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MÁTE RÁDI AKTIVNÍ POBYT
V PŘÍRODĚ A RELAX?
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STAŇTE SE REKREAČNÍM
HRÁČEM GOLFU!

CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?

9-042

Už žádné povinné zkoušky, nutnost členství v klubu, poplatky nebo povinnost hrát golf
s úpravou hendikepu. Hrajte jen pro radost a příjemné chvíle s přáteli. A zapomeňtě na novinářské články
o pekelně drahé výbavě. S naším partnerem, společností Golf Profi, máte o výbavu postaráno.
Právě pro vás, rekreační hráče, je připraven značkový golfový set Dunlop s bagem na záda
za cenu 4 790 Kč včetně DPH.

GOLFOVÝ SET
PRO HRÁČE
Z PROJEKTU REKREAČNÍ GOLFISTA
Tento golfový set je ideální pro všechny začátečníky, kteří si potřebují si pořídit svůj první golfový set.
Sada dřev je osazena Aeroskin Graphite šafty, kde hrubý povrch snižuje při nápřahu odpor pro zvýšení rychlosti hlavy hole.
Železa Dunlop Cavity díky designu a rozložení hmotnosti odpustí i nepřesně trefené rány se zachováním vzdálenosti.

Tento desetidílný set se skládá z následujících částí:
• Driver s velikostí hlavy 420 cm3
• Dřevo č. 3 Wood
• Železa č. 4, 6, 8 a PW se zvětšenou hlavou hole pro snadnější odpaly
na ocelových šaftech
• Kladívkový putter
• 2 headcovery na dřeva
• Odlehčený bag na nošení – Dual ramenní popruh/
Polstrované přepážky pro ochranu holí
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A abyste viděli, že to s rekreačním golfem myslíme opravu vážně, připravili jsme vám
velmi jednoduchá pravidla golfové hry.

PRAVIDLA HRY REKREAČNÍHO HRÁČE GOLFU
Motto: „Hraj fér, rychle, ale vždy bezpečně, opravuj po sobě hřiště, buď společenský... potom budeš kdekoliv
na světě vítán.“

Podstata golfu

Ohled k ostatním hráčům

• V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.

• Hráč musí být k ostatním hráčům zdvořilý.

• Hráč respektuje ostatní hráče, pracovníky hřiště, řídí
se jejich pokyny a dodržuje jak tato pravidla golfu,
tak „místní pravidla“ jednotivých hřišť.

• Hráč a jeho chování na hřišti nesmí rušit ve hře
ostatní hráče.

• Zdvořilost a slušnost je základním pravidlem pro
hráče golfu.

Bezpečnost
• Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit
jinému hráči a ani sám sobě. Tomuto musí podřídit
svou hru.
• Hráč nikdy nestojí v blízkosti hráče, jež provádí svůj
švih.
• Hráč by měl vždy stát kolmo ke hráči, nikoliv ve směru
hry hrajícího hráče.
• Hráči musí stát tak, aby neohrozili a nebyli ohroženi
švihem hole hrajícího hráče, či možným zasažením
míče nebo kameny, oblázky, větvičkami či podobnými
předměty.
• Hráči by neměli hrát, dokud není skupina hráčů před
nimi z dosahu.
• Pokud hráč zahraje ránu ve směru, kde by mohl
míček někoho zasáhnout, měl by okamžitě
ohrožené osoby varovat. Tradičním varováním
je v takové situaci hlasitý výkřik „fore“ (fóór)
a zdvižení paže.

• Hráč nekřičí, neměl by telefonovat či vytvářet činnost
ohrožující ostatní hráče.
• Hráč hlásí pouze výsledek, který skutečně na jamce
zahrál.
• Pokud je hráč připraven ke hře, ostatní hráči by neměli
stát blízko míče nebo přímo za ním, nebo případně
přímo za jamkou.

Na greenu
• Na greenu by hráči neměli stát v dráze puttu (patu)
jiného hráče nebo vrhat stín na dráhu puttu.
• Hráči by měli setrvat na greenu nebo v jeho blízkosti,
dokud nedohrají všichni hráči ve skupině.

Zapisování skóre
• Výsledky hráči zapisují vždy po dohrání každé jamky
až na následujícím odpališti.
• Pořadí a rychlost hry
• Hráči hrají z odpaliště vždy v tomto pořadí: první
hraje ten, kdo na předešlé jamce zahrál nejméně
ran. Pokud výsledek na předešlé jamce hráčů byl
stejný, je směrodatný výsledek o další jamku zpět
než na předcházející jamce. Další hráči na odpališti
postupují při volbě pořadí hry podle stejného klíče.
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• V poli až do dohrání jamky hraje první vždy hráč
jehož míč je nejdále od jamky.
• Choďte rychle, hrajte s rozmyslem.
• Doporučuje se vždy držet se skupiny hráčů před
vámi popř. dodržovat časový limit stanovený
hřištěm.
• Pokud je před vámi volná jamka a zároveň
zdržujete další skupinu hráčů, je slušností
nabídnout hráčům za vámi, že je pustíte před
sebe, a to bez ohledu na počet hráčů v takové
skupině.
• Hráči by měli být vždy připraveni ke hře ve chvíli, kdy
na ně přijde řada.
• Hrajete-li na greenu nebo poblíž něj, umístěte své
hole či vybavení do místa, z kterého nejrychleji
přecházíte na odpaliště následující jamky.

• Není-li míč v této době nalezen, hráč pokračuje
ve hře s jiným míčem z místa přibližného dopadu
hledaného míče.

Péče o hřiště
• Hráči by se měli vyhnout jakémukoli poškozování
hřiště, např. při cvičném švihu nebo úderem hlavy
hole, ať už ze vzteku nebo z jiného důvodu.
• Hráči by měli pečlivě opravit jakékoli vyseknuté
„travní řízky“ a také jakékoli poškození greenu
způsobené dopadem míče, a to ať jejich vlastní,
nebo i cizí.
• Na green nikdy hráči nepokládají své hole, či
dokonce nevjíždí vozíkem.
• Vlajku hráči pokládají šetrně, aby nedošlo k poškození
greenu.

• Jakmile je jamka dohrána a vlajka umístěna zpět
v jamce, měli by hráči okamžitě opustit green.

• K vyjmutí míče z jamky by se nikdy neměla používat
hlava hole.

Ztracený míč

• Před odchodem z greenu je třeba řádně vrátit vlajku
do jamky.

• Není-li si hráč jist, že právě odehraný míč nalezne,
měl by zahrát provizorní míč, aby nezdržoval ostatní
hráče.
• Hráči vždy sledují odpal hrajícího hráče, aby
v případě potřeby pomohli najít ztracený míč.
• Míč je povoleno hledat maximálně po dobu
5 minut.

• Při hře v bunkeru hráč po odehrání míče musí upravit
veškeré jím vytvořené díry a stopy.
• Hráč by měl dbát, aby svou hrou a chováním nezhoršil
podmínky pro hru ostatním hráčům.
• Drobné opravy hřiště patří k etiketě golfu a hráč
opravuje hřiště pro svůj kvalitní zážitek ze hry.

Pokud hráč během hry nebo dlouhodobě soustavně tyto pokyny porušuje v neprospěch
ostatních, může odpovědný pracovník hřiště ukončit hru hráče bez náhrady.
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Pokud už jste se tedy rozhodli, že náš „Golf bez zbytečných bariér“ je to, co byste rádi
zařadili mezi svoje rekreační aktivity, tak tady se dočtete, jak na to...
1. Zavoláte na recepci klubu a domluvíte si čas kurzu.
Telefon recepce: +420 222 351 800–1.
2. Kurzy probíhají vždy v sobotu a v neděli od 12 h,
jeden kurz trvá 3 h, je zdarma a vy s sebou
potřebujete pouze – sportovní obuv (ne traktorovou
podrážku), tričko s límečkem a vhodný pohodlný
sportovní oděv do daného počasí, kalhoty plátěné
nebo jiné, ale NE JEANS! Po úvodním kurzu vždy
následuje hra na hřišti!
3. Po té, co projdete základním kurzem, se na recepci
zaregistrujete jako Rekreační golfista, půjčíte
si hole (první půjčení holí po absolvování kurzu
je zdarma), vybavíte se míčky a vypichovátkem
(jeden míč s naším logem dostanete jako bonus
do začátku hry spolu s vypichovátkem), koupíte
si týčka, vyberete markovátko (o tom, co je co, se
dozvíte v průběhu kurzu) a můžete vyrazit na hřiště.
4. Recepce vám vystaví kartu Rekreačního golfisty,
která vás opravňuje k zakoupení hracího fee u nás
na hřišti.
5. Pro vstup na hřiště je podmínkou zakoupení Pravidel
Rekreačního hráče na recepci. Cena: 50 Kč. Tato
pravidla jste povinni mít vždy s sebou na hřišti
(v bagu).

A to je vše. Hezkou hru!

6. Poté pokračujete hrou na hřišti. Zjistíte si volný čas
ke vstupu na hřiště na recepci a zakoupíte hrací fee
na 9 jamek, které pro vás bude za zvýhodněnou
cenu: 500 Kč (běžná cena o víkendu je 800 Kč).
Tato zvýhodněná cena pro vás platí pro první tři hry
na 9jamek po té, co jste absolvoval kurz Rekreační
golfista. Pro další pokračování ve hře pro vás
budou připraveny další zvýhodněné hrací balíčky
na různé počty her. Více info na recepci.
7. Recepce vám vystaví potvrzení na hru a přiřadí vám
Průvodce hřištěm.
8. Průvodce hřištěm je osoba, která vás po celou
dobu prvních třech her na 9 jamek doprovází
po hřišti a učí vás v reálném provozu na golfovém
hřišti aplikaci jednoduchých pravidel rekreačního
hráče (viz.výše v textu).
9. Průvodce hřištěm po první tři kola (tři hry na 9 jamek)
veze pro celou skupinku (max.3osoby na hřišti,
které jdou jako Rekreační hráči), jejich vybavení
v jednom bagu a na jednom vozíku. Pro každého
má v bagu tři základní hole. Ostatní vybavení máte
v kapse – míčky, vypichovátko, markovátko, týčka.
10. Služby průvodce jsou pro vás jako pro Rekreačního
hráče pro první tři hry na 9 jamek u nás na hřišti
zdarma!.
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Všeobecné obchodní podmínky – karta rekreačního hráče (dále jen karta)
1. Vymezení platnosti – Držitel je po předložení karty a po zaplacení greenfee (herního poplatku) platného
na hřišti oprávněn hrát golf jako rekreační hráč. Četnost užití karty není omezena. S vydáním karty není spojeno
žádné klubové členství, držiteli není veden žádný hrací handicap. 2. Podmínky vydání karty – Předpokladem
získání karty je absolovování jednoduchého proškolení manažerem hřiště nebo jím pověřenou osobou a následná
registrace v odbavovacím systému hřiště. Proškolení je bezplatné, skládá se z ověření herní dovednosti, nebo její
základní výuky a seznámení s pravidly pro bezpečný a rychlý pohyb hráče na hřišti. Termín proškolení si zájemce
domluví telefonicky na recepci hřiště dle zveřejněných instrukcí. Členství v golfovém klubu není nutné, je ale možné,
a to za podmínek stanovených „Stanovami“ klubu. Držitel karty neplatí žádné další poplatky. 3. Všeobecná
a místní pravidla – Pro každého držitele karty jsou závazná „Pravidla rekreačního hráče golfu“, která si zakoupí
při proškolení. Držitel karty je povinen respektovat i místní pravidla jednotlivých hřišť (uvedená na score kartě).
Držitel karty se na hřišti řídí pokyny maršála a recepce. Při porušování pravidel může být hráč vykázán z hřiště,
a to bez nároku na vrácení hracího poplatku. Při opakovaném porušování pravidel může být držiteli karta bez
náhrady odebrána. 4. Rezervace hracího času a jeho odbavení – Držitel karty si rezervuje hrací čas obvyklým
způsobem – internet, telefon. K odbavení hracího času se dostaví na recepci minimálně 20 minut před zahájení
hry a prokáže se kartou. Bez předchozího rezervování hracího času není možnost hry garantována. 5. Ochrana
osobních údajů – Předaná osobní data budou použita a uchovávána výhradně ke zpracování v rámci programu
karta. Mailová adresa bude použita pro potřeby komunikace recepce hřiště s držitelem. 6. Zneužití karty jinou
osobou – Každé zneužití karty, zejména užití neoprávněnou osobou, vede k zabavení a zániku platnosti karty
bez náhrady. 7. Přenositelnost, povinnosti držitele karty a ostatní – Karta je vystavena na konkrétní osobu.
Práva s touto kartou spojená jsou nepřenosná. 8. Pravidla a Řády – Rekreační hráč golfu je povinen seznámit se
s „Místními pravidly hřiště“ a s Provozním řádem areálu. 9. Pravidla dress code– Rekreační hráč golfu je povinen
dodržovat stanovený dress code, tj. pravidla oblékání platná pro hru na golfovém hřišti (viz. Provozní řád areálu).
Zájemce o kartu převzetím karty stvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále
s „Pravidly rekreačního hráče golfu“a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

