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SNAG je stále ve světě ještě novinkou. 

Jeho jednotlivé komponenty se od 

regulérního golfového vybavení 

dost liší vzhledem i  použitím. Ani 

ostří lený golfov ý trenér nemá 

ucelené povědomí o tom, jak výuku 

se SNAGem přesně vést a jak správně 

a  efektivně všechny jeho pomůcky 

využít.  

V  místě svého vzniku, tedy v  USA, 

vznik la t renérská škola ,  k terá 

v ypracovala základní metodiku 

výuky golfu se SNAGem, která bude 

využitelná pro školené golfové 

trenéry. Jenže jinak se učí děti 

na golfovém hřišti, jinak děti 

ve školách či  školkách 

a  zase úplně jinak děti se 

zdravotn ím hendikepem. 

SN AG l ze  tot i ž  nap ros to 

univerzálně využít pro výuku 

golfu kdekoli − v tělocvičně, 

v parku, v dětských centrech 

i v rehabilitačních zařízeních. 

Golfoví trenéři neobsáhnou vše, 

vyvstala tedy potřeba metodiku 

výuky přizpůsobit prostředí, kde bude 

vedena. A také zapojit vyučující, kteří 

se dětem při výuce věnují, tedy učitele 

tělocviku, sportovní trenéry, učitelky 

v mateřských školách, fyzioterapeuty 

apod., a patřičně je proškolit. 

Výuku v  Evropě řídí britská centrála 

SNAG a  její lektoři. Systém výuky 

trenérů je velmi propracovaný a má 

různé stupně pokročilosti. Lektoři 

základní úrovně jsou oprávněni 

vyučovat děti nebo dospělé, kteří se 

chtějí naučit základy golfu. Lektoři 

druhého stupně již mohou předávat 

vědomosti i  metodické postupy 

dalším trenérům golfu a  školit je 

v  základní úrovni. Lektoři třetího 

stupně již pracují i  s  učiteli, trenéry 

jiných sportů a  s  fyzioterapeuty ve 

všech prostředích, kam je SNAG určen 

k použití. Velký důraz je kladen na to, 

aby byly metodika a výukové postupy 

stejné kdekoli, kde výuka se SNAGem 

probíhá, ať už je to v ČR, Dánsku nebo 

v Koreji. Hlavním evropským lektorem 

systému SNAG je Angličan Master 

Pro Tony Howart, který ČR navštívil 

už dvakrát, a pro výuku se SNAGem 

úspěšně proškolil 26 českých trenérů 

a  cvičitelů. Školení zabere plné dva 

dny a  obsahuje kratší teoretickou 

část s přesným popisem jednotlivých 

komponentů a jejich funkcí, pak delší 

část praktickou s výukou předvedení 

základní rutiny, tzn. základního postoje, 

způsobu držení holí, vedení úderů, 

pohybu po vymezené ploše a systému 

her, jak vždy zapojit všechny děti 

společně a využít čas, kapacitu herní 

plochy a  výukové sady efektivně. 

Školení je zakončeno souhrnnými 

písemnými testy a  teprve po jejich 

úspěšném splnění se z  účastníků 

stávají certifi kovaní lektoři oprávnění 

předávat tento hravý způsob výuky 

golfu dál. 

TRÉNOVAT SE SNAGEM 
SE MUSÍ KAŽDÝ NAUČIT

PŘEDÁVAT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI DĚTEM BÝVÁ ČASTO 
DOCELA VĚDA. MLUVILI JSME O VÝUKOVÉM SYSTÉMU SNAG 
JAKO O NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A ZPŮSOBU, JAK PŘIBLÍŽIT 
GOLFOVOU HRU DĚTEM I DOSPĚLÝM, ALE ZATÍM JSME 
NEMLUVILI O TOM, JAKÝM ZPŮSOBEM. DĚTI A SPORTOVCE 
MUSÍ NĚKDO VÉST A UČIT. ALE ANI K UČITELŮM A TRENÉRŮM 
SE NOVÉ METODY VÝUKY NEDOSTANOU SHŮRY. 


