
 
 

Společná deklarace ČGF a člena 
Tréninkového Systému ČGF 

 

Preambule 
Tuto deklaraci oba její účastníci – ČGF a hráč – považují za gentlemanskou dohodu spíš než za právně dokonalý či 
vymahatelný dokument. Budou-li některá ustanovení hrubě nebo opakovaně jedním účastníkem porušována, druhý  
se může sám rozhodnout, zda se nadále cítí být touto deklarací vázán, či nikoliv.  

 

Sdílené cíle ČGF a hráče 
Sportovní: Zvyšovat hráčovu výkonnost. Vyhrávat mezinárodní turnaje. Získávat medaile a prestiž pro český golf. Připravit  
se na úspěšnou profesionální kariéru. Obecné: Účinně spolupracovat při výchově dobrého člověka, příkladného sportovce  
a reprezentanta českého golfu a České republiky. 

 

Prohlášení hráče 
Já a můj podpůrný tým včetně rodičů jsme stoprocentně oddáni Tréninkovému Systému (TS) ČGF. Vědomě se stávám členem  
TS ČGF, neboť věřím, že mám předpoklady i vůli stát se hráčem evropské a světové úrovně. Stejně tak věřím, že mám šanci stát 
se úspěšným profesionálním hráčem na některé z hlavní světových túr. Prohlašuji, že golf je mým sportem číslo 1, kterému 
věnuji všechno své úsilí, všechen svůj čas, všechny své myšlenky a osobní ambice. 
 

Hlavní ustanovení 
 
Jako člen TS ČGF 

• Chci být nejlepší 

• Jsem připraven pro to obětovat všechno 

• Budu vždy pozitivní 

• Nikdy se nevzdám 
 

• Budu respektovat hráče v mém týmu či tréninkové skupině 

• Budu je podporovat 

• Budu jim pomáhat 
 

• Každému tréninku dám 100 procent svého nasazení 

• Budu vždy připraven na příští ránu, příští trénink, příští turnaj 

• Budu vždy koncentrován na splnění všech výkonnostních cílů 
 

• Se zúčastním všech přípravných kempů, soustředění a vzdělávacích akcí v ČR a zahraničí, na něž budu pozván 

• Podle požadavků Sportovního úseku STK ČGF podstoupím testování mé fyzické kondice a golfové výkonnosti 

• Podle požadavků Sportovního úseku STK ČGF podstoupím vyšetření mého zdravotního stavu a předložím výsledky 
sportovně lékařských prohlídek 

• Podle požadavků Sportovního úseku STK ČGF předložím ke schválení svůj roční tréninkový a turnajový plán s výhledem 
mého dalšího hráčského rozvoje minimálně v dalších dvou letech včetně plánovaných startů v zahraničních turnajích 

• Budu se i během turnajové a reprezentační sezóny udržovat v optimální fyzické kondici  

• Podle požadavků Sportovního úseku STK ČGF se zúčastním všech akcí na podporu rozvoje golfu v ČR,  
nebudou-li v přímé časové kolizi s mým ročním tréninkovým a turnajovým plánem 

• Budu dbát na slušné vystupování v médiích a zejména na sociálních sítích, abych nepoškodil dobré jméno ČGF a golfu 
obecně 
 



 
Jako člen TS ČGF očekávám od všech koučů ČGF včetně externích spolupracovníků 

• Upřímnost a otevřenost 

• Odborné znalosti a erudici 

• Čas  

• Nadšení 

• Zpětnou vazbu pro můj další výkonnostní rozvoj 
 

Jako člen TS ČGF jsem si vědom, že ČGF ode mě očekává 

• Že se za všech okolností budu chovat a vystupovat jako reprezentant českého golfu a České republiky 

• Že budu nosit předepsané oblečení a vybavení při všech oficiálních reprezentačních a domácích  
akcích ČGF 

• Že se zúčastním všech zahraničních a domácích turnajů a soutěží, na něž budu oficiálně nominován 

• Že budu 100procentně dodržovat schválený roční tréninkový a turnajový plán 

• Že budu průběžně a bez zpoždění doplňovat své hráčské statistiky pro potřeby své, svého kouče  
a vedení Sportovního úseku STK ČGF 

• Že se budu i během turnajové sezóny stále udržovat ve 100procentní fyzické a duševní kondici 

• Že včas oznámím Sportovnímu úseku STK ČGF okolnosti, které by mně bránily v naplňování této deklarace 

• Že včas oznámím Sportovnímu úseku STK ČGF svůj případný úmysl se profesionalizovat  
 
Jako člen TS ČGF jsem si vědom, že ČGF od mého osobního kouče očekává 

• Že se bude účastnit všech porad a konzultací o mém dalším výkonnostním rozvoji 

• Že bude aktivně spolupracovat s kouči TS ČGF v zájmu mého dalšího výkonnostního rozvoje 

• Že bude pravidelně sledovat a vyhodnovat mou turnajovou hru 

• Že vedení Sportovního úseku STK ČGF a koučům TS ČGF včas poskytne potřebnou zpětnou  
vazbu k mé práci v tréninku a při turnajovém zatížení 

 
Jako člen TS ČGF jsem si vědom, že ČGF mému osobnímu kouči nabízí 

• Schůzky a konzultace týkající se mého dalšího výkonnostního rozvoje 

• Podrobné reporty týkající se mého vystupování a chování na všech přípravných kempech a akcích TS ČGF 

• Podrobné reporty týkající se mé hry v důležitých mezinárodních turnajích a soutěžích 

• Účast na seminářích, školeních a dalších vzdělávacích akcích pořádaných ČGF, popř. ve spolupráci s PGA C 

• Možnost účastnit se významných mezinárodních a tuzemských turnajů a soutěží s mou účastí 
 
Jako člen TS ČGF jsem si vědom, že ČGF očekává od mých rodičů 

• Maximální možnou podporu mého golfového rozvoje – finanční, časovou, motivační, organizační aj. 

• Zpětnou vazbu týkající se všech pozitivních a negativních prvků ovlivňujících můj aktuální golfový výkon 

• Aktivní účast na všech oficiálních schůzkách a jednáních týkajících se mého dalšího golfového rozvoje 
 
Jako člen TS ČGF jsem si vědom, že ČGF nabízí mým rodičům 

• Své 100procentní nasazení včetně finanční, personální a turnajové podpory, aby se jejich potomek stal skvělým 
golfistou a dobrým člověkem 
 

 
 
v Praze dne 17. října 2018 
 
 
 
 
…………………………………………….    ……………………………………… 
Hráč     Ing. Zdeněk Kodejš 
     prezident ČGF 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Zákonný zástupce hráče mladšího 18 let 


