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1. TRÉNINKOVÝ PLÁN A CÍLE V ROCE 2013 

Tréninkový plán pro rok 2013 vycházel z modelu vedení tréninků mládeže 2012. Organizace a náplň 

tréninkových jednotek opět čerpala z „Metodického dopis PGA C – Five Star Golf Academy“. Taktéž bylo 

zachováno členění dětí do tří skupin: 

o Golfová přípravka - myšáci 

o Golfová škola 

o Reprezentační výběr 

V roce 2013 byl kladen důraz na rozšíření reprezentačního výběru. Výsledkem bylo splnění podmínek  pro 

získání dotace ČGF, respektive umístění 11ti hráčů na žebříčku mládeže ČGF.  

Kateřina Zdráhalová spolu s Melánií Vendelbergerovou byly opět zařazeny do regionálního výběrového týmu 

a mohly tak absolvovat dva dvoudenní vzdělávací semináře (Kaskáda, Ropice). Lektorem všech seminářů byl J. M. 

Navarro a  semináře navštívil také Keith Williams, šéftrenér reprezentace ČR.  

V závěru roku pak byla Melánie Vendelbergerová vybrána mezi členy Regionálního tréninkového centra 

Morava. Výběrový kemp do Tréninkového systému ČGF v roce 2014 vedli národní kouč Keith Williams společně s 

asistenty Jiřím Němečkem a Joaquinem Millánem Navarrem, manažerem Petrem Šavrdou a předsedou STK ČGF 

Alešem Libecajtem. 

 

2. TRENÉRSKÝ TÝM TCM 

Hlavní trenér TCM, Tomáš Daul, který v roce 2012 úspěšně ukončil studium Five Star Golf Academy a stal se 

kvalifikovaným trenérem PGA Czech, spolu s trenéry III. třídy, Martinem Hufem a Karlem Polákem, vytvořili plně 

kvalifikovaný a profesionální tým trenérů TCM. 

 

3. GOLFOVÉ TURNAJE  TCM A JUNIORSKÁ REPREZENTACE SOGCC 

Členové TCM se v závislosti na herní úrovni aktivně zúčastnili během roku 2013 těchto turnajů: 

o Miniturnaje pořádané TCM 

o Turnaj o pohár TCM (pořádal Kořenec Golf & Ski Resort)  

o Juniorské mistrovství Sokrates Golf & Country Club  na rány  

o Morava Tour Mládeže 

o Národní Golfová Tour Mládeže 

o Czech Golf Amateur Tour 2013 

o Kvalifikace družstev mládeže na mistrovství ČR  

o Vyšší juniorské turnaje zařazené do kategorie MAJORS, Mezinárodní mistrovství apod. 

V závěru sezóny byl pro členy TCM připraven slavnostní večer, kterému předcházely dva miniturnaje a 

soutěže. V průběhu večera byli ohodnoceni vítězové, byl vyhlášen nejpilnější člen  TCM (Tomáš Veverka, 32 

tréninků), nejpilnější hráč roku 2013 (Melánie Vendelbergerová, 26 turnajů) a skokan roku (Kristýna Jeřábková 54 

HCP => 26,7 HCP = -27,3 HCP). Rodiče i děti byli seznámeni s tréninkovým programem v zimě 2013/2014. 

Pořadníky jednotlivých oceňovaných kategorií jsou součástí dokumentu jako příloha. 

Výsledky jednotlivců i týmů jsou detailně shrnuty ve zprávě Pavla Krče, kapitána juniorské reprezentace 

SOGCC. 
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4. ZPRÁVA KAPITÁNA JUNIORSKÉ REPREZENTACE TCM 

Kapitán juniorské reprezentace SOGCC, Mgr. Pavel Krč. 

Juniorská reprezentace SOGCC v roce 2013 předvedla proti loňskému roku pěkný krok vpřed a rozhodně se 

v docela silné konkurenci ostatních týmů neztratila. 

Reprezentace SOGCC se účastnila kvalifikačních kol na Mistrovství ČR soutěží družstev ve všech kategoriích 

(celkem 4 soutěže). V naší kvalifikační skupině „Východ B“ nastupuje 8–11 týmů včetně družstev z klubů jako 

Beskydský GK (Ropice), GC Olomouc, GC Austerlitz, GC Brno (Kaskáda), GC Ostravice a další. Do finálového kola 

postupují první dva týmy a o tom, že naše skupina je velmi dobrá svědčí fakt, že postupující tým z naší skupiny se 

vždy ve všech kategoriích v rámci celé ČR umístil do 3. místa. A že naše reprezentace hrála dobře, lze zase vidět z 

toho, že dokázala obsadit v rámci skupiny jednou 4. a dvakrát 5. místo. Zejména v soutěži smíšených družstev do 

16 let je 4. příčka z 11 účastníků této soutěže výborné umístění. Přehled všech výsledků viz příloha 1.   

Na závěr sezóny se konala ještě regionální soutěž klubů „O putovní pohár Moravy“, která se stejně jako loni 

odehrála na našem hřišti v Kořenci. I zde celkové 5. místo lze považovat za velmi dobrý výsledek.  

Za reprezentaci nastoupilo v tomto roce celkem 13 hráčů: Kateřina Zdráhalová, Melánie Vendelbergerová, Irma 

Ungerová, Barbora Krčová, Tereza Vepřeková, Kristýna Jeřábková, Kryštof Krč, Ondřej Míča, Pavel Scheiner, Jan 

Svoboda, David Michek,  Lukáš Chalupa a Michal Vodák.  

Přehled soutěží družstev, kterých se naše juniorská reprezentace zúčastnila: 

soutěž                                                                                                           

umístění ve skupině sestava 

Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let – kvalifikace   2.7.   Šilheřovice            5.místo 

   Krčová, Vepřeková, Michek 

Mistrovství ČR družstev dívek do 18 let – kvalifikace    2.7.   Šilheřovice    5.místo 

  Zdráhalová, Vendelbergerová, Ungerová 

Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let – kvalifikace    2.7.   Šilheřovice     8.místo 

  Krč, Míča, Scheiner, Svoboda, Chalupa, Vodák 

Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – kvalifikace  10.7. Ropice           4.místo 

  Vendelbergerová, Krčová, Vepřeková, Krč, Míča, Michek 

O putovní pohár Moravy – regionální soutěž klubů                    29.9. Kořenec        5.místo 

  Zdráhalová, Vendelbergerová, Krčová, Vepřeková, Jeřábková, Krč, Míča, Scheiner  

 

Individuální soutěže 

Také individuální výsledky členů reprezentace SOGCC v roce 2013 na turnajích a soutěžích  započítávaných do 

juniorských žebříčků ČGF se dají považovat za velmi dobré. 

Mezi tyto soutěže patří především Moravská tůra mládeže MORAVA CUP 2013, Národní golfová tůra mládeže 

NGTM 2013, Czech Golf Amateur Tour CGAT 2013. Nejenže na předních místech celkových pořadí  jednotlivých 

soutěží  a žebříčku ČGF se  opět objevují naše stálice a nejlepší  hráčky – Kateřina Zdráhalová a Melánie 

Vendelbergerová, jejichž výsledky v celé letošní sezoně jsou vynikající, ale také ostatní členové reprezentace 

dosáhli pěkných umístění na jednotlivých turnajích a v celkových pořadích.  
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V juniorském žebříčku ČGF za rok 2013 se v 6 kategoriích umístilo 11 našich hráčů, kteří odehráli minimálně 5 

započítávaných kol turnajů ČGF. Přehled jejich umístění v jednotlivých kategoriích je uveden v příloze 2. 

V Moravské tůře MORAVA CUP 2013, která měla 15 turnajů na moravských hřištích, se naši hráči umístili na 

předních místech, a také se celkem na těchto turnajích ukázalo 23 juniorů-členů Kořeneckého SOGCC! Nejen 

členové reprezentace, ale i další nadějní hráči z řad TCM odehráli více jak polovinu všech turnajů této tůry 

(Kristýna Jeřábková, Jana Koleňáková, Sandra Bartošová). A také 7 nejmenších členů TCM do 8 let se účastnilo 

alespoň jednoho turnaje MORAVA CUP 2013 – viz příloha 3. 

Na těchto úspěších v letošním roce mají jistě největší podíl samotní hráči, včetně jejich rodičů či prarodičů (nebo 

jiných členů rodiny a přátel), a jejichž obětavost a trpělivost musí být někdy zřejmě až nekonečná. Stejně tak 

důležitá je podpora ze strany klubu, respektive Tréninkového centra mládeže (TCM), která umožňuje těm, kdo 

mají zájem a chuť reprezentovat SOGCC, účastnit se společných i individuálních soutěží. A úspěchy v turnajích 

musí být samozřejmě podpořeny kvalitním tréninkem, který pro všechny členy TCM připravovali naši trenéři. 

Takže všem těmto díky a přejme si, ať v příštím roce juniorský golf na Kořenci pokračuje v růstu počtu členů i  

jejich úspěchů.  

 

Pavel Krč 

kapitán juniorské reprezentace SOGCC 

 


