
REGIONÁLNE TRÉNINGOVÉ CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (RTCTM) - FUTURES – 
ŠTATÚT 

CIEĽ RTCTM 

Cieľom Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM) je výchova výkonnostnej 
hráčskej základne pre reprezentáciu Slovenskej republiky (RTCTM je prípravkou pre reprezentáciu SR).  

NÁPLŇ RTCTM 

RTCTM budú zabezpečovať systematickú odbornú prípravu mladých talentovaných hráčov. Príprava 
bude prebiehať podľa vopred schváleného plánu v zmysle tohto Štatútu, ktorý podporí výkonnostný 
rast hráčov. 

CIEĽOVÁ SKUPINA RTCTM  

Talentovaní mládežnícki hráči golfu pre účely RTCTM sú vrcholoví výkonnostní golfoví hráči a hráčky vo 
vekovej kategórii od 11 do 16 rokov, ktorí svoj talent a záujem o výkonnostný golf prejavili účasťou 
a vrcholnými výsledkami na najvyšších slovenských súťažiach a túrach (organizovaných SKGA) 
v príslušných vekových kategóriách.  

Do RTCTM sa nezaraďujú hráči a hráčky z reprezentačných tímov, ak sa ich týkajú iné rozvojové 
programy SKGA.  

Hráči a hráčky musia mať štátne občianstvo Slovenskej republiky. (Ďalej len „hráči“) 

ČINNOSŤ RTCTM 

Vybraní hráči absolvujú odborné rozvojové sústredenia pod vedením vybraných trénerov RTCTM. 
Činnosť RTCTM bude prebiehať na dopredu určených ihriskách a v dopredu určených termínoch 
v súlade s týmto Štatútom. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti RTCTM je aj: 

● Identifikácia a výber talentovaných mládežníckych hráčov pre zaradenie do výberu RTCTM.  
● Spolupráca a komunikácia hlavného trénera RTCTM a trénerov RTCTM s osobnými trénermi 

a rodičmi hráčov.   
● Monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnostného rastu a súvisiacich parametrov hráčov, 

nastavovanie cieľov a vypracovanie odporúčaní. 
● Záverečné vyhodnotenie fungovania a výkonnostného progresu za jednotlivé RTCTM a návrh 

na zlepšenie činnosti pre ďalší rok. 

Návrh konkrétneho plánu činnosti RTCTM na ďalšiu sezónu bude predložený na schválenie komisii pre 
mládež spravidla do 15. marca príslušného roku. Komisia pre mládež po schválení tento návrh predloží 
na schválenie prezídiu SKGA.  

PRINCÍPY ČINNOSTI RTCTM 

Princípy činnosti RTCTM sú: 



● Podporovanie rastu výkonnosti mladých talentovaných golfistov rovnomerne vo vekových 
kategóriách U12, U14 a U16 tak, aby vytvárali hráčsku základňu pre všetky vekové kategórie 
reprezentácie a nevznikali generačné medzery.  

● Poskytovať také rozvojové hodnoty hráčom, aby sa o nomináciu do RTCTM mladí golfisti 
usilovali a ich rodičia a osobní tréneri ich v tom podporovali. 

● Objektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť výberu hráčov do RTCTM na základe 
objektívnych a jasných výkonnostných kritérií je dôležitým motivačným prvkom a zároveň 
zabezpečuje efektívne použitie zdrojov SKGA/štátu. 

● Preferovanie skupinovej práce vekovo príbuzných hráčov.   
● Konštruktívna spolupráca a komunikácia s osobnými trénermi a rodičmi hráčov.  
● Pomáhať osobným trénerom v tréningovom procese, nie ho narúšať alebo suplovať. Vyvarovať 

sa takých praktík, aby osobní tréneri hráčov RTCTM vnímali ako ohrozenie ich vzťahu s hráčom, 
nakoľko bez ich spolupráce by RTCTM nemohli dosiahnuť žiadny výkonnostný rast. 

● Obohacovať tréningový proces hráčov o ťažšie dostupné golfové monitorovacie systémy, 
merania a vyhodnocovacie metodiky. Dopĺňať tréningový proces hráča o rozvoj s golfom 
súvisiacich negolfových schopností a zručností, ktoré sú mimo odbornosti väčšiny trénerov 
golfu.  

● Monitorovanie telesných parametrov hráčov za účelom nestratenia okna pre mobilitu a 
rýchlosť v období najrýchlejšieho rastu. 

● Vyhodnocovať výkonnostný rast a progres dôležitých golfových aj negolfových parametrov 
zručností a schopností, nastavovať ciele a poskytovať monitorovacie, testovacie a analytické 
výstupy, odporúčania a závery osobným trénerom hráča a zároveň aj rodičom hráča za účelom 
zabezpečenia jeho rozvoja. 

VEDENIE RTCTM  

Jednotlivé RTCTM budú pracovať pod vedením hlavného trénera RTCTM, ktorý bude koordinovať 
jednotlivých vybraných trénerov RTCTM. Tréneri RTCTM budú vybraní komisiou pre mládež SKGA na 
ďalšiu sezónu spravidla do 15. októbra predošlého roku. Kritériá pre výber trénerov určuje komisia pre 
mládež v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou. Tréneri RTCTM musia byť tréneri golfu. 

TRÉNERI RTCTM 

Tréneri poverení vedením RTCTM po ich schválení prezídiom SKGA, podpíšu pripravenú zmluvu s SKGA, 
ktorá bude obsahovať ich povinnosti vyplývajúce z ich funkcie. Tréneri RTCTM sa riadia týmto Štatútom 
a sú metodicky riadení komisiou pre mládež v spolupráci s trénersko-metodickou komisiou. Vzor 
zmluvy s trénermi RTCTM je uvedený v Prílohe č. 3 tohto Štatútu. 

REGIONÁLNE ČLENENIE RTCTM 

Pre účely RTCTM sa územie Slovenska regionálne nečlení.  

Sústredenia RTCTM sa konajú na princípe vekovej kategórie (do 12, do 14 a do 16 rokov)  

 



ŠTRUKTÚRA RTCTM 

Štruktúra RTCTM pozostáva z 3 nasledujúcich vekových tréningových centier: 

● RTC 16 – skupina hráčov do 16 rokov,  
● RTC 14 – skupina hráčov do 14 rokov,  
● RTC 12 – skupina hráčov do 12 rokov.  

V každom tréningovom centre je 8 hráčov (po 4 hráčoch oboch pohlaví). 

NOMINÁCIA HRÁČOV DO RTCTM 

Nominácia hráčov do RTCTM sa riadi Nominačným poriadkom RTCTM, ktorý vypracováva a schvaľuje 
komisia pre mládež a následne schvaľuje prezídium SKGA. Nominačný poriadok je uvedený v Prílohe 
č.1 tohto Štatútu.  

Cieľom Nominačného poriadku je nastaviť transparentné a objektívne kritériá pre výber hráčov do 
RTCTM.  

Kľúčovým parametrom nominácie hráčov do RTCTM je vrcholová výkonnosť hráčov na turnajoch SKGA 
najvyššej výkonnostnej kategórie pre príslušné vekové kategórie. 

Návrh nominácie hráčov do RTCTM na ďalšiu sezónu vypracovaného podľa Nominačného poriadku 
RTCTM schvaľuje komisia pre mládež a následne ho schvaľuje prezídium SKGA.  

POVINNOSTI HRÁČOV ZARADENÝCH DO RTCTM 

Podmienkou zaradenia do RTCTM tímu je záväzok zákonných zástupcov hráčov zabezpečiť účasť hráča 
na jednotlivých sústredeniach a inú súčinnosť potrebnú pre činnosť RTCTM. 

Povinnosťou hráčov zaradených do RTCTM je: 

● zúčastňovať sa jednotlivých sústredení a plniť pokyny trénerov RTCTM,  
● zúčastňovať sa prioritne výkonnostných turnajov a túr organizovaných SKGA alebo 

zahraničnými národnými asociáciami, a to v rozsahu minimálne 7 turnajových kôl na rany, 
pritom kolá na rany po cute alebo kolá v hre na jamky sa nezapočítavajú, 

● evidovať herné štatistiky a viesť tréningové denníky podľa pokynov trénera/ov RTCTM, 
minimálne však v rozsahu požadovanom od hráčov CTM. 

Zákonní zástupcovia nominovaných hráčov sa zaviažu dodržiavať pravidlá RTCTM podpisom Formuláru 
hráča, ktorý je v prílohe č. 4 Štatútu.  

SÚSTREDENIA RTCTM 

Sústredenia RTCTM sú jednodňové a konajú sa dvakrát ročne:  

1. jarné – na začiatku hlavnej turnajovej sezóny (sezóna turnajov SKGA), 
2. priebežné – počas sezóny (pravidlá, psychologická príprava, stravovanie). 



Jarné sústredenie je venované meraniu výkonnostných parametrov hráčov v súlade s obsahom 
Odporúčanej náplne sústredení RTCTM, uvedenej v Prílohe č.2 tohto Štatútu, tréning samotnej hry a 
riešenie herných situácií.  

Priebežné sústredenie je zamerané na vzdelávanie,. Je možné usporiadať aj dve priebežné sústredenia 
podľa dostupnosti termínov, finančných prostriedkov a personálneho zabezpečenia.   

Každý hráč teda absolvuje aspoň dve jednodňové sústredenia ročne v rámci svojho RTC.  

PLÁN SÚSTREDENÍ RTCTM 

Návrh plánu sústredení na ďalšiu sezónu bude predložený komisii pre mládež na schválenie spravidla 
do 15. marca príslušného roku.  

Návrh termínov sústredení má zohľadňovať kalendár turnajov SKGA na ďalšiu sezónu.  

Návrh výberu ihrísk a rotácie jednotlivých sústredení má byť optimalizovaný podľa domovských lokalít 
príslušných hráčov (aby sa zbytočne nepredražovali logistické náklady rodičov). 

PERSONÁLNE, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚSTREDENÍ RTCTM 

Objektivizácia aktuálnej pripravenosti sa realizuje meraním, testovaním a monitorovaním jednotlivých 
parametrov overenými modernými technológiami a metódami s prioritným využívaním technológií vo 
vlastníctve SKGA. 

Hlavný tréner RTCTM zabezpečí účasť vhodného počtu kvalifikovaných trénerov a  odborníkov pre 
plánovaný program na sústredení so zohľadnením počtu zúčastnených (minimálne jeden 
tréner/odborník na 4 hráčov). Je možné pripraviť aj externé prednášky. 

Pre efektívne využívanie času sa odporúča na sústredení vytvárať dočasné podskupiny, ktoré rotujú 
medzi jednotlivými trénermi/odborníkmi.  

NÁPLŇ SÚSTREDENÍ RTCTM 

Účelom sústredení je práca s hráčom na výkonnostnom raste najmä týmito aktivitami:  

● objektivizovať aktuálnu technickú, fyzickú, hernú a psychickú pripravenosť hráčov, 
● analyzovať namerané parametre a poskytovať z toho plynúce odporúčania pre tréningový 

proces hráčov s ich osobnými golfovými a inými trénermi, 
● stanovovať čiastkové ciele pre jednotlivé parametre a monitorovať progres hráčov, 
● vzdelávať hráčov o course manažmente, o evidovaní a používaní herných štatistík, o psychickej 

príprave, o golfových pravidlách, histórii a pod. 
● vzdelávať hráčov a rodičov o životospráve a zdravom stravovaní, o okne rýchlosti a flexibilite 

počas obdobia najrýchlejšieho rastu a pod. 

Náplň sústredení musí byť v súlade s týmto Štatútom a v prípade nejasností sú rozhodujúce princípy 
RTCTM uvedené v tomto Štatúte. 



Hlavnou prioritou sústredení je poskytovať hráčom prístup k moderným technológiám, 
meraniam, metodikám a vzdelávaniu, ktoré sú pre nich ťažko dostupné v bežnom tréningovom 
procese a sú dôležité pre ďalší rast ich výkonnosti.  

Komisia pre mládež zodpovedá za Odporúčanú náplň sústredení RTCTM, uvedenú v Prílohe č.2 tohto 
Štatútu. 

VÝSTUPY ZO SÚSTREDENÍ RTCTM 

Pri práci s hráčom na sústredení mu budú priebežne ústne poskytnuté výsledky/hodnotenia, 
stanovené ciele a odporúčania v rozsahu jeho schopnosti chápať vzhľadom na jeho vek. Ak je pri práci 
s hráčom prítomný osobný/klubový tréner hráča a/alebo jeho rodič/ia, je toto komunikované aj s nimi 
v rozsahu, ktorý nenarúša časový plán sústredenia.  

Po skončení sústredenia tréner/i RTCTM vypracujú písomnú správu za každého účastníka sústredenia, 
ktorú zašlú rodičom a osobnému/klubovému trénerovi hráča do 2 týždňov od sústredenia. Táto správa 
bude spravidla obsahovať:  

● detailné výsledky a vyhodnotenie všetkých uskutočnených meraní a testovaní hráča,  
● stanovené ciele v parametroch, ktoré môže hráč ovplyvniť zameraným tréningom do ďalšieho 

merania a testovania, 
● odporúčania na ďalší postup v tréningovom procese za účelom splnenia nastavených cieľov 

ako aj za účelom výkonnostného rastu. 

Ak na sústredení pracujú s hráčmi aj iní odborníci, pošlú svoje podklady a výstupy za každého hráča 
trénerovi/om RTCTM do 1 týždňa od sústredenia. Ohľadom psychologickej prípravy komunikuje 
odborník priamo s rodičmi hráča. 

Tréner/i RTCTM do 2 týždňov od sústredenia vypracujú dostatočne podrobnú sumárnu správu pre 
komisiu pre mládež. Po vypracovaní správ pre hráčov tieto tiež uloží do evidencie hráčov, ktorú vedie 
SKGA.  

Tréner/i RTCTM do 3 týždňov od záverečného sústredenia vypracujú záverečnú hodnotiacu správu o 
ročníku RTCTM pre komisiu pre mládež v súlade s týmto štatútom s možnými návrhmi úpravy činnosti. 

 

 


