ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
Tréninkový systém ČGF a Reprezentace ČR

KRITÉRIA PRO VÝBĚR HRÁČŮ
Národní tréninkové skupiny 2019/2020
Národní tréninkové skupiny (NTS) ČGF zahrnují nejlepší české hráče bez ohledu na jejich status amatéra či profesionála.
NTS v sezóně 2019/2020 zahrnují:
•
•
•
•
•

Czech Golf Team
Národní tým mužů a mladých profesionálů
Národní tým chlapců do 18 let
Národní tým žen a mladých profesionálek
Národní tým dívek do 18 let

Hráči a hráčky budou vybráni do NTS podle níže uvedených kritérií a musí současně splnit všechny níže uvedené podmínky:
•
•
•
•
•

musí mít podepsanou Společnou deklaraci mezi ČGF a hráčem Tréninkového systému ČGF
musí mít splněny povinnosti plynoucí ze Společné deklarace nebo jiného podobného dokumentu
z předcházejícího roku
musí absolvovat sportovní lékařské prohlídky stanovené ČGF (neplatí pro hráče studující v zahraničí)
musí absolvovat fyzické testy z testové baterie ČGF a splnit požadované normy
nesmí mít žádné kázeňské prohřešky z předcházejícího roku

Pozn.: Zařazení hráčů do Tréninkového systému ČGF není nárokové. Sportovní úsek STK ČGF má právo hráče v odůvodněných
případech do Tréninkového systému ČGF nezařadit, popř. ho vyloučit, pokud opakovaně nebo hrubě poruší své povinnosti.

Konečný výběr hráčů do NTS ČGF pro sezónu 2019/2020 bude oznámen 31. října 2019
Rozhodným dnem pro výběr hráčů na základě jejich žebříčkového umístění je 30. říjen 2019
Czech Golf Team:
• nejlepší amatérští a profesionální hráči bez ohledu na věk
• hráči působící v ČR i studující v zahraničí
• podpora v podobě Grantového programu
Kritéria výběru:
• hráči na 1. a 2. místě mezi Čechy na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 350. místa
(pokud není, vzniká právo na volnou kartu)
• hráčky na 1. a 2. místě mezi Češkami na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 200. místa
(pokud není, vzniká právo na volnou kartu)
• profesionálové a profesionálky podle výběru Sportovního úseku STK ČGF
• držitelé volné karty
Pozn.: Sportovní úsek STK ČGF má k dispozici volné karty. Právo na udělení volných karet nemusí být uplatněno.
Národní tým mužů a mladých profesionálů
• amatérští a profesionální hráči narození v roce 2001 a starší
• hráči nezařazení do Czech Golf Teamu
• hráči působící v ČR i studující v zahraničí
• podpora v podobě Success programu
Kritéria výběru:
• hráči do 4. místa mezi Čechy na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 700. místa
• hráči do 4. místa na Oficiálním amatérském žebříčku ČGF mužů
• hráč nejvýše postavený na Mládežnickém žebříčku ČGF dorostenců ročníku narození 2001
• mladí profesionálové podle výběru Sportovního úseku STK ČGF
• držitelé volné karty
Pozn.: Sportovní úsek STK ČGF má k dispozici volné karty. Právo na udělení volné karty nemusí být uplatněno.
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Národní tým chlapců do 18 let
• amatérští hráči narození mezi v letech 2002 až 2005
• hráči nezařazení do Czech Golf Teamu a Národního týmu mužů a mladých profesionálů
• hráči působící v ČR i studující v zahraničí
• podpora v podobě Success programu
Kritéria výběru:
• hráči do 8. místa na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 1200. místa
• hráč nejvýše postavený na Mládežnickém žebříčku ČGF dorostenců ročníku narození 2002
• hráč nejvýše postavený na Mládežnickém žebříčku ČGF kadetů ročníku narození 2003
• hráč nejvýše postavený na Mládežnickém žebříčku ČGF kadetů ročníku narození 2004
• držitelé volné karty
Pozn.: Sportovní úsek STK ČGF má k dispozici volné karty. Právo na udělení volné karty nemusí být uplatněno.
Národní tým žen a mladých profesionálek
• amatérské a profesionální hráčky narozené v roce 2001 a starší
• hráčky nezařazené do Czech Golf Teamu
• hráčky působící v ČR i studující v zahraničí
• podpora v podobě Success programu
Kritéria výběru:
• hráčky do 4. místa na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 400. místa
• hráčky do 4. místa na Oficiálním amatérském žebříčku ČGF žen
• hráčka nejvýše postavená na Mládežnickém žebříčku ČGF dorostenek ročníku narození 2001
• mladé profesionálky podle výběru Sportovního úseku STK ČGF
• držitelky volné karty
Pozn.: Sportovní úsek STK ČGF má k dispozici volné karty. Právo na udělení volné karty nemusí být uplatněno.
Národní tým dívek do 18 let
• amatérské hráčky narozené v letech 2002 až 2005
• hráčky nezařazené do Czech Golf Teamu a Národního týmu žen a mladých profesionálek
• hráčky působící v ČR i studující v zahraničí
• podpora v podobě Success programu
Kritéria výběru:
• hráčky do 8. místa na World Amateur Golf Ranking (WAGR), maximálně však do 800. místa
• hráčka nejvýše postavená na Mládežnickém žebříčku ČGF dorostenek ročníku narození 2002
• hráčka nejvýše postavená na Mládežnickém žebříčku ČGF kadetek ročníku narození 2003
• hráčka nejvýše postavená na Mládežnickém žebříčku ČGF kadetek ročníku narození 2004
• držitelky volné karty
Pozn.: Sportovní úsek STK ČGF má k dispozici volné karty. Právo na udělení volné karty nemusí být uplatněno.

v Praze dne 6. března 2019
Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF
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KRITÉRIA PRO VÝBĚR HRÁČŮ
Regionální tréninkové skupiny 2019/2020
Regionální tréninkové skupiny (RTS) zahrnují nejlepší české amatérské hráče v regionech ve věku do 15 let, kteří nejsou členy
Národních Tréninkových skupin. RTS v roce 2020 zahrnují:
•
•
•
•

Regionální tréninková skupina Západ A
Regionální tréninková skupina Západ B
Regionální tréninková skupina Východ A
Regionální tréninková skupina Východ B

Hráči budou vybráni do jednotlivých skupin podle svého domovského klubu a níže uvedených kritérií. Zároveň nesmí mít žádné
kázeňské prohřešky z předcházejícího roku.
Pozn.: Zařazení hráčů do Tréninkového systému ČGF není nárokové. Sportovní úsek STK ČGF má právo hráče v odůvodněných
případech do Tréninkového systému ČGF nezařadit, popř. ho vyloučit, pokud opakovaně nebo hrubě poruší své povinnosti.

Konečný výběr hráčů do RTS ČGF pro sezónu 2019/2020 bude oznámen 31. října 2019
Rozhodným dnem pro výběr hráčů na základě jejich žebříčkového umístění je 30. říjen 2019

Chlapci v RTS
Kritéria výběru:
•

1 hráč v každém regionu z kategorie mladších žáků
Podmínky zařazení:
o hráč nejvýše postavený na žebříčku mladších žáků v ročníku 2007
o umístění na žebříčku mladších žáků do 20. místa

•

2 hráči v každém regionu z kategorie starších žáků
Podmínky zařazení:
o hráč nejvýše postavený na žebříčku starších žáků v ročníku 2006
o hráč nejvýše postavený na žebříčku starších žáků v ročníku 2005
o umístění na žebříčku starších žáků do 20. místa (ročník 2005); do 30. místa (ročník 2006)

•

1 hráč v každém regionu z kategorie kadetů
Podmínky zařazení:
o hráč nejvýše postavený na žebříčku kadetů v ročníku 2004, který nebyl vybrán do NTS
o umístění na žebříčku kadetů do 20. místa

Dívky v RTS
Kritéria výběru:
•

1 hráčka v každém regionu z kategorie mladších žákyň
Podmínky zařazení:
o hráčka nejvýše postavená na žebříčku mladších žákyň v ročníku 2007
o umístění na žebříčku mladších žákyň do 20. místa

•

2 hráčky v každém regionu z kategorie starších žákyň
Podmínky zařazení:
o hráčka nejvýše postavená na žebříčku starších žákyň v ročníku 2006
o hráčka nejvýše postavená na žebříčku starších žákyň v ročníku 2005
o umístění na žebříčku starších žákyň do 20. místa (ročník 2005); do 30. místa (ročník 2006)
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•

1 hráčka v každém regionu z kategorie kadetek
Podmínky zařazení:
o hráčka nejvýše postavená na žebříčku kadetek v ročníku 2004, která nebyla vybrána do NTS
o umístění na žebříčku kadetek do 20. místa

Pravidla pro výběr hráčů do RTS
V polovině září 2019 budou kandidáti na zařazení pozváni na předvýběrový kemp, který se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2019.
Maximální počet hráčů v každé Regionální tréninkové skupině je 16. Podle výše uvedených kritérií mohou být vybráni maximálně
4 hráči a 4 hráčky v každém regionu. Tito hráči a hráčky mají jistotu zařazení díky svému postavení na mládežnickém žebříčku
ČGF.
Následné doplnění skupiny provedou v každém regionu profesionální trenéři příslušné RTS. Při výběru dalších hráčů nebudou
rozhodovat jen výsledky a postavení na žebříčku, ale také přístup k tréninku, herní potenciál a perspektiva dalšího rozvoje.
Konečné potvrzení výběru provede Sportovní úsek STK ČGF.
Do RTS ČGF budou zařazeni jen hráči a hráčky ročníků narození 2004 až 2007.

v Praze dne 6. března 2019
Luboš Klikar
sportovní ředitel ČGF

