
 
 
 

Plán činnosti RTCTM 2020 
 
Stručný popis 
- výber 15 najperspektívnejších hráčov plus náhradníkov 
- 10 jednodňových sústredení do roka, hráčom budú vopred dané presné termíny sústredení a 

zákonný zástupca bude mať povinnosť podpísať dokument, ktorý bude zaväzovať k účasti 
hráča na sústredeniach 

- Monitorovanie výkonnosti a asistencia hráčom počas roka aj mimo sústredení 
- Monitorovanie telesných parametrov hráčov za účelom nestratenia okna pre mobilitu a rýchlosť 

v období najrýchlejšieho rastu 
- Školenie rodičov o okne rýchlosti a flexibilite počas obdobia najrýchlejšieho rastu a o potrebe 

účasti vo viacerých športoch u mladších účastníkov RTCTM (Titleist Performance Institute) 
- Povinnosť hráčov vykonávať najdôležitejšie štatistiky z turnajov 
- Tréning na sústredeniach rozdelený na technický, psychologický, fyzický a výkonnostný 
 
 
Detailné rozpracovanie činnosti RTCTM 2020 
 
Výber 15 najperspektívnejších hráčov a náhradníkov sa uskutoční za pomoci klubových trénerov, 
dostupných štatistík z turnajov a skúseností s hráčmi vybranými počas pôsobenia projektu 
RTCTM v roku 2019. Po ukončení výberového konania budú vybraní hráči pozvaní k účasti na 
RTCTM 2020. Podmienkou zaradenia do tímu bude záväzok zákonných zástupcov hráčov 
zabezpečiť účasť na jednotlivých sústredeniach. Ako tréneri RTCTM budeme počas sezóny 2020 
hráčsku scénu neustále sledovať a dopĺňať zoznam potenciálnych nových talentov. 
 
Tréning hráčov počas sústredení bude rozdelený do 4 hlavných kategórií: Technika, Telesná 
kondícia, Psychológia a Výkonnosť. 
 
Technická príprava 
Technická príprava bude zahrňovať kontrolu techniky hráčov prostredníctvom videa, 3D analýzy 
švihu (4D MOTION, iba RTCTM východ), analýzy tlaku chodidiel (MySwing Blance, iba RTCTM 
východ) a analýzy patovacieho úderu (SAM Puttlab, aj západ). Technické nedostatky budú 
komunikované s hráčom a jeho trénerom. Analýza techniky bude vykonaná v každej oblasti hry, 
t.j. krátka, dlhá hra a patovanie. 
 
Kondičná príprava 
Kondičná príprava bude pozostávať hlavne s testovania všeobecných pohybových zručností 
metódou FMS (Functional Movement Screen) a golfovo špecifickej mobility a stability metódou 
TPI (Titleist Performance Institute) počas sústredení. Výsledky z testov budú odovzdané hráčom a 
rodičom s odporučením pre kvalifikovaného kondičného trénera / fyzioterapeuta za účelom 
vypracovania série cvikov slúžiacich k odstráneniu nájdených fyzických limitácií. Súčasťou 
kondičnej prípravy bude aj spomenuté monitorovanie telesných parametrov hráčov počas roka a 
školenie rodičov ohľadom obdobia najrýchlejšieho rastu. Obdobie najrýchlejšieho rastu je 
obdobím kedy hráč nesmie zanedbať flexibilitu a rýchlosť svalov. V prípade ak sa v tomto období 
tieto parametre zanedbajú tak sa už nikdy v živote nedajú úplne dobehnúť. Školenie zákonných 
zástupcov bude taktiež zdôrazňovať účasť mladších účastníkov RTCTM vo viacerých športoch z 
dôvodu vybudovania atletickosti a správneho držania tela, keďže golf je šport s jednostrannou 
záťažou. 
 
 



 
 
 
Psychologická príprava 
Cieľom psychologickej prípravy je zvýšiť sebadôveru hráčov a naučiť ich zvládať tlak a stresové 
situácie počas turnaja. Zvýšenie sebadôvery bude zahŕňať tréning vizualizácie a pozitívny dialóg 
hráča so sebou. Zvládanie turnajového tlaku sa budú hráči učiť za pomoci na to určených hier a 
taktiež budú nútení hrať keď ostatní spoluhráči budú pôsobiť ako „rušivé“ publikum. Dôležitou 
súčasťou psychologického tréningu bude aj tréning kvalitnej a funkčnej pre-shot rutiny. Metódy 
psychologického tréningu budú hráči dostávať aj za domácu úlohu. 
 
Výkonnostná príprava 
Výkonnostná príprava bude zameraná na zníženie skóre na golfovom ihrisku. Súčasťou tejto 
prípravy bude celoročné testovanie hráčov v oblasti krátkej hry a putovania. Testy budú mať taký 
istý formát ako využívajú tréneri na PGA Tour Jeff Smith a Jeff Pierce. Testy poskytnú konkrétne 
empirické dáta o pokroku hráčov počas roka. Tréning bude ďalej zahrňovať variabilitu rán v dlhej 
(rôzne palice na ten istý cieľ; draw, fade, hook, atd.) a krátkej hre (napr. hra s bunkru 7 železom 
využívaná v tréningu legendárnym Sevem Ballesterosom). Súčasťou výkonnostného tréningu 
budú tak isto turnaje na rany, jamková hra a turnaje za použitia limitovaného počtu palíc. 
Sústreďovať sa budeme aj na výučbu a praktizovanie rôznych hier, ktoré zároveň ako zlepšujú 
výkonnosť tak robia tréning zábavnejším, špeciálne pre menších hráčov. Dôležitou súčasťou 
výberu hráčov do RTCTM bude povinnosť hráčov robiť si základné štatistiky (napr. 
www.shotbyshot.com), ktoré lepšie informujú ako osobného trénera hráča, tak aj nás o najväčších 
rezervách daného individuálneho hráča.  Nemalú pozornosť budeme venovať aj výuke course 
managementu a hráčom budú takisto pripravené externé prednášky v oblasti golfových pravidiel 
a stravovania.  
 
Harmonogram sústredení 
 
Harmonogram sústredení je približný a bude sa odvíjať od aktuálnej situácie s Covid19.  
 
1. Sústredenie, začiatok mája- Fyzický a Výkonnostný tréning. 
Na prvom sústredení prebehne fyzické testovanie FMS a TPI. Ďalej sa uskutoční turnaj na 9 
jamiek pre hráčov a školenie pre rodičov o období najrýchlejšieho rastu a potrebe vykonávať 
viacero športov pre hráčov mladších ako 12 rokov. Hráčom bude tiež vysvetlené ako si majú 
počas roka robiť štatistiky. 
 
2. Sústredenie, druhá polovica mája - Technický a Výkonnostný tréning. 
Na tomto sústredení sa uskutoční 3D analýza švihu, analýza tlaku chodidiel (iba východ, na 
západe sa uskutoční externá prednáška na tému stravovanie) a video analýza švihu. Zároveň 
budú prebiehať výkonnostné testy na krátku hru a patovanie. 
 
3. Sústredenie, začiatok júna- Technický a Výkonnostný tréning. 
Tu prebehne kontrola patovacieho úderu za požitia technológie SAM Puttlab. Ďalej prebehne 
výučba systému na kontrolu vzdialenosti takzvaných “Approach wedges”. Na záver prebehne 
turnaj na 9 jamiek iba s párnymi palicami. 
 
4. Sústredenie, druhá polovica júna- Psychologický a Výkonnostný tréning. 
Tu prebehne učenie psychologických techník na zvýšenie sebadôvery. Taktiež sa budeme 
venovať psychologickému tréningu na zvládanie turnajového tlaku a stresových situácií. Súčasťou 
tohto sústredenia bude aj turnaj na 9 jamiek za použitia iba 4 palíc z dôsledkami pre posledných 
troch hráčov. 
 
 



 
 
 
5. Sústredenie, júl- Výkonnostný tréning. 
Na tomto tréningu prebehne variabilita dlhej a krátkej hry ako aj patovacie drilly a cviky. Súčasťou 
tohto sústredenia budú aj jamkové zápasy na ihrisku za účelom prípravy na jamkovú hru. Dôraz 
počas jamkovky bude kladený na správny course management. 
  
6. Sústredenie, august- Psychologický a Výkonnostný tréning. 
Na šiestom sústredení prebehne učenie a zdokonaľovanie pre-shot rutiny. Taktiež prebehne 
učenie rôznych typov hier určených na zlepšenie dlhej, krátkej hry a patovania. Súčasť tohto 
sústredenia bude aj externá prednáška s golfových pravidiel. 
 
7. Sústredenie, začiatok septembra- Výkonnostný a Psychologický tréning. 
Práca na zdokonaľovaní čítania grínov a tréning kontroly rýchlosti pri patovaní. Ďalej sa budeme 
venovať efektu rýchlosti na čítanie grínov a výberu štartovacej línii patov. V rámci psychologickej 
prípravy sa budeme venovať patovacím a čipovacím súťažiam s dôsledkami pre tých čo prehrajú. 
Súčasťou sústredenia bude aj turnaj na 9 jamiek iba s nepárnymi palicami. 
 
8. Sústredenie, druhá polovica septembra- Výkonnostný tréning. 
Na tomto sústredení bude hlavné zameranie na správny course management. Praktický tréning 
course managementu následne prebehne pri hre deviatich jamiek na ihrisku. Pre porovnanie s 
výsledkami z 2. sústredenia prebehnú znova výkonnostné testy na patovanie a krátku hru. 
 
9. Sústredenie, začiatok októbra- Technický a Výkonnostný tréning. 
Predposledné sústredenie nadviaže na 2. a 3. sústredenie. Pre porovnanie výsledkov sa budeme 
znova venovať 3D (iba východ) a video analýze švihu a analýze práci s tlakom chodidiel (iba 
východ) Ďalej prebehne kontrola techniky patovacieho úderu so systémom SAM Puttlab. 
 
10. Sústredenie, druhá polovica októbra- Fyzický a Technický tréning. 
Desiate sústredenie bude pokračovaním prvého sústredenia kde znova prebehnú fyzické testy 
FMS a TPI. Tieto testy budú slúžiť na presné zistenie toho ako hráči na sebe počas roka pracovali 
a ako sa zlepšili ich fyzické limitácie a či cviky, ktoré vykonávajú prinášajú pozitívny efekt. Zvyšok 
času bude venovaný práci na technických nedostatkoch identifikovaných na 9. sústredení. 


