
Dohoda mezi Českou golfovou federací (ČGF)  
a členem Národní tréninkové skupiny (NTS) 

 
Snahou ČGF je zajistit členům NTS co nejlepší podmínky k hráčskému rozvoji. K tomu je nutná nejen spolupráce s hráči, ale 
také s rodiči, domovskými golfovými kluby a zejména osobními trenéry. 
 
ČGF poskytne členům NTS:  

• nejlepší možný koučink v České republice; 

• profesionálně vedené kempy doma i v zahraničí včetně organizace, logistiky a personálního zajištění; 

• zpětnou vazbu ve formě reportingu z každého tréninkového kempu a reprezentačního výjezdu; 

• aktivní komunikaci trenérů ČGF s osobními trenéry; 

• získání návyků, jak správně trénovat a efektivně využívat čas, pomoc při tvorbě a dodržování tréninkového plánu; 

• konzultace k rozvoji golfové kariéry, tj. při tvorbě dlouhodobého rozvojového plánu; 

• konzultace k turnajovému plánu; 

• koučink při vybraných mezinárodních turnajích; 

• využití moderních měřicích technologií (TrackMan, SAM PuttLab, BodiTrak), poskytnutí dat a zpětné vazby od trenérů; 

• odborníky na kondiční přípravu, tj. konzultace k výsledkům fyzických testů a hráčovým aktuálním potřebám; 

• odborníky na fitting holí a rovněž podporu v podobě bezplatného servisu a individuálního přístupu; 

• přístup do systému evidenčního systému Bryson jako hlavního komunikačního kanálu mezi ČGF a hráčem; 

• přednostní zdravotní servis a služby specialistů; 

• herní příležitosti na vybraných (především profesionálních) turnajích; 

• reprezentační oblečení a další golfové vybavení podle dostupnosti; 

• finanční podporu startů ve vybraných mezinárodních akcích prostřednictvím Success programu. 
 
ČGF od členů NTS vyžaduje: 

• aby se v maximální možné míře účastnili předem stanoveného tréninkového programu NTS; 

• aby byli aktivitní, odhodlaní, cílevědomí, plni nadšení a touhy něco dokázat; 

• aby intenzivně pracovali na svém golfovém, fyzickém a mentálním rozvoji i mimo tréninkové kempy ČGF; 

• aby pečlivě a svědomitě přistupovali ke každému tréninku a vždy s promyšleným cílem;  

• aby trénovali min. 10 hod. týdně v období od prosince do března a min. 20 hod. týdně v období od dubna do srpna; 

• aby dodržovali správnou životosprávu a pečovali o své tělo a zdraví;  

• aby byli loajální vůči ČGF a jejímu Tréninkovému systému; 

• aby projevovali patřičný respekt k trenérům ČGF a celému realizačnímu týmu ČGF; 

• aby aktivně komunikovali s trenéry ČGF a zajistili stálou komunikaci svého osobního trenéra s trenéry ČGF; 

• aby aktivně pracovali se systémem Bryson, tzn. udržovali stále aktuální osobní údaje, turnajový kalendář, včas vyplňovali 
statistiky z odehraných turnajů, pracovali s tréninkovým deníkem, předávali reporty z kempů a data ze všech měření 
osobním trenérům aj.; 

• aby se striktně vyhnuli všem podpůrným prostředkům, které se nacházejí na seznamu zakázaných látek AV ČR; 

• aby se striktně vyhnuli požívání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na kempech a reprezentačních výjezdech; 

• aby dodržovali zásady slušného chování, golfové etikety a pravidel golfu. Byli čestní a féroví nejen na hřišti, ale i mimo 
něj, chovali se tak, aby dělali dobré jméno sobě a českému golfu; 

• aby na sociálních sítích nepublikovali nevhodné materiály, fotografie či multimediální záznamy a zdrželi si nevhodných 
komentářů, které mohou poškodit dobré jméno českého golfu; 

• aby povinně nosili reprezentační oblečení na všech kempech ČGF, reprezentačních výjezdech a mezinárodních turnajích 
 
 
Prohlášení hráče: 
Odsouhlasením tohoto dokumentu potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými požadavky pro mé zařazení do NTS ČGF 
v sezóně 2020-2021. Jsem si vědom, že nedodržení výše uvedeného může mít za následek vyloučení z Tréninkového systému 
ČGF. Beru na vědomí, že organizační pokyny vydané členy realizačního týmu ČGF jsou pro mě závazné. 
 
Prohlášení rodiče:                         
Já, zákonný zástupce hráče/hráčky, souhlasím s jeho/jejím zařazením do NTS ČGF v sezóně 2020-2021 a beru na vědomí výše 
uvedené požadavky. Budu dbát, aby se syn/dcera účastnil/a předem stanoveného tréninkového programu NTS v maximální 
možné míře a zároveň budu vyžadovat spolupráci a aktivní komunikaci osobního/klubového trenéra mého syna/dcery 
s trenéry ČGF. 


