
Desatero povinností člena RTS ČGF 
 
Hráč je povinen: 
 
1. Aktivně a v maximální možné míře se účastnit předem stanoveného programu skupiny; 

 
2. Při tréninku i mimo něj se řídit pokyny vedoucích trenérů, dodržovat večerní klid; 
 
3. Počínat si na kempech tak, aby neohrožoval zdraví své ani zdraví dalších účastníků kempu a aby nezpůsobil 

žádnou škodu při tréninku nebo v době osobního volna; 
  
4. Oznámit jednomu z vedoucích trenérů každé, byť i drobné poranění, které utrpěl během tréninku nebo mimo 

něj, popřípadě jakékoliv jiné zdravotní potíže; 
 

5. Nenastoupit na žádný kemp v případě, že není zcela zdráv. Je na rodiči a vedoucím trenérovi, aby společně 
posoudili závažnost zdravotního omezení. V případě chronických potíží, alergií, potravinových intolerancí aj.  
je hráč povinen to hlásit vedoucímu trenérovi ještě před začátkem kempu; 

 
6. Nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky; 
 
7. Při tréninku a společném stravování nepoužívat mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení; 

 
8. Aktivně pracovat s Evidenčním systémem ČGF, tzn. udržovat stále aktuální svou kartu hráče a turnajový 

kalendář, včas vyplňovat statistiky z odehraných turnajů, předávat reporty z kempů a data ze všech měření 
osobním trenérům; 

 
9. Dodržovat zásady slušného chování, golfovou etiketu a pravidla golfu. Být čestný a férový nejen na golfovém 

hřišti, ale i mimo něj; 
 

10. Intenzivně pracovat na svém dalším golfovém, fyzickém a mentálním rozvoji i mimo tréninkové kempy ČGF, 
dodržovat správnou životosprávu, trénovat pečlivě, svědomitě a vždy s promyšleným cílem. 

 
 
Prohlášení hráče: 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pravidly pro zařazení do Regionální tréninkové 
skupiny ČGF v sezóně 2019-2020. Jsem si vědom, že porušení výše uvedených pravidel může mít za následek 
okamžité vyloučení z kempu a následné vyřazení z Tréninkového systému ČGF. Jsem si vědom, že organizační 
pokyny vydané vedoucími trenéry jsou pro mě závazné. 
 
 
V …………………………………… dne …………………….. 
 
 
Jméno hráče: ………………………………………………..   Podpis hráče: …………………………………………………. 
                        
 
 
Já, ……………………………………………………………….., zákonný zástupce výše uvedeného hráče/hráčky, souhlasím 
s jeho/jejím zařazením do Regionální tréninkové skupiny ČGF v sezóně 2019-2020 a beru na vědomí výše uvedené 
povinnosti. Budu dbát na to, aby se syn/dcera účastnil/a předem stanoveného programu skupiny v maximální 
možné míře a zároveň budu vyžadovat spolupráci a aktivní komunikaci osobního/klubového trenéra mého 
syna/dcery s trenéry ČGF. 

 
               

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………. 


