Desatero pro rodiče golfových nadějí
1.

Užijte si hru!
Golf je hra. Je příjemné skórovat a vyhrávat, ale všichni, v prvé řadě pak hráči ‐ a děti zejména! ‐ by měli mít ze hry hlavně
radost. Jinak hra postrádá smysl.

2.

Udržujte odstup!
Snažte se na své děti nevyvíjet nepřiměřený tlak. Ať už přehnanými očekáváními, komentáři či pouhou negativní reakcí na
případné chyby. Ona často už samotná přítomnost rodiče znamená zvýšený nápor na psychiku dítěte, které pak není
schopno podat plný výkon. Tak nepřilévejte olej do ohně.

3.

Chvalte, fanděte, nekritizujte!
Na hřišti ventilujte pouze pozitivní emoce! Zatleskejte či pochvalte dobrou ránu, na špatné se snažte nereagovat. Děti velmi
citlivě vnímají i pouhá gesta či řeč těla. I je případná chyba mrzí, není potřeba jim to jakkoli zdůrazňovat či připomínat.
Naopak. Správně by se měly namotivovat na další, tentokráte již jistě dobrou ránu!

4.

Důvěřujte!
Důvěřujte svým dětem. Dokážou si poradit i bez Vás. Mnohdy je to tak pro ně i jednodušší. Že třeba udělají chybu? Nevadí,
žádný učený s nebe nespadl. Vlastní chyby jsou ostatně tím nejlepším učitelem, ať už jde o cokoliv.
Důvěřujte také svému trenérovi a do průběhu tréninku nijak nezasahujte. Máte‐li připomínky, vyřešte je později, v klidu a
mezi čtyřma očima.

5.

Neraďte!
Dětem byste při hře neměli za žádných okolností radit. A to ani zdánlivě nevinně („soustřeď se“, „napal to“, „drž se zpátky“,
„přemýšlej“, „dropni to“, …). Děti by se měly naučit zvládat situace na hřišti samy.
Hlavně ale vystavujete hráče nebezpečí trestu za nepovolenou radu!
Pokud situace opravdu vyžaduje nějaký typ pokynu zejména s ohledem na zdraví hráčů („vezmi si bundu“, „napij se“, …),
omezte případný kontakt na minimum.

6.

Pomáhejte sportovně!
Pokud už jdete s vaším dítětem a pomáháte např. s hlídáním popř. následným hledáním míčů, čiňte tak pro všechny hráče
ve skupině stejně, bez jednostranného upřednostňování. Taková jednostrannost se totiž rychle promítne do atmosféry ve
skupině a vztahů mezi hráči a může mít na hru pouze negativní dopad.

7.

Nezasahujte!
Máte‐li výhrady k chování hráčů, jejich hře či dodržování pravidel, uvědomte rozhodčího, který už si se situací poradí.
Nevyvolávejte na hřišti zbytečné konflikty.

8.

Nerozhodujte!
Vaše případné rozhodnutí v otázce pravidel nemá žádnou formální váhu a odpovědnost za případnou chybu stále nese sám
hráč. Pokud není při sporné situaci možno relativně rychle sehnat rozhodčího, může hráč hrát druhý, alternativní míč
(Pravidlo 3‐3) a situaci vyřešit s rozhodčím či Soutěžním výborem později (ovšem před odevzdáním skóre karty!).

9.

Respektujte!
Respektujte Pravidla golfu. Někdy hráče potrestají, jindy ho zvýhodní, ale určitě zajišťují spravedlivou a fér hru.
Respektujte rozhodčího ‐ jeho rozhodnutí je konečné a je potřeba podle něj postupovat! Samozřejmě rozhodčí i
pořadatelé jsou jen lidé. Mnozí navíc fungují coby dobrovolníci. Všichni se přitom snaží o co možná hladký a férový průběh
turnaje, ale udělat chybu může každý. Pokud se tak stane, určitě nejde o zlý úmysl.

10. Připomínkujte konstruktivně!
Máte‐li výhrady k zabezpečení turnaje, jeho průběhu, výkonu rozhodčího či čemukoli jinému, adresujte je buď řediteli
soutěže, nebo orgánům ČGF (STK, Komise rozhodčích), ideálně pak klidnou, konstruktivní formou, bez případných
zbytečných scén před hráči či veřejností.
Všem nám nakonec jde o společný cíl!

