
Vážení přátelé,  
 
dnes jsme obdrželi stanovisko právní komise ČGF k opatřením vlády ČR a museli jsme udělat pravidla 
pro provoz golfové haly, venkovního driving range a venkovních cvičných ploch s ohledem na 
stanovisko právní komise.  
 

1. v provozu jsou: golfová hala, venkovní driving range a venkovní cvičné plochy 
 
2. omezení: golfová hala – max. 10 osob + hygienická nařízení (hra v roušce + rozestupy) 

 
                 venkovní driving range a venkovní cvičné plochy – vzhledem k naší kapacitě pro nás 
bez omezení + hygienická opatření (hra bez roušky + rozestupy) 

 
3. golfová recepce se vrací na původní místo a to do golfové haly – provozní doba všech 

golfových sportovišť pondělí až neděle  8 – 20  
 

4. v golfové hale smí být ve stejný okamžik maximálně 10 osob a to včetně golfových trenérů 
 

5. přednost hry mají hráči hrající na golfových simulátorech 
 

6. na  1 golfovém simulátoru mohou být maximálně 2 osoby (a to včetně trenéra) 
 

7. rezervace simulátorů se provádí na celé hodiny a to od celé do celé na tel. čísle 266194268 
nebo osobně 
 

8. na vnitřní driving range se nedělají rezervace (obsluha reaguje dle počtu osob v golfové hale, 
aby nebyl překročen limit 10 osob) 
 

9. hra na vnitřním driving range  možná pouze při nenaplnění počtu 10 osob na simulátorech 
 

10. hra na vnitřním driving range možná pouze jednotlivcům bez trenéra  
 

11. hra na vnitřním driving range možná pouze na celé hodiny a to od celé do celé  
 

12. doprovod hráčů a ani žádné další nehrající osoby se nesmí zdržovat v golfové hale 
 

13. hráči a trenéři jsou povinni dodržovat veškerá hygienická nařízení  
 

14. šatny a sprchy jsou mimo provoz 
 

15. rezervace lze měnit max. 24 hodin předem – za nevyužitou rezervaci bude požadována 
úhrada v plné výši 
 

16. plnohodnotným členům a členům repre týmů Čechie se ruší do odvolání trénink v hale 
zdarma a nahrazuje se tréninkem na venkovním driving range a venkovních cvičných 
plochách zdarma 
 

 
Za všechna nová pravidla a omezení se omlouváme, ale není v tuto chvíli jiná možnost.  
 
Vyhrazujeme si právo na změnu pravidel.  
 


