vystavení HCP a změna statutu na serveru: 1000,-/zájemce 

 

Další informace 

Více informací Vám rádi poskytneme na emailu info@golfzlonin.cz nebo telefonicky na +420 731 589 638. 

																																																													
1 Klub není povinen vystavit Osvědčení nebo udělit HCP, pokud se domnívá, že znalosti a dovednosti hráče nejsou dostačující. 



Důležité přílohy dle Dodatku III ČGF 

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. 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. 

 
 
 
 

Golf Club Zlonín 
www.golfzlonin.cz, info@golfzlonin.cz 

+420 731 589 638 


