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Přestože se stále jedná o výuku golfu, 

metodika systému SNAG se oproti 

výuce s regulérními holemi značně liší. 

Nehraje se na vzdálenost, ale na cíl, 

nejde o délku rány, ale o její přesnost. 

Výuka je vedena názorně a pro děti 

srozumitelně. Správné držení hole 

je naznačeno barevnými puntíky, 

postoj a držení hole jsou přirovnávány 

k písmenům, rozsah švihu k číslicím 

na hodinách. Právě barevný kruh 

s číslicemi je jeden z klíčových prvků 

výuky. Dětem vymezuje herní prostor, 

ukazuje jim, odkud a kam mají s holí 

pohybovat, a  nahrazuje prostor 

greenu při hře na jamku.  

Hole a míčky jsou velikostí uzpůsobeny 

tak, aby se děti do míče snadno trefily. 

Hlava je poměrně velká s naznačeným 

terčíkem, kam mají děti holí do míčku 

udeřit. I míčky mají na sobě značky. 

Vzhledem k  tomu, že jsou vyrobeny 

z gumy a textilu, jsou měkké a lehké 

a snadno přilnou k ploše terčů, jejichž 

povrch je ze suchých zipů. Terče 

jsou rovněž označeny číslicemi, ale 

v  opačném pořadí, než je zvykem 

u běžných terčů. Golf se přece hraje 

na co nejmenší počet ran.  

Děti se postupně učí všechny druhy 

úderů, puttování, chippování, pitch 

a nakonec plný úder. K výuce golfového 

postoje a švihu slouží další důmyslné 

pomůck y,  p rov lékací  ramínko, 

akustická hůlka, která při správném 

pohybu zapíská, a stuha na shaftu, která 

má švihnout jako bič. A také smetáček, 

který upevněný na holi znázorňuje 

správný pohyb putterem. Některé 

z těchto pomůcek dobře poslouží i při 

výuce dospělých, zejména ramínko 

a stuha jsou trenéry hojně využívány.  

Svoji metodiku má i postupný převod 

dětí z holí SNAG na regulérní golfové 

hole a míče, kdy se při hře na jamku 

na cvičném greenu hole i míče obou 

druhů různě kombinují a  vzájemně 

nahrazují. Ze souboru terčů, kruhů 

a  malých gumových odpalovacích 

podložek lze pro děti postavit celou 

hrací plochu a napodobit situaci na 

drahách golfového hřiště. Pak už jen 

zbývá sestavit skupinky hráčů a  hra 

může začít. 

V ČEM VLASTNĚ SPOČÍVÁ KOUZLO
VÝUKY GOLFU SE SNAGEM?

MALÉ DĚTI PŘEMÝŠLEJÍ 
JINAK NEŽ DOSPĚLÍ, 
NEHLEDAJÍ VYŠŠÍ CÍLE 
A NESOUPEŘÍ KDO LÍP, DÁL 
A S VĚTŠÍ SILOU. DĚTI SI 
NEJRADĚJI HRAJÍ. BAVÍ 
JE ČINNOSTI, KTERÉ SE 
JIM DAŘÍ, KDE MAJÍ JASNÝ 
CÍL A KTERÉ JE VIDITELNĚ 
MOTIVUJÍ K DALŠÍ HŘE. 
DÁVAJÍ PŘEDNOST 
PŘEDMĚTŮM, KTERÉ JSOU 
BAREVNÉ ČI VYDÁVAJÍ ZVUK 
A SE KTERÝMI SE SNADNO 
ZACHÁZÍ. A TOTO VŠE 
POMŮCKY SYSTÉMU SNAG 
SPLŇUJÍ.
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