
INTERNÍ NAŘÍZENÍ K PROVOZU GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V KOSTELCI 
v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 6. 4. a 15.4. 2020

 Vzhledem k mimořádné situaci, ve které se nacházíme, je povoleno otevření venkovních sportovišť
jen za určitých podmínek. Provoz hřiště je v souvislosti s tím limitován a platí přísnější pravidla než
za běžného stavu a omezeny jsou také některé služby. My Vás tímto prosíme o jejich striktní 
dodržování. Ukažme, že golf je férový sport a golfisté se umí chovat podle etikety a dodržovat 
stanovená pravidla.  Nikdo z nás nechce nic jiného, než abyste si svůj čas na hřišti užili! 

• Hřiště (včetně cvičných ploch – chipping & putting green) je otevřeno denně 8 – 19 hod. 
• Driving range je v provozu denně 9 – 17 hod. Možnost dobíjet kredit na kartách k výdeji 

míčů  a půjčovat si karty nebo vracet je po dobu mimořádných opatření, je omezena. 
Výdejna je otevřená v úterý a ve čtvrtek   9 – 17 hod. Do výdejny vstupujte jednotlivě.  

• Společně na driving range sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti (zde není 
velikost skupin omezena), popřípadě od jiných osob zachovávají odstup nejméně dva metry. 

• Zachovávají-li sportující osoby od sebe odstup dva metry, není jejich počet nijak omezen. 
• Při dodržení zásady „odstupu dvou metrů“ nejsou roušky povinné.  
• Bohužel je zakázán přístup do klubovny, šaten. Pokud si potřebujete vyzvednout výstroj 

ke hře ze svých skříněk, bude Vám to umožněno jednorázově po domluvě s manažerkou 
na tel. 739 079 911. 

• Nelze umožnit ani vstup na toalety, proto prosíme, buďte maximálně ohleduplní na hřišti 
a v jeho bezprostředním okolí! 

• Rezervace i samoodbavení probíhá pouze a jedině přes mobilní aplikaci Tee Time. 
• Jsou-li ve flightu více než dvě osoby, smí se k sobě na vzdálenost menší dvou metrů přiblížit

vždy pouze dvě osoby (přiblížením se k sobě vytvoří skupinu, která ale smí být max. 
dvoučlenná) a v takovém případě si MUSÍ OBA NASADIT ROUŠKU (například při řešení 
pravidlové situace). 

• Jestliže se k hráči přiblíží jakákoli osoba na vzdálenost menší dvou metrů, MUSÍ SI OBA 
NASADIT ROUŠKU (např. pracovník údržby, hráč z jiného flightu hledající míč atd.)

• V případě členů domácnosti povinnost nosit roušku při menší vzdálenosti než dva metry, 
NEPLATÍ – NEMUSÍ MÍT ROUŠKU.

• Každý hráč má vlastní výstroj.
• Po odbavení hráč „začíná sportovat“ až okamžikem, kdy se dostaví na první odpaliště a je 

připraven ke hře anebo je připraven ke hře na DR – teprve tehdy by měl sejmout roušku 
• Rozestupy mezi jednotlivými flighty musí být alespoň 10 minut, prosíme hráče 

o ohleduplnost, netlačte se na hráče na jamce před vámi a vyčkejte, až dohrají. 
• Neúčastní-li se osoba hry na hřišti či aktivního nácviku na DR je povinna mít roušku.
• Hráči jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická nařízení.
• Při hře zůstává vlajková tyč v jamce. 
• U bunkerů nejsou umístěny hrábě, bunkery se hrají jako půda v opravě. 
• Vstup na hřiště je povolen pouze odbaveným hráčům (týká se to členů i nečlenů).
• Na hřišti se bude pohybovat manažer, maršál nebo jiná pověřená osoba, která je oprávněná 

požadovat ověření, zda je hráč odbaven a potvrzení o zaplacení u platících hráčů (členové 
s ročním FEE nebo udržovacím členstvím, hráči ostatních klubů). Při zjištění, že je hráč 
na hřišti neoprávněně - neodbaven, je oprávněn takového hráče z hřiště okamžitě vykázat. 

• Přednostní právo rezervace tee time mají členové klubu, kterým je vyhrazena polovina 
hracích časů v každé hodině. Pokud tyto časy nejsou členy klubu obsazeny do 8 hodin ráno 
v den hry, mají ostatní hráči možnost provést rezervaci.

• Klub si vyhrazuje právo zrušit rezervace nečlenům, kteří si vytvoří rezervaci před 
stanoveným termínem (před 8. hodinou ráno v den hry). 

• Hráčům, kteří si vytvoří rezervaci a na svůj tee time se nedostaví, může být provedena 
blokace a nebude umožněna další rezervace přes Tee time. Každý má možnost svou 
rezervaci hry zrušit, pokud ví, že přijet nemůže, a uvolnit tak herní čas někomu jinému. 

• Výše uvedené podmínky platí do odvolání. 
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