
REPREZENTAČNÍ BALÍČEK  
GOLF CLUB PRAHA 
PRO SEZÓNU 2019 

Golf club Praha opět připravil pro nadějné hráče a hráčky do 18ti let tzn.ročník nar. 2001 a 
mladší, pro sezónu 2019 "REPREZENTAČNÍ BALÍČEK".  
Cílem balíčku je, aby se co nejvíce hráčů a hráček účastnilo dětských a mládežnických 
turnajů, aby se naši reprezentanti co nejlépe umístili na žebříčku mládeže ČGF a aby se 
co nejvíce účastnili turnajů, které se v roce 2019 pořádají pod hlavičkou České golfové 
federace, především REGIONÁLNÍ TOUR ZÁPAD B. Zároveň chceme, aby hráči a 
hráčky co nejlépe reprezentovali Golf Club Praha. 

Co balíček obsahuje: 
− 3000 míčů na driving range  
− doprava na vybrané turnaje (kapacita 7 dětí), především na turnaje REGIONÁLNÍ 

TOUR MLÁDEŽE – západ B 
− 2 reprezentační trička s logem GCP 
− krabice golf.míčů (4x3ks) 
− hodnota balíčku: 5000,- Kč 

Povinnosti hráče: 
− domovské členství v GCP a hendikep 54 a méně 
− umístění hráče na žebříčku MLÁDEŽE České golfové federace v roce 2019 

(tzn.získat dostatečný počet bodů za umístění a odehrát min.5 turnajů, které se 
do žebříčku počítají. Je nutné turnaj VŽDY dohrát na rány (tzn.hráč nesmí 
škrtat ani jednu jamku) a to do konce října 2019. 

− hráči si hradí na vlastní náklady startovné a stravu (cca 200,-/turnaj) 
− v případě nominace reprezentovat klub na kvalifikaci a popř.finále Mistrovství 

republiky družstev mládeže (jednodenní turnaj –  do 14ti, 16ti let a 18ti let - 
KVALIFIKACE 16tky 11.5. ML.BOL., FINÁLE 13.-16.8. BEŘOVICE, 14tky a 
18tky KVALIFIKACE 23.7. (Barbora a Pyšely), FINÁLE 20.-22.8. ČELADNÁ 

− reprezentovat co nejlépe klub na ostatních akcích, na které je hráč nominován 
nebo kterých se hráč/ka účastní 

− pravidelně se účastnit golfových tréninků a vést tréninkový deník 
− do 10.7. zaslat vedoucí TCM krátkou zprávu o dosavadních výsledcích 
− do 4.11. zaslat vedoucí TCM závěrečnou zprávu o sezóně 2019, největší 

úspěchy a finální umístění na žebříčku ČGF 

DŮLEŽITÉ: 
V případě že hráč/ka nesplní v roce 2019 všechny povinnosti hráče, zavazují se rodiče, že 
uhradí klubu hodnotu části balíčku, tj. 3500,- do 14 ti dnů od obdržení výzvy k úhradě. 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST V REPREZENTAČNÍM TÝMU GCP, KONTAKTUJTE 
PROSÍM pí. Kateřinu Horákovou, vedoucí TCM GCP, tel.: mobil: 702 088 313, 
tcm@gcp.cz


