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Statut reprezentace Golf Clubu Brno  

pro rok 2020 
 

1.  Reprezentace Golf Clubu Brno 
 

Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem Golf Clubu Brno (dále GCBRN) a který byl nominován 

kapitány reprezentace klubu do širší nominace jednoho z družstev GCBRN nebo hráč, který je členem klubu 

s domovským členstvím a splňuje kritéria individuální reprezentace. Cílem reprezentace klubu je především 

vychovávat kvalitní sportovce-golfisty, a reprezentační činnost je jedním z prostředků, kterými se výchova 

těchto sportovců realizuje. 

 

1.1. Reprezentační družstva Golf Clubu Brno 

a) družstvo mužů (6 + 2 hráči) 

b) družstvo žen (4 + 2 hráčky) 

c) družstvo do 18 let chlapci (4 + 2 hráči) 

d) družstvo do 18 let dívky (4 + 2 hráčky) 

e) družstvo do 16 let (smíšené 6 + 2 hráči) 

f) družstvo do 14 let (smíšené 4 + 2 hráči) 

g) družstvo seniorů a seniorek 

 

V soutěžích družstev do 18 let včetně může klub postavit více družstev (A, B, C, …). O počtu družstev 

v jednotlivých věkových kategoriích rozhodnou kapitáni reprezentace po dohodě s kapitány družstev 

nejpozději do uzávěrky přihlášek, tj. do 30. 4. 2020. 

Hráči mohou být členy více než jednoho družstva, avšak v souladu s Hracím řádem ČGF. 

 

1.2. Cíle reprezentace 

Cílem reprezentace mužů je umístění do 4. místa v rámci Extraligy mužů. 

Cílem reprezentace žen je umístění do 4. místa v rámci Extraligy žen.  

Cílem reprezentace juniorských družstev do 18 let je postup do finále MČR a umístění do 3. místa. 

Cílem reprezentace juniorských družstev do 14 je umístění do 3. místa ve finále MČR. 

Cílem reprezentace juniorských družstev do 16 let je umístění do 3. místa ve finále MČR. 

Alespoň 1 mládežnické družstvo zisk titulu MČR. 

 

1.3. Status reprezentanta GC Brno 

Za Reprezentanta GC Brno je považován hráč, který je nominován do širšího výběru reprezentace některého 

z družstev v bodě 1.1. kapitány reprezentace po dohodě s kapitánem příslušného družstva. 

 

1.4. Práva a povinnosti Reprezentanta 

Práva a povinnosti Reprezentanta klubu jsou dány Hráčskou smlouvou, která je s hráčem nebo jeho zákonným 

zástupcem uzavřena před začátkem sezony. 

 

1.5. Individuální reprezentant Golf Clubu Brno 

Individuální reprezentant je hráč s domovským členstvím v klubu, který z jakéhokoliv důvodu nemůže hrát za 

klub v soutěži družstev, ale jehož individuální výsledky jsou mimořádné.  

O zařazení hráče do této kategorie rozhoduje Správní rada klubu na základě žádosti hráče nebo kapitánů 

reprezentace. 
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1.6. Nominace 

Širší reprezentaci GCBRN jmenovitě nominují kapitáni reprezentace po poradě s trenéry a kapitány družstev 

nejpozději k 31. 1. každého roku. Širší nominací se rozumí počet hráčů pro družstvo včetně dvou až tří 

perspektivních náhradníků, u nichž je předpoklad úspěšné reprezentace v budoucnu. 

Jmenovitý seznam Reprezentantů pro následující sezónu předkládají kapitáni reprezentace Správní radě klubu. 

Změny v seznamu Reprezentantů jsou možné i v průběhu sezóny, zejména v případě nepředpokládaných 

událostí. Tyto změny provádí kapitáni reprezentace a informují o nich Správní radu klubu. 

 

Hlavním zdrojem hráčů pro reprezentaci je Tréninkové Centrum Mládeže (dále jen „TCM“). Je možná 

nominace i hráče do TCM nezařazeného, který trénuje individuálně. Pro všechny hráče platí stejná nominační 

kritéria. 

 

Rozhodujícími kritérii pro zařazení hráče do reprezentace klubu jsou: 

a) průběžná sportovní výkonnost hráče v dané, resp. předchozí sezoně a jeho handicap, 

b) průběžné umístění na různých žebříčcích soutěží, kterých se hráč účastní, 

c) disciplína hráče a jeho docházka na společné semináře, soustředění a tréninky včetně kondiční přípravy, 

d) aktuální zdravotní stav. 

 

Nominaci na soutěže družstev určí kapitáni družstev po poradě s příslušnými trenéry a kapitány reprezentace.  
 

 

2. Organizace reprezentace 

2.1. Kapitáni reprezentace 

Kapitány reprezentace volí Správní rada klubu. Kapitáni reprezentace jsou odpovědni za sportovní 

reprezentaci klubu, sestavují rozpočet reprezentace a dohlíží na jeho dílčí čerpání a průběžně samostatně 

provádí potřebná operativní rozhodnutí. Jejich úkolem je organizovat reprezentaci GC Brno a naplnit 

reprezentační cíle v obecné podobě. 

 
Kapitáni reprezentace jsou odpovědni za: 

a) zajištění tréninkového kola či kol pro dané družstvo, 

b) zajištění ubytování a stravování pro hráče, trenéry a další doprovod, kteří budou přítomni soutěži, 

c) zajištění (organizaci) dopravy, 

d) zajištění vyúčtování a dodržení navrženého rozpočtu, včetně kompletace účetních dokladů a jejich předání 

k zaúčtování, 

e) uzavření Hráčské smlouvy mezi klubem a reprezentantem nebo jeho zákonným zástupcem. 

 

2.2. Kapitáni družstev 

Kapitáni reprezentace navrhují na daný kalendářní rok kapitány jednotlivých družstev a předkládají tento návrh 

Správní radě ke schválení společně s návrhem širší reprezentace klubu. 

Kapitáni družstev jsou zodpovědní za dohled nad činností svého týmu a jeho organizaci, sledují hráče a jejich 

přípravu průběžně a navrhují kapitánům reprezentace případné konkrétní kroky. Hlavní náplní práce kapitána 

družstva je organizační zajištění soutěže, kterou tým hraje, za podpory a ve spolupráci s kapitány reprezentace. 

Kapitán družstva je odpovědný za předání vyúčtování daného výjezdu reprezentačního družstva nejpozději do 

14 dnů od skončení reprezentačního výjezdu kapitánům reprezentace. 

 

2.3. Trenér reprezentačního družstva 

Trenéry jednotlivých reprezentačních družstev (žen, mužů a juniorů) schvaluje Správní rada na základě návrhu 

kapitánů reprezentace. 

Trenér reprezentačního družstva odpovídá za kompletní tréninkový proces družstva ve všech úrovních, má 

pravomoc určovat pro tréninkový proces pravidla. 

Při tréninku družstev trenér reprezentačního družstva nezasahuje do návyků hráčů budovaných individuálním 

trenérem, avšak je povinen komunikovat o případně zjištěných problémech u jednotlivých hráčů s kapitány 

reprezentace a individuálním trenérem. Účastní se soustředění družstva. 

Pozice trenéra družstva nemusí být pro konkrétní družstvo obsazena, je však vhodné, aby mládežnická družstva 

trenéra měla. Trenér družstva může být současně kapitánem družstva. 
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2.4. Individuální trenér 

Pokud má hráč svého individuálního trenéra, je povinen na vyžádání o něm informovat kapitána družstva nebo 

kapitány reprezentace klubu. 

 

 

3. Podpora reprezentace pro rok 2020 

 

Klub podporuje reprezentaci jak nehmotně, tak hmotně. 

Rozpočet a pravidla pro podporu se stanovují konkrétně pro sezónu vždy v souladu s rozpočtem klubu. 

Konkrétní částka je součástí rozpočtu klubu a je schválena Valnou hromadou klubu na začátku roku. 

 

3.1. Rozpočet reprezentace 

Kapitáni reprezentace předkládají návrh rozpočtu jednotlivých družstev na daný kalendářní rok do konce ledna 

daného roku a jsou zodpovědni za jeho dodržování. Rozpočet reprezentace je především závislý na počtu 

družstev, přihlášených do soutěží ČGF. 

 

3.2. Struktura podpory 

Podpora v rámci reprezentace se dělí na podporu Reprezentantů a odměnu kapitánů družstev za umístění 

v soutěžích Mistrovství ČR družstev mládeže ČGF. 

 

Podpora Reprezentantů má tyto základní směry: 

3.2.1. Podpora tréninku 

a) Reprezentant má právo trénovat v areálu resortu individuálně s jakýmkoliv trenérem v souladu s platnými 

pravidly Golf Resortu Kaskáda (trenér nemusí být kmenovým trenérem GC Brno a nemusí při tréninku 

Reprezentanta platit žádné poplatky). 

b) každý Reprezentant, plnící svoje povinnosti a daná kritéria, dostane k dispozici omezený počet 

tréninkových míčů dle individuální potřeby. 

c) Reprezentant má v rámci regenerace nárok na vstup do wellness Golf Resortu Kaskáda zdarma. 

 

3.2.2. Podpora vybavení 

Klub zajišťuje oblečení pro všechny Reprezentanty klubu v rozsahu určeném kapitány reprezentace.  

Reprezentanti mají možnost si případně individuálně rozšířit svoje vybavení, podle své úvahy například mít 

větší počet triček apod. V tom případě si je kupují za nákladovou cenu, tedy takovou, za kterou je nakupuje 

klub. 

 

3.2.3. Hmotná podpora 

3.2.3.1. Reprezentanti družstev mužů, žen a juniorů mají nárok na: 

a) zisk karty Kaskáďan zdarma. Podmínkou získání je náležité plnění povinností hráče. O vydání karty musí 

reprezentanti požádat kapitány reprezentace individuálně; 

b) nákup zboží v PRO shopu v Golf Resortu Kaskáda se slevou. Na většinu zboží se obvykle poskytuje sleva 

ve výši 25%. Na vybrané druhy zboží může být poskytnuta sleva nižší dle charakteru zboží (golfové vozíky, 

dálkoměry aj.). Slevu je možno získat pouze v případě, že nákup bude určen výhradně pro osobní potřebu 

Reprezentanta. Seznam Reprezentantů bude předán do PRO shopu a Reprezentant je povinen se při nákupu 

zboží o slevu přihlásit a prokázat svoji totožnost osobním dokladem, popřípadě dokladem zákonného 

zástupce. V případě dalších slev na zboží bude vždy poskytnuta sleva nejvyšší (nejvýhodnější). Slevy se 

nesčítají; 

c) permanentku do Indooru zdarma; 

d) refundaci ročního hracího studentského poplatku až do výše 50%. Refundace bude schvalována 

individuálně, na základě výsledků reprezentace (Reprezentanta) a při dodržení plánovaného rozpočtu 

reprezentace. Jiné roční hrací poplatky nežli studentské, se nerefundují. 

 

3.2.3.2. Podpora mladých talentovaných hráčů 

Podpora se uskutečňuje formou grantového programu GC Brno na podporu tréninku pro nejlepší juniorské 

hráče do 18 let včetně.  
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V rámci grantového programu systém počítá body z mládežnického žebříčku a z oficiálního amatérského 

žebříčku ČGF a uvažuje umístění v rámci těchto žebříčků (body/umístění, u OAŽ násobeno 2 = vyšší váha). 

Výsledná hodnota se rovná procentnímu podílu podpory z celkového objemu prostředků, vyčleněných na 

grantový program. Na podporu lze dosáhnout při min. hodnotě 1 a vyšší. 

O konkrétním rozdělení dotace (grantu) rozhodují kapitáni reprezentace na základě výpočtu příslušného 

procentního podílu – viz výše. Návrhy schvaluje Správní rada klubu. 

Prostředky na podporu v rámci grantového programu budou vyčleněny výhradně z dotací nebo sponzorských 

darů. Podpora bude vyplacena do konce kalendářního roku. 

Reprezentanti, kteří budou čerpat podporu z grantového programu, musí klub reprezentovat nejméně 

následující rok po obdržení podpory. 

 

3.2.3.3. Individuální finanční podpora  

Při individuální účasti na soutěžích dospělých dle odstavce níže jsou stanoveny tyto částky za umístění jako 

finanční náhrada nákladů, spojených s příslušnou soutěží: 

a) částka za postup do závěrečných kol soutěže (cut) 1000 Kč 

b) částka za umístění v TOP 10 3000 Kč 

c) částka za medailové umístění 5000 Kč 

 

Při individuální účasti na soutěžích mládeže dle odstavce níže jsou stanoveny tyto částky za umístění jako 

finanční náhrada nákladů, spojených s příslušnou soutěží: 

a) částka za umístění TOP 10 1500 Kč 

b) částka za medailové umístění 3000 Kč 

 

Pro individuální finanční podporu se berou v úvahu veškeré turnaje z oficiálního kalendáře akcí ČGF, kde je 

ČGF pořadatelem a dále všechna mezinárodní mistrovství, která jsou zařazena do kalendáře EGA, případně 

do WAGR žebříčku. 

Pozn.: Do soutěží mládeže se nepočítají turnaje regionální túry mládeže (např. Morava Cup v regionu Východ 

B). 

 

Podpora se vyplácí na základě krátké písemné žádosti, která obsahuje: jméno hráče, místo a datum konání 

turnaje, výsledné umístění, číslo účtu, kam má být příspěvek zaslán, podpis hráče (případně zákonného 

zástupce). 

Žádost o příspěvek je nutné dodat v písemné formě (e-mailem nebo dopisem) manažerovi klubu nejpozději 

do 14 dnů od skončení turnaje. 

Příspěvky je možno žádat až do vyčerpání celkové částky, určené v rozpočtu pro individuální příspěvky. 

 

3.2.3.4. Podpora účasti na soutěžích družstev ČGF 

Družstvům juniorů, mužů a žen klub hradí na soutěžích družstev ČGF kompletní náklady na dopravu, green 

fee za cvičná kola, žetony na driving range, ubytování včetně snídaně, oběda, večeře a nealkoholických nápojů 

v průběhu turnaje. 

Seniorským družstvům klub poskytuje příspěvek na náklady v rámci soutěží seniorských družstev v maximální 

výši 100.000,- Kč / kalendářní rok. 

 

3.2.3.5. Odměna kapitána družstva za umístění v Mistrovství ČR družstev mládeže ČGF 

Při účasti družstva mládeže ve finálovém turnaji Mistrovství ČR družstev mládeže ČGF obdrží kapitán 

družstva odměnu za umístění družstva na medailové pozici: 

- 1. místo 10000 Kč 

- 2. místo 6000 Kč 

- 3. místo 4000 Kč 

 

 

 

Petr Gál jr., Ondřej Symerský 

kapitáni reprezentace GC Brno 

 

Schváleno Správní radou spolku dne 9. 3. 2020 


