
DOPRODEJ HRACÍCH MÍST V REZERVAČNÍM SYSTÉMU 
TEETIME  

 

Využívání DOKUPOVÁNÍ hracích míst člena ČGK se řídí Pravidly Českého golfového klubu a tímto 

dodatkem o postupech DOKUPOVÁNÍ hracích míst v rezervačním systému ČGK (Pravidla, část 

"rezervace hry", bod 1). Každý člen ČGK je povinen se před zahájením prvního rezervačního procesu 

seznámit s Pravidly ČGK a respektovat jejich ustanovení.  

 

I. Podmínky pro přístup do rezervačního systému 
 

1)  Aktivní členství v ČGK - korektně provedená registrace členství na www.cgk.cz a jeho úhrada platební 

kartou, převodem z účtu, platbou v hotovosti, příp. úhrada poukazem na členství. 

Následuje potvrzení o aktivaci člena ze strany ČGK.  

2)  Platná registrace na portálu www.teetime.cz - do rezervačního systému ČGK se používají identické 

přihlašovací údaje, které hráč používá na www.teetime.cz  

 

II. Přístup do rezervačního systému ze stránek www.cgk.cz 
 

Titulní stránka webu www.cgk.cz nabízí BANNER s PROKLIKEM na souhrnný přehled volných hracích 

míst na dva dny dopředu a přímým komfortním přístupem do rezervačního systému.  

 

1)  V tabulce s přehledem volných hracích míst zvolte den a hřiště s dostupnými hracími místy.  

2)  Klikněte na číslovku počtu volných hracích míst.  

3)  V novém okně prohlížeče se otevře přihlašovací okno do rezervačního systému. Použijte přihlašovací údaje 

do portálu www.teetime.cz. Pokud zaškrtnete volbu "Trvale přihlášený", nebude nutné tyto údaje 

vyplňovat znovu při dalším přístupu do rezervačního systému. Pokud přihlašovací údaje nemáte, proveďte 

registraci.  

4)  Po korektním přihlášení se v rezervačním systému zobrazí stránka zvoleného hřiště nastavená na vybraný 

hrací den a seznam volných hracích časů a hracích míst.  

5)  Postup pokračuje bodem "III. Rezervace a platba hracího místa"  

 

III. Rezervace a platba hracího místa  
 

1)  Zvolte volný hrací čas a kliknutím vyberte (zaškrtněte) požadovaný počet hracích míst. Rezervační systém 

https://www.cgk.cz/cs/pravidla/
https://www.cgk.cz/pages.php?id=1874be4c-8ca3-437d-8efe-b3c707a6d33f
https://www.cgk.cz/prihlaska/
http://www.teetime.cz/
http://www.teetime.cz/
https://www.cgk.cz/
http://www.teetime.cz/
https://www.teetime.cz/Registration.aspx


umožňuje členovi ČGK hromadně dokoupit hrací čas sobě a dalším členům skupiny (flightu), ale pouze za 

předpokladu, že jsou všichni členy ČGK. Výběr hracího času a hracích míst potvrďte kliknutím na tlačítko 

"Objednat".  

2)  Na následující stránce "2. krok objednávky TeeTime"  

 a) Výběr členů flightu probíhá kliknutím do pole "Klikněte pro identifikaci". V následně otevřeném okně 

vyplňte registrační číslo ČGF spoluhráče (např. 0980001) nebo vyplňte příjmení hráče a klikněte na tlačítko 

"Vyhledat hráče". Ze seznamu nalezených hráčů vyberte kliknutím správné jméno/registrační číslo. Tím 

dojde k zařazení spoluhráče do flightu. Postup opakujte u všech členů flightu, všichni hráči musí být 

identifikováni.  

 b) Ve sloupci "Sleva“ klikněte na tlačítko "Vyberte slevu" a zvolte položku "Cena ČGK". Stejnou operaci 

proveďte i pro ostatní členy flightu. 

3)  Po vyplnění identifikace členů flightu pokračujte stisknutím tlačítka "Pokračovat".  

4)  Stránka "Shrnutí a dokončení objednávky" rekapituluje rezervaci. Pečlivě zkontrolujte datum a čas hry, 

zvolené hřiště a složení flightu. Potom vyberte způsob platby „Platební kartou“, nebo „internetové 

bankovnictví“.  

Kliknutím na tlačítko "Objednat" provedete platbu. 

5)  Korektní uložení rezervace je identifikováno přesměrováním na stránku "Moje rezervace", kde se provedená 

rezervace zobrazí, a potvrzujícím emailem na adresu hráče.  
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