TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE ČGF
Preambule:
Hlavním cílem České golfové federace (dále jen ČGF) je vybudovat dlouhodobý funkční systém
výchovy dětí a mládeže, díky němuž budou identifikováni noví talentovaní hráči. Sekundárním
efektem tohoto systému bude obecná motivace členských subjektů ČGF (dále jen klubů) ke zvýšení
počtu aktivních mladých golfistů, tedy další rozvoj golfu v České republice. Za tímto účelem ČGF
přiděluje klubům status Tréninkových center mládeže ČGF (dále jen TCM). TCM mají za cíl vyhledávat
a vychovávat mladé talenty pro výkonnostní i vrcholový golf (tj. státní reprezentaci).
Základní ustanovení:
• ČGF, resp. STK ČGF přiděluje status TCM klubům na základě jejich písemné žádosti a po
splnění podmínek pro přidělení statusu TCM. Tyto podmínky musí být splněny v sezóně, která
předchází termínu podání žádosti.
• Žádost o přidělení statusu TCM předkládá statutární zástupce klubu STK ČGF na
předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna roku, ve kterém chtějí status používat.
• K posouzení žádosti je nezbytné vyjádření předsedy Regionální komise mládeže STK ČGF
(dále jen RKM), do jehož působnosti klub spadá.
• Dohled nad činností TCM zajišťuje příslušná RKM v součinnosti s předsedou Komise mládeže
STK ČGF.
• Za plnění stanovených podmínek ve sledovaném období TCM náleží příspěvek od ČGF. Výše
příspěvku je v přímé závislosti na objemu finančních prostředků schválených Konferencí ČGF
a vypsanými „Programy podpory výchovy mládeže“.
• Odejmutí statusu TCM nastane, pokud TCM není schopno dva roky po sobě plnit podmínky
pro přidělení statusu TCM. O odejmutí statusu TCM rozhoduje STK ČGF na návrh předsedy
příslušné RKM.
• Požádat o navrácení statusu TCM je možné nejdříve po jednom roce, přičemž v tomto roce
musí členský klub splnit podmínky pro přidělení statusu TCM.
• Pro komunikaci s příslušnou RKM je nutné používat pouze tyto e-mailové adresy:
o Západ A
stkzapada@cgf.cz
o Západ B
stkzapadb@cgf.cz
o Východ A
stkvychoda@cgf.cz
o Východ B
stkvychodb@cgf.cz
• Tato ustanovení jsou platná od 1. ledna 2020.

ŽÁDOST
o přidělení statusu TCM
Žadatel (členský subjekt ČGF):
Jméno a příjmení odpovědné osoby:
Telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení statutárního zástupce členského subjektu ČGF:
Datum:

Podpis:

V uplynulé sezóně splnil výše uvedený žadatel podmínky pro přidělení statusu TCM. Nedílnou
součástí této žádosti je příloha s detailním popisem práce s mládeží v uplynulé sezóně, případně
doplněná o report z TCM.golf.
Souhlasím s přidělení statusu TCM pro výše uvedeného žadatele.
Datum:

Podpis předsedy RKM:

Datum:

Podpis předsedy STK ČGF:

PODMÍNKY
pro přidělení statusu TCM s účinností od 1. ledna 2020
1. TCM/žadatel musí zajišťovat celoroční pravidelný trénink hráčů do 18 let minimálně jednou
týdně pro minimálně 10 hráčů s domovským členstvím v klubu.
2. TCM/žadatel má k dispozici vlastní či smluvní tréninkové plochy.
3. TCM/žadatel má k dispozici vlastní či smluvní 9jamkové či 18jamkové hřiště.
4. TCM/žadatel vede výuku podle metodiky ČGF či jiné schválené metodiky tréninku mládeže.
5. TCM/žadatel musí na své náklady uspořádat minimálně jeden turnaj pro hráče do 18 let
ročně. Termín, místo a podmínky tohoto turnaje musí být konzultovány s příslušnou RKM a
finalizovány nejpozději 28. února příslušného kalendářního roku. Propozice turnaje musí být
zveřejněny na serveru ČGF minimálně jeden měsíc před jeho konáním.
6. TCM/žadatel musí mít minimálně 10 hráčů do 18 let s domovským členstvím v hodnoceném
klubu v konečném Mládežnickém žebříčku ČGF příslušného kalendářního roku. Domovské
členství hráče v hodnoceném klubu musí být na serveru ČGF vedeno nejpozději k 30. dubnu
příslušného kalendářního roku, vyjma první registrace hráče v klubu v rámci ČGF.
7. TCM/žadatel musí zajistit účast minimálně 2 družstev v soutěžích družstev mládeže ČGF
ročně, tj. v M ČR smíšených družstev do 14 let, M ČR smíšených družstev do 16 let, M ČR
družstev chlapců do 18 let a M ČR družstev dívek do 18 let.
8. TCM by mělo evidovat platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu všech svých
členů. Vedoucí TCM je na vyžádání předkládá předsedovi příslušné RKM nebo předsedovi
Komise mládeže STK ČGF společně s aktuálním seznamem členů TCM.
Neplatí pro nové žadatele o přidělení statusu TCM!
9. TCM musí nejpozději do 15. listopadu každého kalendářního roku zaslat příslušné RKM report
z aplikace TCM.golf.
Neplatí pro nové žadatele o přidělení statusu TCM!

PODMÍNKY
pro přiznání příspěvku pro TCM s účinností od 1. ledna 2020
1. TCM musí zajišťovat celoroční pravidelný trénink hráčů do 18 let minimálně jednou týdně pro
minimálně 10 hráčů s domovským členstvím v klubu.
2. TCM má k dispozici vlastní či smluvní tréninkové plochy.
3. TCM má k dispozici vlastní či smluvní 9jamkové či 18jamkové hřiště.
4. TCM vede výuku podle metodiky ČGF či jiné schválené metodiky tréninku mládeže.
5. TCM musí na své náklady uspořádat minimálně jeden turnaj pro hráče do 18 let ročně.
Termín, místo a podmínky tohoto turnaje musí být konzultovány s příslušnou RKM a
finalizovány nejpozději 28. února příslušného kalendářního roku. Propozice turnaje musí být
zveřejněny na serveru ČGF minimálně jeden měsíc před jeho konáním.
6. TCM musí mít minimálně 10 hráčů do 18 let s domovským členstvím v hodnoceném klubu v
konečném Mládežnickém žebříčku ČGF příslušného kalendářního roku. Domovské členství
hráče v hodnoceném klubu musí být na serveru ČGF vedeno nejpozději k 30. dubnu
příslušného kalendářního roku, vyjma první registrace hráče v klubu v rámci ČGF.
7. TCM musí zajistit účast minimálně 3 družstev v soutěžích družstev mládeže ČGF ročně, tj. v M
ČR smíšených družstev do 14 let, M ČR smíšených družstev do 16 let, M ČR družstev chlapců
do 18 let a M ČR družstev dívek do 18 let.
8. TCM by mělo evidovat platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu všech svých
členů. Vedoucí TCM je na vyžádání předkládá předsedovi příslušné RKM nebo předsedovi
Komise mládeže STK ČGF společně s aktuálním seznamem členů TCM.
9. TCM musí nejpozději do 15. listopadu každého kalendářního roku zaslat příslušné RKM report
z aplikace TCM.golf.

PROTOKOL
o odejmutí statusu TCM
STK ČGF na návrh příslušné RKM odebírá členskému subjektu ČGF………………………………………………………
status TCM z důvodu, že ve dvou po sobě jdoucích letech neplnil podmínky pro přidělení statusu
TCM.
Datum:

Podpis předsedy RKM:

Datum:

Podpis předsedy STK ČGF:

Poučení:
Členský subjekt ČGF je povinen do 30 dnů od obdržení tohoto protokolu vrátit TCM plaketu, kterou
obdržel při přijímání, na adresu České golfové federace. V případě, že tak neučiní, bude členskému
subjektu ČGF fakturována částka za její zhotovení.
Požádat o navrácení statusu TCM je možné nejdříve po jednom roce, přičemž v tomto roce musí
členský subjekt ČGF splnit podmínky pro přidělení statusu TCM.

