
                ETICKÝ KODEX VÝKONNOSTNÍHO HRÁČE GOLF CLUBU HOSTIVAŘ 

Smyslem golfu není jen vyhrát. Smyslem je hrát jako gentleman a vyhrát. 

Phil Mickelson - Augusta, Georgia 2010 

profesionální golfista 

Výkonnostní hráč je vzorem pro ostatní hráče a je tak i prezentován prostřednictvím mediálních kanálů 

GCHOS – je tedy nutné, aby se tak hráči chovali reprezentativně a slušně i mimo areál Golf Hostivař. 

Výkonnostní hráč: 

• Vždy je řádně upraven, chová se a vystupuje tak, jak vyžadují společenská pravidla a golfová etiketa 

(respektuje trenéry, rozhodčí, zaměstnance, spoluhráče a dalším trénující). 

• Ve všech ohledech (bezpečnost, hra i oděv) dodržuje golfová pravidla i etiketu. 

• Pokud obdrží týmové oblečení, nosí ho vždy čisté a na vlastní náklady o něj pečuje. 

• Na turnaj přijde vždy připravený, odpočinutý, ne pod vlivem alkoholu a omamných látek a 

s dostatečným předstihem. 

• Hraje dle pravidel golfu a ve znalosti pravidel se snaží neustále vzdělávat (veškeré pravidlové spory 

řeší se soutěžním výborem či jinou pravidlovou autoritou) a nezatajuje pravidlové prohřešky ani 

neumožňuje porušovat pravidla jiným hráčům. 

• Dodržuje bezpečnost hry, nikoho svou hrou neohrožuje a případně ostatní upozorní, že jejich hra 

může ohrozit jiného hráče. 

• Příkladně pečuje o hřiště a tréninkové plochy a to nejen v domácím areálu. 

• Spolupracuje s mladšími/staršími hráči a navzájem si v trénincích pomáhají a podporují se. 

• Ctí zásadu sportovního ducha. 

• Vždy hrdě reprezentuje Golf Club Hostivař a svou činnostní a svými aktivitami mimo výkonnostní 

skupinu, svým chováním a jednáním, neohrožuje činnost a dobré jméno výkonnostní skupiny a 

reprezentace GCHOS. 

V případě porušení tohoto kodexu, především pak v případě podvádění při turnajích bude hráč vyloučen 

z výkonnostní skupiny GCHOS a tato skutečnost bude nahlášena Sportovně technické komisi ČGF. V případně 

opakovaného a závažného porušení tohoto kodexu může být hráč vyloučen z Golf Clubu Hostivař. 

Tento kodex je platný od 1. 5. 2021. Každý člen výkonnostní skupiny svým podpisem potvrzuje, že s ním 

souhlasí a bude ho dodržovat.  

 

 

 

 

 

V Praze, 29. dubna 2021 

Adam Kratochvíl 

Vedoucí TCM a reprezentace GCHOS 


