POVINNOSTI A VÝHODY HRÁČŮ VÝKONNOSTNÍ SKUPINY

Povinnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výkonnostní hráč se svým podpisem zavazuje dodržovat etický kodex výkonnostního hráče GCHOS.
Být domácím členem Golf Clubu Hostivař.
Odehrát ročně minimálně 15 soutěžních kol na turnajích ČGF (NGTM, CGAT, RTM ZB, atd.).
Reprezentovat Golf Club Hostivař na soutěžích družstev v případě nominace.
Hrát domovská mistrovství klubu.
Účastnit se pravidelných tréninků výkonnostní skupiny.
Vést si tréninkový deník v aplikaci TCM.golf (povinné), vyplňovat své herní statistiky (dobrovolné).
Pravidelně individuálně trénovat u svých trenérů i samostatně a mít touhu se neustále zlepšovat.
Nosit klubové reprezentační oblečení, především na turnajích, pokud ho hráč vlastní.
Mít zaplacenou dětskou kartu po celý rok.

Výhody
•
•
•
•
•
•
•

Zdarma tréninky výkonnostní skupiny zpravidla 2x týdně 1-2 hod.
Hrazené startovné na turnajích NGTM, CGAT, NMČR žáků a kadetů a na hostivařském turnaji RTM ZB.
Plně hrazené soutěže družstev mládeže ČGF U14, U16 a U18.
Příspěvek na klubové reprezentační oblečení.
Míče Bridgestone na vybrané turnaje (především NGTM a CGAT).
Dětská karta za zvýhodněnou cenu 300,- Kč/měsíc.
Odměna v podobě voucheru na nákup golfového vybavení v hodnotě 3000 Kč pro nejlépe umístěného
hráče výkonnostní skupiny na Mládežnickém žebříčku ČGF po skončení dané sezóny.

• Odměny v podobě voucherů na nákup golfového vybavení, v případě umístění na prvních 3 místech
v jednotlivých kategoriích (A,B,C) celoročního žebříčku RTM ZB, celoročního žebříčku NGTM a umístění
na NMČR žáků a kadetů dle následující tabulky.
Série/turnaj
RTM ZB (celosezónní)
NGTM (celosezónní)
NMČR záků a kadetů
1. místo
5000,- Kč
5000,- Kč
5000,- Kč
2. místo
3000,- Kč
3000,- Kč
3000,- Kč
3. místo
2000,- Kč
2000,- Kč
2000,- Kč
Čerpání výhod hráčů výkonnostní skupiny je podmíněno dodržováním povinností. V případě nedodržování
povinností bude hráč upozorněn a pokud nedojde k nápravě, nebude hráči umožněno čerpání výhod.
Žádný hráč nemá své místo ve výkonností skupině Golf Clubu Hostivař trvale zajištěno. Hráči mohou býti
v případě opakovaného nedodržování svých povinností, či porušování etického kodexu nebo výraznému
a dlouhodobému poklesu formy, nahrazeni jiným hráčem klubu.
V Praze, 3. května 2021
Adam Kratochvíl
Vedoucí TCM a reprezentace GCHOS

