
Č E S K Á  G O L F O V Á  F E D E R A C E 
Tréninkový systém ČGF a Reprezentace ČR 

 

  

POVINNOSTI ČLENA RTS ČGF 
 
Hráč je povinen: 
 
1. Zúčastnit se většiny plánovaných akcí (minimálně 70%) pro Regionální tréninkové skupiny ČGF 

(dále RTS). Povinná účast je vyžadována především na předsezónním soustředění RTS v regionech 
a na Utkání mezi regiony;   
 

2. Absolvovat jednou ročně fyzické testy z Testové baterie ČGF, nejlépe v rámci kondičního 
soustředění v Nymburku. Pokud se hráč kondičního soustředění z jakéhokoliv důvodu nemohl 
zúčastnit, domluví se s kondičními trenéry na náhradním termínu; 
 

3. Řídit se pokyny trenérů ČGF na každé akci pořádané pro hráče RTS; 
 

4. Vždy být řádně golfově oblečen a mít požadované vybavení a oblečení podle pokynů trenérů; 
 

5. Chovat se podle golfové etikety, nemluvit sprostě, nepožívat alkohol či jakékoliv návykové látky  
a nikterak svým chováním nenarušovat chod soustředění;  
 

6. Aktivně pracovat s Evidenčním systémem ČGF, což znamená především:  
• udržovat data na své kartě hráče stále aktuální (pasová fotografie, osobní informace, 

trenérská historie a plán turnajů aj.); 
• důkladně si načíst Metodiku zadávání statistik, aby výstupní data byla relevantní  

a využitelná, a svědomitě vyplňovat statistiky z každého turnaje, kterého se zúčastní,  
a to ihned po jeho skončení;  

• informovat své osobní trenéry o Evidenčním systému ČGF a o povinnosti zadávat 
statistiky, v nejlepším případě předat osobním trenérům přístupové údaje do své hráčské 
karty, aby mohli číst komentáře a doporučení trenérů ČGF a pracovat s výstupy ze 
zadaných statistik; 

 
7. Dvakrát ročně absolvovat individuální konzultaci s trenérem RTS, u níž bude vždy přítomen 

osobní trenér hráče. Tuto konzultaci iniciují trenéři ČGF, je ale vyžadována spolupráce osobních 
trenérů. Konzultace se uskuteční v květnu a v srpnu. Hráč je povinen o tomto s předstihem 
informovat svého osobního trenéra.  

 
 
Prohlášení: 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi, chci být členem 
Regionální tréninkové skupiny ČGF a budu se těmito povinnostmi řídit. 
 
 
V ……………………………… dne …………………….. 
 
 
Jméno hráče: …………………………………………..                        
 
 
Podpis hráče: ………….……………………………….        Podpis zákonného zástupce: …………………………………… 

 


