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Czech PGA Tour vyžaduje od svých členů dodržování 

následujícího kodexu chování. Cílem je pomoci všem 

účastníkům Tour pochopit a přijmout důsledky svých 

činů, na hřišti a mimo něj. Porušení kodexu bude 

obecně trestáno odepřením účasti na turnaji Czech 

PGA Tour (či dalším turnaji, pokud není stanoveno 

jinak). O trestu rozhodne Soutěžní Výbor. 

Ochrana hřiště 

Od všech hráčů (včetně nosičů a doprovodu) se očekává, že se budou chovat ke 

hřišti tak, aby byly zachovány podmínky i pro další hráče, zejména pak 

opravami „pitchmarků“, hrabání bunkerů (pokuta 500,- Kč či ekvivalent v €), 

úklidu odpadků atd.  

Oblečení 

 Hráči a jejich nosiči (muži) musí mít oblečeny trička s límečky a rukávy 

 Hráči (muži) musí mít v turnajové dny oblečeny dlouhé kalhoty 

 Všichni muži musí mít svá trička (košile) za každých okolností zastrčena 

v kalhotách 

 Oblečení žen musí vyhovovat golfovému standardu, ale nemusí mít límce 

či rukávy 

 Dámské šortky / sukně nesmí být kratší než 15 cm nad kolena 

 Tenisové šortky, plavky, modré džíny jsou nepřijatelné 

 Oblečení obsahující urážlivé slogany, obrázky, odkazy na alkohol, drogy či 

tabák jsou nepřijatelné 

 Na vyhlášení turnaje musí hráč mít buď klasické golfové oblečení nebo 

smart casual (modré džíny jsou nevhodné) 

 Obuv hráčů nesmí mít kovové „spajky“ 

 Nosičům hráčů se doporučuje nosit plochou sportovní obuv (za účelem 

ochrany zejména jamkovišť) 

 Hráčův nosič musí nosit vestu, kterou dostane před každým kolem v 

„touroffice“ a tamtéž jí odevzdá 
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Ostatní  

 Hráč a jeho nosič by měl po celou dobu turnaje zachovávat profesionalitu 

a měl by se vyvarovat veškerých projevů vzájemné náklonosti, vzteku či 

agresivity. Tím prokazují úctu k soupeřům, pořadatelům a divákům 

 Hráč má povinnost účastnit se turnaje PRO-AM. Hráč se může 1x za 

sezonu omluvit bez udání důvodů. Pokud hráči nějaké okolnosti zabraňují 

v účasti na PRO-AM, musí toto neprodleně oznámit Soutěžnímu Výboru a 

ten rozhodne, zdali je hráč s účasti omluven 

 

 Doprovod hráčů a diváci se musí pohybovat ve vzdálenosti alespoň 15 m 

včetně jamkoviště. Porušení tohoto ustanovení může znamenat 

vyloučení diváka ze hřiště pořadatelskou službou 

 Kouření hráčů je zakázáno na odpališti a jamkovišti a všude tam, kde je 

hráč snímán kamerami! 

 Na vyhlášení je povinná účast všech hráčů z TOP 15, při Grand Finále TOP 

30 (porušení pokuta 5.000,- Kč či ekvivalent v €) 

 Na všech oficiálních společenských akcích doprovázející turnaje Czech 

PGA Tour je povinné oblečení smart casual (pro pány doplněný kravatou 

či motýlkem) se společenskou obuví 

 

 


