
Stretnutie Trénersko metodickej komise (TMK) SKGA dňa 24.11.2021

Prítomní : Pavol Bielik, Peter Petrovič, Anton Zelenaj, Ján Keher, prizvaný Rastislav

Michalák

Body programu :

1. Smernica dotácie do škôl.

2. Pravidlá golfu 2022.

3. Smernica licencie – porušenie amatérskeho štatútu.

4. Vytvorenie programu licencovaným trénerom – skúšky, seminár,

rozličnosti voči licenciám, am a pro.

5. Program noví tréneri – aktuálni stav.

6. Program pre kluby, práca s deťmi a systém výučby, interné ligy klubov.

7. RTCTM 2022 – rtctm asistenti.

8. Odporúčanie štruktúry reprezentácie, repre hlavný tréner – vízia, repre

swing tréner, asistenti repre trénera.

Bod č. 1 :
Stanovisko TMK ohľadom smernice. Dotácie do škôl sú poskytované neefektívne. Nie je

možné dohľadať efektivitu klubov pri práci s mládežou. Nie je možné zistiť koľko detí

golfové kluby znáborovali vďaka poskytnutým finančným prostriedkom.

Bod č.2 :

Spolu s Rastislavom Michalákom TMK prediskutovala nové pravidlo (platné od roku 2022)

týkajúce sa možnosti prijať finančnú odmenu za výhru na turnaji golfistom s amatérskym

štatútom. Rastislav Michalák oznámil, že o tejto zmene dá vedieť golfistom prostredníctvom

webu SKGA a oboznámi s novým pravidlom aj golfové kluby.

Bod č. 3 :



a) Problematika porušovania amatérskeho štatútu bolo prebratá spolu s Rastislavom

Michalákom. TMK sa zhodla, že dochádza k porušovaniu am. štatútu v golfových

kluboch. Pokiaľ bude am. golfovým hráčom dokázané, že prijímajú hotovostné platby

za výučbu golfu, následne budú nahlásení na disciplinárnu komisiu SKGA.

b) Vo všeobecnom záujme bude určená osoba chodiť na kontroly dodržiavania

amatérskeho štatútu (tréningy golfistov s amatérskym štatútom).

c) Zároveň táto osoba bude kontrolovať prácu s mládežou v golfových kluboch, či sú

dodržiavané podmienky, stanovené pre poberanie dotácii na mládež od SKGA.

Bod č. 4 :

a) TMK zhodnotila a analyzovala doterajší stav vzdelávacieho systému trénerov

a inštruktorov golfu. Následne aj úzko súvisiaci licenčný poriadok trénerov

a inštruktorov golfu.

b) TMK po analýze licenčného poriadku a systému vzdelávania navrhla možnosť zmeniť

licenčný poriadok, spolu s legislatívnou komisiou SKGA. Nové vytvorenie licenčného

poriadku, by malo lepšie a efektívnejšie prepojiť vzdelávanie SKGA so smernicou

o licenciách golfových trénerov.

c) TMK dá návrh na termín usporiadania Seminára pre Trénerov a Inštruktorov

s Licenciou, podľa Smernice o Licenciách SKGA a zákona o športe.

Bod č. 5:

Vzdelávanie nových trénerov bude prebiehať na začiatku roku 2022. Vzdelávanie má pod

svojou záštitou SKGA spolu s FTVŠ.

Bod č. 6:

TMK komisia pripraví pre golfové kluby projekt “Tréning a nábor mládeže“. Tento projekt

bude obsahovať možnosti ako zlepšiť tréningové prostriedky a metódy v tréningu golfovej

mládeže. Súčasne bude vedená debata s Komisiou Mládeže SKGA, ktorá bude prizvaná na do

diskusie. Golfové kluby, ktoré budú mať ochotu participovať na projekte budú odporučené na

predsedu komisie Petra Petroviča, pre dohodnutie ďalších detailov.



Bod č. 7:

RTCM v roku 2021 fungovala systémom organizácie východ - západ. Tento spôsob

organizácie sústredení a tréningových kempov bol zhodnotený TMK ako nie optimálny.

Veľké rozdiely vo výkonnosti účastníkov spôsobujú problémy pri organizácii tréningových

jednotiek, ako aj pri logistike kempov a sústredení.

Problémy RTCTM :

-vyhodnocovanie výkonnosti účastníkov (reporty),

- komunikácia RTCTM trénerov s trénermi a rodičmi hráčov,

-aplikácia herných a súťažných prostriedkov do tréningu,

- výkonnosť hráčov vo východnej časti Slovenska.

Návrhy TMK pre RTCTM:

-zadefinovanie presného cieľa na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé obdobie,

-presná definícia spolupráce RTCTM trénerov s trénermi a rodičmi golfových hráčov,

-aplikácia súťažných a herných  tréningových metód v tréningových prostriedkoch trénerov,

-vzdelávanie hráčov vo všetkých oblastiach športového tréningu okrem techniky (TEÓRIA,

KONDÍCIA, PSYCHOLÓGIA, TAKTIKA). S Komisiou Mládeže SKGA ( predsedom ) bude

téma prediskutovaná.

Bod č. 8 :

TMK v dohľadnom čase vytvorí dokument obsahujúci hierarchické usporiadanie športového

golfu na Slovensku. Dokument bude obsahovať ideologicky usporiadaný športový golf od

mládežníckych kategórii v golfových kluboch až po ženskú a mužskú reprezentáciu.

Diskusia :

Zameranie TMK sa obsahovo sústredilo na bod č. 8, v ktorom chce TMK navrhnúť dôsledné

a presné kompetencie golfovým klubom, ako aj zamestnancom SKGA vykonávajúcim

starostlivosť golfovú mládež, CTM, RTCTM a Reprezentáciu.


