Smernica Slovenskej golfovej asociácie
o povinnostiach a usmerneniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19

Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA) touto smernicou určuje povinnosti
a usmernenia pri športovej činnosti a používaní športovej infraštruktúry (1) pre športový klub,
ktorý je riadnym členom SKGA alebo pridruženým členom SKGA (ďalej len „klub“) a (2) pre
individuálneho člena SKGA (ďalej len „hráč“), v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti verejného
zdravia.
1.
Klub je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti verejného
zdravia, vrátane opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
ako príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4
písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z
11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.
2.
Klub je povinný ponechať šatne a hygienické zariadenia v športových zariadeniach
zatvorené a oboznámiť hráčov aj personál s núdzovým režimom v tomto smere.
3.
a)

b)
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d)
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SKGA odporúča klubu:
Informovať hráčov (prostredníctvom webovej stránky, facebookovej stránky, prípadne
inými klubom používanými komunikačnými platformami alebo spôsobmi) či je
platba za použitie ihriska a/alebo tréningových plôch možná aj na mieste alebo len
online vopred, ako aj o ďalších prípadných podmienkach pre realizáciu platieb
(napr. či je možné platiť hotovosťou a pod.).
Zabezpečiť, aby hráči dodržiavali svoj vopred dohodnutý tee time a zamedziť
zhromažďovaniu hráčov na prvom odpalisku.
Umiestniť na viditeľné miesto prevádzkové pokyny klubu. Súčasťou prevádzkových
pokynov môže byť aj obmedzenie maximálneho počtu hráčov v skupine, podmienky
pre parkovanie hráčov, podmienky používania tréningových plôch (najmä opatrenia
zamedzujúce zhromažďovaniu hráčov a určenie maximálnej kapacity jednotlivých
tréningových plôch zohľadňujúce dodržanie bezpečného odstupu osôb) a iné
opatrenia určené klubom.
Zabezpečiť hráčom dezinfekciu na ruky pri vstupe na recepciu, prípadne na prvom
odpalisku, dbať na dodržanie bezpečného odstupu osôb a primeraný počet osôb
v priestoroch recepcie.
Kontrolovať dodržiavanie času štartu hráčov.
Zabezpečiť, aby nedochádzalo k zhromaždeniu skupín hráčov.
Naplánovať štartovacie časy tak, aby nedochádzalo k prehusteniu na ihrisku, a to aj
v prípade, ak dôsledkom takéhoto opatrenia bude obmedzenie celkovej kapacity
ihriska.
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5.

Zabezpečiť, aby sa hráči na ihrisku v prípade stratenej lopty alebo lopty mimo hraníc
ihriska nevracali na pôvodné miesto, ako ani zbytočne dlhým hľadaním lopty
neblokovali ihrisko.
Vystlať vnútra jamiek a zmenšiť tak ich hĺbku.
Dohliadať na to, aby hráči nevyťahovali vlajky z jamiek a nedotýkali sa vybavenia
ihriska (najmä vlajok, čističov lôpt, hrablí v bunkroch a pod.)
Zabezpečiť kontrolu dodržiavania prevádzkových pokynov a povinností vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných predpisov dostatočným množstvom maršálov a personálu.
Hráč je povinný:
Preveriť si podmienky pre realizáciu platieb za používanie ihriska a/alebo tréningových
plôch, preveriť si podmienky fungovania recepcie.
Dodržať klubom pridelený tee time. V prípade zmeškania tee time nie je klub povinný
prideliť hráčovi náhradný tee time a hráčovi nevzniká nárok na vrátenie platby.
Oboznámiť sa s prevádzkovými pokynmi klubu a dodržiavať ich.
Použiť dezinfekciu a dodržať bezpečný odstup od iných osôb.
Mať zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom, ak takúto povinnosť stanovujú
všeobecne záväzné právne predpisy.
Zamedziť zhromaždeniu s inou skupinou hráčov.
Pri zahratí lopty mimo hranice ihriska alebo v prípade stratenej lopty sa nevracať
na pôvodné miesto. Nehľadať loptu za cenu zdržania hry nasledujúcej skupiny hráčov.
V prípade zahratia lopty mimo hranice ihriska alebo v prípade stratenej lopty, loptu
v takomto prípade hráč spustí na najbližšom okraji ferveje od miesta, kde lopta preťala
okraj hranice ihriska alebo od miesta, kde je stratená.
Nevyťahovať vlajku z jamky, nedotýkať sa vybavenia ihriska (najmä vlajok, čističov lôpt,
hrablí v bunkroch a pod.).
Nepoužívať šatne a hygienické zariadenia a riadiť sa pokynmi personálu klubu o
núdzovom režime v tomto smere.
Za bezpečný odstup sa na účely tejto smernice považuje odstup najmenej dva metre.

6.
Klub je oprávnený prijať aj ďalšie záväzné opatrenia a/alebo usmernenia, ktoré
zabezpečia vyššiu úroveň ochrany zdravia hráčov a personálu klubu.
7.
Nedodržanie povinností obsiahnutých v tejto smernici zo strany klubu sa považuje za
závažné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť klubu v disciplinárnom konaní uložené
disciplinárne opatrenie spočívajúce v pozastavení hendikepovej autority klubu až na obdobie
12 mesiacov.
8.
Nedodržanie povinností obsiahnutých v tejto smernici zo strany hráča sa považuje za
závažné disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť hráčovi v disciplinárnom konaní uložené
disciplinárne opatrenie spočívajúce v zákaze športovej činnosti až na obdobie 12 mesiacov.
9.
Disciplinárna komisia SKGA začne disciplinárne konanie okrem podnetu člena SKGA aj
na základe vlastného zistenia, ak sa člen disciplinárnej komisie SKGA hodnoverným spôsobom
dozvie o dôvodnom podozrení z disciplinárneho previnenia klubu a/alebo hráča.

10. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 22. apríla 2020.
V Bratislave, dňa 21. apríla 2020

