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ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE 

PRÁVNÍ KOMISE 
celikovsky@aksmeral.cz 

 

 

Aktuální informace k provozu indoorů po vyhlášení krizového stavu a krizových 

opatřeních platných od 5. 10. 2020 

 

 

V souladu s dříve rozeslanou informací týkající se sportovních akcí po vyhlášení nouzového 

stavu a přijetí krizového opatření Vládou České republiky č. 958 k četným dotazům, 

týkajících se provozu indoorů, sdělujeme: 

 

Po dobu platnosti krizového opatření č. 958, tedy s účinností od 5. října 2020 od 00:00 hod. 

do dne 18. října 2020 do 23:59 hod dle čl. II. odst. 2. platí, že vláda ČR: 

 

 

„Omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich 

účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí 

včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob 

v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu 

sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“ 

 

 

V rámci shrnutí dopadů pro indoory je tedy třeba vnímat, že krizové opatření 

NEROZLIŠUJE sportovní akce konané v rámci vnitřního či vnějšího sportoviště. 

V plném rozsahu tedy platí vše, co bylo uvedeno v informaci ze dne 2. 10. 2020. 

 

1. Turnaje – ve smyslu čl. II. odst. 2. krizového opatření tedy platí, že pro turnaje 

s počtem hráčů vyšším než 20 osob je nutno dodržovat tyto striktní podmínky: 

a) turnaj MUSÍ být vypsán přes server ČGF,  

b) všichni hráči musí mít registraci ČGF, neboť v krizovém opatření uvedenou 

formulaci „pouze sportovci“ je nezbytně nutné vykládat tak, že půjde o „hráče 

s platnou registrací ČGF“ (tedy členské číslo tak, jak je hráč registrován na 

serveru ČGF), 

c) do maximální kapacity 130 osob se započítávají i osoby zabezpečující 

organizační a technické zázemí vč. rozhodčích a osob zajišťujících 

zpravodajství. 

 

2. Individuální hra – zde platí omezení, neboť čl. I. odst. 1. zakazuje akce konané 

v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb.  

 

Obzvláště upozorňujeme, že na rozdíl od vypsaného turnaje na serveru ČGF, je 

v případě individuální hry na indooru třeba dbát ustanovení, podle kterého je třeba 

dodržovat zákaz odstupu menšího než 2 metry od jiných osob.   
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Roušky – zde platí výjimka podle čl. I. odst. 2. písm. x) Mimořádného opatření MZ 

č. j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. 9. 2020, podle které se povinnost 

nosit roušky ve vnitřních prostorech staveb nevztahuje na „sportovce nebo cvičící 

osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.“.   

 

3. Tréninky – půjde-li o trénink, který je přípravou na turnaj vypsaný na serveru ČGF, 

tak rovněž platí pouze omezení do 130 osob a není striktně dána povinnost dodržovat 

odstup 2 metry. Při individuálním tréninku je však třeba postupovat obdobně jako u 

individuální hry. 

 

 

 

V Praze dne 5. října 2020 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 

 

 

 

 

Přílohy: 

Usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020 – přijetí krizového opatření 


