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Tréninkové Centrum Mládeže GCA 

Vize a Cíl: 

TCM funguje s cílem zapojit do sportovního golfu a reprezentace klubu co nejvíce dětí a 

juniorů a rozšířit mladou členskou základnu GCA.  

Posílit klubovou soudržnost a loajalitu dětí prostřednictvím reprezentace klubu v týmovém 

prostředí. Posílit základnu a viditelnost GCA výkonnostního golfu v juniorských soutěžích ČGF 

i v mezinárodním golfovém prostředí. 

 

Členství v TCM:  

Právo být členem TCM má každý hráč klubu do dovršení 18 let.  

Zájemce nebo jeho zákonný zástupce, musí podat přihlášku stanoveným způsobem, a to 

emailem vedoucímu TCM. Viz přihláška TCM. Zájemci bude na základě jako přihlášky 

vytvořen hráčský profil v aplikaci TCM od Bryson.golf, prostřednictvím této aplikace bude 

hráč informován o společných akcích TCM. * Do systému Bryson.golf mohou být začleněni i hráči, kteří 

aktuálně nemají zájem být členy TCM (tato informace bude uvedena v poznámce daného hráče). Systém slouží ke 

zjednodušení a zefektivnění komunikace mezi vedením klubu a hráči tak i hráči a jejich trenéry.  

Přihlašování hráčů do TCM je možné v průběhu celé sezóny bez časového omezení.  

Všechny obdržené přihlášky budou revidovány vedoucím TCM. 

Pokud zájemce není v době přihlášky do TCM členem klubu, je nejprve nutné uhradit 

standartní výši členského příspěvku pro danou věkovou kategorii. 

Vedoucí TCM i trenéři mají právo navrhnout SR vyloučení člena z TCM, pokud daný člen 

dlouhodobě porušuje morálku, etiku nebo pravidla sportovního a týmového chování nebo se 

pravidelně neúčastní společných aktivit TCM jako jsou tréninky, reprezentační výjezdy aj. 

Samotné vyloučení hráče je v kompetenci SR GCA. 

 

Fungování: 

TCM řídí vedoucí TCM ve spolupráci s týmovými trenéry. Práce těchto osob podléhá Správní 

radě klubu. 

Vedoucí TCM společně s trenéry rozděluje členy TCM do jednotlivých výkonnostních 

kategorii. Tyto kategorie se mohou v průběhu sezóny měnit dle výkonnosti hráčů. 

Základní jsou dvě skupiny hráčů: 

1. Výkonnostní skupina – jedná se o reprezentaci klubu a výkonnostní hráče s vysokým 

potenciálem zařadit se do reprezentace. 

2. Výkonnostní skupina – začínající hráči, kteří ještě nedosáhli dané výkonosti nebo 

nemají ambici vrcholného sportovního golfu či reprezentace klubu.  

 



 

 

Vedoucí TCM společně s trenéry připraví plán aktivit (tréninky, výjezdy, soustředění, kondiční 

příprava, hrubý návrh rozpočtu) na následující sezónu a předloží návrh ke schválení SR. 

Jednotlivé aktivity v plánu, tak jako položky rozpočtu se mohou v průběhu roku přesouvat 

dle priorit TCM a klubu. Jakékoli navýšení schváleného rozpočtu je nutné předložit ke 

schválení SR. 

Veškeré náklady a jejich vyúčtování se řídí koncepcí TCM a Interní směrnicí GCA, která je 

přílohou tohoto dokumentu. 

 

Role v TCM: 

Vedoucí TCM: Vedoucí TCM v součinnosti s trenéry 1. a 2. výkonnostní skupiny organizuje 

sezónu a účastní se vybraných výjezdů na soutěže družstev mládeže. Jeho úkolem je přijímat 

nové hráče do TCM a být spojovatelem hráčů a vedení klubu. 

Trenér 1. výkonností skupiny: Trenér 1. výkonnostní skupiny jakožto blízký spolupracovník 

vedoucího TCM se podílí na organizaci celé sezóny, dále je pověřen vedením pravidelných 

skupinových tréninků 1.výkonnostní skupiny, je v přímém kontaktu s osobními trenéry hráčů.  

V neposlední řadě se po domluvě s vedoucím TCM účastní a vede výjezdy na soutěže 

mládežnických družstev. Organizování pravidelných tréninků 1.výkonnostní skupiny a 

administrativa s tímto spojená spadá do jeho pravomoci, ovšem vedoucí TCM musí být o 

těchto trénincích včas informován. Tréninky 1. výkonnostní skupiny probíhají každý týden. * 
* Konkrétní časy budou upřesněny po dohodě s hráči, rodiči a trenérem a budou zveřejněny s dostatečným 

předstihem před zahájením sezóny. 

Trenér 2. výkonnostní skupiny: Trenér 2. výkonnostní skupiny jakožto blízký spolupracovník 

vedoucího TCM se podílí na organizaci celé sezóny, dále je pověřen vedením skupinových 

tréninků 2. výkonnostní skupiny, je v přímém kontaktu s osobními trenéry hráčů. 

Organizování pravidelných tréninků 2.výkonnostní skupiny a administrativa s tímto spojená 

spadá do jeho pravomoci, ovšem vedoucí TCM musí být o těchto trénincích včas informován. 

Tréninky 2. výkonnostní skupiny probíhají každý týden. * 
* Konkrétní časy budou upřesněny po dohodě s hráči, rodiči a trenérem a budou zveřejněny s dostatečným 

předstihem před zahájením sezóny. 

Kritéria výběru trenérů:   Odborná kvalifikace  

      Velikost a úroveň klientské základny  

      Délka praxe  

      Finanční nákladnost pro klub  

Trenéři 1. a 2. výkonnostní skupiny jsou v pravidelném vzájemném kontaktu a všechny kroky 

v rámci spolupráce s GCA konají po vzájemné domluvě a po konzultaci s vedoucím TCM. 

 Volba hlavního trenéra TCM je zcela v kompetenci SR GCA, vedoucí TCM zastává pouze 

poradní funkci. 

 

 



 

 

Asistent trenéra: Úkolem asistenta trenéra je být nápomocen vedoucímu TCM a hlavnímu 

trenérovi v oblasti organizování a realizace výjezdů na soutěže družstev mládeže. Aktivita 

této funkce je nárazová. Volba asistenta trenéra je na vedoucím TCM a hlavním trenérovi. 

Asistent trenéra spadá pod vedoucího TCM a je vyplácen z rozpočtu GCA. 

Kondiční trenér: Kondiční trenér má na starosti fyzickou přípravu hráčů na sezónu, tato 

starost spočívá v uskutečňování kondičních tréninků přesně podle dohodnutého plánu 

s vedoucím TCM. Kondiční příprava probíhá pravidelně 1x týdně v časové dotaci 1 h 

prostřednictvím online platformy.    

Členové TCM – hráči: Práva a povinnosti hráčů, kteří jsou v reprezentaci klubu a nebo v 1. 

výkonnostní skupině jsou popsána v dokumentu „Status reprezentanta GCA“, který je 

k nalezení v příloze. Hráči, kteří mají zájem o reprezentování GCA v rámci TCM obnovují svůj 

status před každou další sezónou. Hráči z 2. výkonnostní skupiny mají právo účastnit se 

společných setkání, právo na žetonovou dotaci a povinnost používat komunikační portál 

TCM. 

Kapitáni reprezentačních týmů mládeže: Kapitáni na reprezentační výjezdy jsou dosazováni 

vedoucím TCM, přičemž kapitánem minimálně jednoho družstva je trenér 1. výkonnostní 

skupiny. Kapitány mohou být jak rodiče hráčů, tak i jiné osoby s návazností na GCA.  

Přílohy – Přihláška do TCM, Směrnice č.1 (+cestovní zpráva), Status reprezentanta 

 

   

 

 

 


