
Vážení golfoví přátelé, 

obracím se na Vás tímto dopisem o posouzení  mého názoru na některé mládežnické soutěže.   

Protože, jak všichni dobře víme, tak:  

1. rozvoj jakéhokoli sportu vychází vždy ze šíře základny dětí  

2. kvalita reprezentace vychází vždy z kvality výuky a množství hráčů /hráček odevzdat tomu 

danému sportu více času než jiným aktivitám 

3. čím světově rozšířenější sport, tím je těžší se prosadit 

Osobně jsem přesvědčen, že jeden z nejdůležitějších faktorů v oblasti výuky, jenž ovlivňuje 

kvalitativní růst mládežnických hráčů/hráček  jsou soutěže. Jejich počet, jejich schéma a jejich 

kvalita a zvláště ty, které mají  veliký emociální  náboj, jaký  se nachází  hlavně  v týmových 

soutěžích. Golf je sice singl sport, ale to neznamená, že by se nemohl ve výsledcích počítat  právě 

díky tomuto faktoru týmově. 

 Proto přicházím s pohledem, co by tomu mohlo pomoci . 

Například: 

 Úprava propozic regionálních tour  v různých věkových kategoriích u vybraných 

turnajů na týmové soutěže s možným doplněním startovního pole jednotlivci, 

například:  

 Smíšený tým 4 hráčů / do výsledků týmů se započítávají 3 výsledky  

 Hodnocení je jak týmové do celoročních tabulek, tak singl do žebříčků.  

 Jednotlivé kluby mohou nasadit do hry  více týmů 

 Povinnost přihlašovat týmy do soutěží mají kluby s TCM a kluby s podporou ČGF 

 Hráč, který se nedostane do žádného týmu z jakéhokoli důvodu může nastoupit 

do soutěže a  jeho výsledek je započítáván  v singl hodnocení do patřičných  

žebříčků 

 Jednotlivé týmy mohou být doplňovány během soutěže průběžně  bez nutnosti 

sestavení soupisek před startem celé soutěže. Hráč však může hrát za jeden 

kalendářní rok pouze za jeden klub 

 Odůvodnění     

1. Navýšení počtu hráčů do turnajů a tím i větší konkurence. V nynějším schématu jsou 

jednotlivé turnaje hráči obsazovány většinou  tehdy, když se odehrává na domácím 

hřišti nebo v jeho blízkosti. Důvody neúčasti jsou jak rodinné / cestovné- finanční 

zátěž, doprovod-rodiče nemají čas / , tak mentální / nikdo jej nepotřebuje, bojoval by 

jen sám za sebe apod. / . Mnoho hráčů  má tak turnajovou zátěž velmi nedostatečnou 

a tudíž se nachází povětšinou v režimu tréninkovém  než v režimu soutěžním   

2. Týmové soutěže se hrají úplně s jiným zaujetím a touze po úspěchu než singl, kde je  

mnohokrát hráč frustrovaný, když ztratí začátek , protože nemá žádnou  jinou  

motivaci, než přemluvit sám sebe,  aby se zkoncentroval a snažil se ztrátu zastavit, 

nebo opravit.  U týmové soutěže je však i zodpovědnost za druhé.  A proto  / dostat 

se do týmu / bodovat pro tým / udržet se v týmu / radovat se a nebo smutnit 

s týmem  / to jsou mentální faktory, které posilují odolnost hráče a tím zvyšují 



jeho kvalitu. V tomto věku, cca do věku 18ti let  se mladí velice rádi sdružují do 

týmů,  part,  apod. a jsou za ně ochotny  „ cedit krev  „.                                                                                                                                                                

Další faktor:  při neúspěchu  není hráč na frustraci sám, ale tým jej  podrží. To samé 

platí  o vítězství. Sdílí jej s daleko větším počtem osob než jen sám se sebou nebo 

rodiči jako při singl vítězství a proto je tento pocit intenzivnější a touží  jej znovu 

zopakovat 

3. Je možné utvořit napevno věkové kategorie a systémy hry, například:                                                            

do 8 let na 6 jamek  + dovednostní soutěže                                 ???                                                                                      

do 10 let na 9 jamek  + dovednostní soutěže              netto Stableford   ???                                                                                          

do 14 let na 18 jamek                                                         netto Stableford    ???                                                                                                   

do 16 let  18 jamek                                                              brutto Stableford  ??? 

do 18 let                                                                                  rány                          ??? 

4. Společné cestování nejen utužuje týmového ( klubového ) ducha, ale zároveň šetří 

rozpočet  rodiny a proto  si myslím, že podstatně naroste  náklonnost k tomuto 

sportu . Zároveň  má  hráč  důvod si myslet, že jej někdo potřebuje a že někam patří, 

že musí někomu pomoci , být něčeho součástí.                                                                                                                             

V jednoduchém příkladu  financování :                                                                                      

Vzdálenost mezi hřišti ( kluby ) je v průměru 100 km.                                                                                                                   

Cena za km za bus do 20 míst je cca 20,-Kč                                                                                            

Celková cena za dopravu na turnaj: Tam 2 000,- + zpátky 2 000,- + čekací doba 

1 000,-  = 5 000,-  Cestovní náklady klubu  na sérii 10 turnajů jsou  50 000,-Kč 

 

 Změna časového  schéma soutěže na start v září a  finále  červen následného roku 

  Příklad:                                                                                                                                                              

2017 -  září 2 turnaje / říjen 2,                                                                                                                   

2018 -  duben 1-2 / květen 2-3 / červen 2 + regionální finále, popřípadě zemské 

či republikové 

 Odůvodnění   

1. Prodlouží se soutěžní  sezona i do měsíců, které nejsou využité a  jsou i neslunečné           

/ v těchto těžších podmínkách se dost často hrají i důležité mezinárodní soutěže a 

naši hráči nejsou dostatečně odolní  ( zvyklí ) 

2. Soutěž bude mít pro každou věkovou kat. svoji celoroční tabulku,  což zvýší 

sledovanost  nejen jednotlivými aktéry.   

3. Do hry se dostane více i důležitost zimní přípravy tolik nutná  pro léto  

4. Celá turnajová zátěž této soutěže je mimo prázdninový čas, kdy probíhají různé 

mezinárodní soutěže a kdy je většina dětí na prázdninách nebo s rodiči na 

dovolených 

5. I když by byl nějaký termín nehratelný, stále je z čeho počítat 

 

 Možnost přizvat do regionálních soutěží  i zahraniční sousední kluby 

s pořadatelskou povinností  turnaje 

 Odůvodnění    

1. V tomto případě začíná konfrontace se zahraničím a velmi  potřebná pro náš golf již 

od nižších věkových kategorií 

2. Pro hráče je to poznávání  herní  vyspělosti  ve své věkové kategorii   v jiných zemích 



Tato změna by měla mít širší dopad na prezentaci golfu  než jen v bodech, které jsem zmiňoval. 

Například: 

o Díky pravidelné soutěži a jejím tabulkám bude i pravidelná prezentace a tím i 

sledovanost což je pro zájem médií určující.  

o Rozšíří se nabídka pro marketing . Názvy jednotlivých soutěží  a týmů mohou přivést i 

další partnery , mentory, granty 

o Více se do „ hry „  dostane nutnost mít pro týmy své profesionální trenéry i jako kapitány 

a tím se zvýší odpovědnost trenérů za jejich práci. 

o Díky tomu všemu se zároveň zvyšuje i pozornost rodičů, kteří hledají sportovní 

uplatnění pro své děti, tj. nové členy do golfové základny 

Toto je jednoduchý nástřel  verze úpravy a je jedno, jestli se tato soutěž bude jmenovat 

Regionální liga, nebo Juniorská liga, nebo, ……….   s regionální kvalifikací apod.. Důležité je, 

abychom do hry, do pravidelných soutěží  dostali více mladých hráčů.   

Vzhledem k tomu, že si myslím, že by každá, něco zastřešující  asociace ( spolek ),  měla mít 

v záhlaví  P  M  M,  a já jsem si tím vším,  o čem píši,  prošel -  hrou  jako hráč ( byť dospělý ) i 

jako kouč týmu ,  nebo jako funkcionář, nebo jako otec dvou golfistů,   tak bych se měl o tom 

zmínit.. 

P  -  jako Projektant  nových programů 

M  -  jako Mentor   programů vyprojektovaných někým jiným než vlastní kuchyní 

M  -  jako Moderátor mezi podobnými projekty 

 

Děkuji  a s pozdravem 

Skopový Karel sen. 

 

 


