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RTCTM ŠTATÚT 

PRÍLOHA Č.2 - ODPORÚČANÁ NÁPLŇ 

SÚSTREDENÍ  
 

ROZVOJ TECHNIKY  

Technická príprava bude zahrňovať kontrolu techniky hráčov prostredníctvom videa, 3D analýzy 

švihu (4D MOTION, Trackman/Flightscope), analýzy tlaku chodidiel (MySwing Balance), analýzy 

patovacieho úderu (SAM Puttlab). Analýza techniky bude vykonaná v každej oblasti hry, t.j. krátka, 

dlhá hra a patovanie. 

FYZICKÝ A KONDIČNÝ ROZVOJ  

Kondičná príprava bude pozostávať hlavne z 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 je aj 

monitorovanie telesných parametrov hráčov. 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. 

ROZVOJ VÝKONNOSTI 

Výkonnostná príprava bude zameraná na zníženie skóre na golfovom ihrisku. Súčasťou tejto prípravy 

bude testovanie hráčov v oblasti krátkej hry a putovania (napr. formát ako využívajú tréneri na PGA 

Tour Jeff Smith a Jeff Pierce). Testy majú poskytnúť konkrétne empirické dáta o pokroku hráčov. 

Výkonnostná príprava bude ďalej obsahovať 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 prípravy budú aj mini-turnaje na rany, 

jamková hra a alebo hra s limitovaným počtom palíc, výučba a praktizovanie rôznych hier, ktoré 

nielen zlepšujú výkonnosť, ale aj robia tréning zábavnejším, špeciálne pre menších hráčov.  

PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA  

Cieľom psychologickej prípravy bude 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 hrať, keď ostatní spoluhráči budú pôsobiť ako „rušivé“ publikum. Dôležitou súčasťou 

psychologického tréningu bude aj tréning kvalitnej a funkčnej pre-shot rutiny.  

 


