DRIVING | Rekreační golﬁsta

Rekreační golfista nabírá na obrátkách
Od května běží na slapském hřišti pilotní akce Rekreační
golﬁsta, která má za cíl otevřít golfové prostředí širšímu
spektru lidí, oslovit skupinu dosud váhajících sportovců,
kterým golf až doteď připadal příliš složitý nebo nedostupný. Stát se hráčem golfu je v rámci této aktivity skutečně snadné. A hned při prvním odpoledni se nováček
dostane i na hřiště!
Text a foto: Pavla Charvátová

Na Slapech uvedli díky projektu
do hry na 30 nových hráčů.

V rámci jednoho odpoledne projde
tříhodinový kurz teorie a praxe golfu,
etiky, pravidel hry, bezpečnosti, chování
na hřišti a techniky hry a poté rovnou
zamíří na svou první devítku v životě!
Samozřejmě nejde sám, ale ve skupině maximálně čtyř dalších začátečníků (tzv. Rekreačních golﬁstů), a hlavně
s průvodcem.
„Ten má za úkol ukázat nováčkům veškeré podstatné body a zásady chování
na hřišti. Jak se zde pohybovat, chovat,
neohrožovat sebe ani okolí, být šetrný ke
hřišti (vypichovat pitchmarky a zašlapávat
řízky), kam postavit bag před greenem,
jak se účelně pohybovat při hře mezi odpalištěm a greenem a pochopitelně se
dbá i na dodržování tempa hry a čas průchodu jamkami. To všechno jsou nejen
pro nováčka více než cenné informace,“
zdůrazňuje managerka slapského hřiště
Pavla Charvátová.
Na Slapech už tak letos vychovali na
30 nových hráčů, kteří celou aktivitu
velmi pozitivně vnímají. „Netušil jsem, že
je hra na hřišti tak fyzicky náročná, ona to
není jen procházka!“ poznamenal mladík
jménem Petr, jeden z účastníků kurzu.
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„A to ti to docela lítá, víš, kolik jsem nachodila já?“ doplnila Petrova slova jeho
kamarádka Máša.
Petr je povoláním obchodník, který rád
jezdí na kole, lyžuje, hraje hokej a volejbal
a teď se s kamarády rozhodli, že si zkusí
i golf. „Musím říct, že mě to fakt bavilo,
asi mi to moc nešlo, nejlepší pocit jsem
měl z patování, na tom ostatním ještě
zapracuju. Když jsme šli na hřiště, byl to
opravdu zážitek. Na jamce číslo osm jsme
si říkali, jestli vůbec někdy dáme celou
osmnáctku… A to jsme si ani nenesli bag!“
usmívá se nejpíš budoucí golﬁsta.
Je to tak, po dobu prvních tří her jdou
všichni Rekreační golﬁsté pod dohledem
a s pomocí zmiňovaného průvodce, který
jim, mimo jiné, nese i bag. Všichni u něho
mají tři základní hole – železo č. 7, PW
(pitching wedge) a putter, v kapse pak
účastníci mají vypichovátko a markovátko,
tři čtyři týčka a před sebou míč, se kterým hrají.
„Slapské hřiště vypisuje kurzy REKRE vždy
v sobotu a v neděli v pravé poledne,

na hřiště se vyráží od 15.30. Po třech
měsících, kdy jsou tito nováčci přímo
v běžném herním provozu, jsem nezaznamenali jediný problém s ostatními hráči,“
uvádí Pavla Charvátová.
Ptáte se, jak je to možné, a říkáte si, že
takový začátečník přece musí zdržovat?
Omyl. Začítečník s průvodcem jde svou
devítku svižně a v tempu. Hned od začátku se učí, že když se mu hra nedaří
nebo je krátký, musí svůj míč zvednout
a posunout se rovnou ke greenu nebo
na další jamku. Zkrátka dodržovat tempo.
A ono to funguje.
Ideální příležitost pro všechny kolegy
v práci, kamarády, známé, manželky či
přítelkyně, dokonce i děti nebo babičky
a dědečky, kteří si až doteď říkali, že dostat se na hřiště je moc složité a zdlouhavé. Seznam hřišť, na nichž se lze stát
Rekreačním golﬁstou, najdete na webových stránkách projektu. Příklad ze Slap
ukazuje, že to jde.
Více informací na www.bavtesegolfem.cz

VE ZKRATCE
Unikátní projekt „Bavte se golfem“ představila Asociace majitelů golfových hřišť
(AMGH) za účasti České golfové federace (ČGF). Zájemce po absolvování bezplatného
kurzu s instruktorem a tří her s průvodcem (platí jen fee, průvodce je rovněž zdarma)
na vybraných členských golfových hřištích obdrží doživotní mezinárodní kartu
Rekreačního hráče golfu, jež ho opravňuje ke vstupu na více než 25 špičkových
golfových hřišť v celé České republice bez nutnosti členství v klubu, povinných zkoušek,
poplatků či povinnosti hrát golf s úpravou hendikepu. Tato výhoda se týká také dalších
900 hřišť v Evropě, sdružených v Evropské asociaci majitelů golfových hřišť.
„Projekt AMGH ‚Bavte se golfem‘ je zcela ve shodě se základním posláním ČGF,
a to je rozvoj golfového sportu jako takového. Jedině silná základna hráčů
nám umožní vychovávat talenty pro vrcholový golf,“ doplňuje prezident ČGF
Zdeněk Kodejš.

