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PRVNÍ DOTYK
HODNĚ SE HOVOŘÍ
O NUTNOSTI PŘIVÉST
KE GOLFOVÉ HŘE
HLAVNĚ DĚTI, A TO
NEJEN U NÁS, ALE
I VE SVĚTĚ. PRÁVĚ
DĚTI BUDOU JEDNOU
TVOŘIT POČETNOU
ČLENSKOU ZÁKLADNU.
BUDOU VYRŮSTAT
S VĚDOMÍM, ŽE GOLF
JAKO SPORT VŮBEC
EXISTUJE A PATŘÍ
K ŽIVOTU STEJNĚ
JAKO MNOHO JINÝCH
POHYBOVÝCH AKTIVIT.
JENŽE JAK TUTO
MYŠLENKU UVÉST DO
PRAXE…

GOLFU

Způsobů není mnoho. Spoléhat se
pouze na rodiny stávajících dospělých
golfistů nestačí, adresně oslovit děti
někde na dětském hřišti velký úspěch
nepřináší, dělat nábory na školách
je mravenčí práce. Jak tedy děti
zaujmout v širším měřítku a od jakého
věku vlastně?
Již v projektech nově vznikajících
golfových hřišť je třeba pamatovat
na plochu pro děti, dětské akademie
a dětská výuková centra. Jako prostředek
ke hře golfu slouží dětem speciální
výukové systémy − a my bychom vám
jeden z nich rádi představili.
Výukový program SNAG – první dotyk
golfu, učí hravou formou základy golfu
zejména menší děti. Byl vymyšlen
v USA jako prostředek alternativní
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výuky golfové hry pro děti od čtyř
let, a to nejen pro děti na golfových
hřištích, ale i ve školách, školkách
a dětských centrech. Po několika
letech se začal šířit i do Evropy, nejprve
přes Britské ostrov y, kde vznikla
evropská centrála SNAGu, a pak i dále
do Nizozemí, Itálie, Dánska a k nám. Je
příjemné vědět, že Česká republika je
jednou z prvních zemí Evropy, kde se
tento způsob výuky dětí s úspěchem
uchytil.
Princip systému je velmi jednoduchý,
zapojit děti bez rozdílu věku a míry
sportovního talentu do hry a vložit
jim do ruky nástroj, který simuluje
golfovou hůl. A to kdykoli a kdekoli.
Úžasná na tomto způsobu výuky je
právě jeho univerzálnost, děti se učí

základy golfu nezávisle na ročním
období, na počasí či na velikosti
prostoru. Systém je využitelný venku
i ve vnitřních prostorách, záleží pouze
na ochotě dětí k pohybu a hře. Celý
soubor pomůcek je koncipován
tak, aby děti zaujal, byl bezpečný
a motivoval je. Přestože vypadá jako
dětská hračka, při prvním kontaktu je
patrné, že se jedná o sportovní náčiní,
pouze forma je jiná. Golfové hole jsou
dvě, launcher a putter. Obě ve třech
velikostech, s vyváženými hlavami
a poměrně hmotné, aby nutily děti
švihnout, nikoliv udeřit silou. Obě mají
tvarovaný šestihranný grip se značkami
na správné uchopení. Rozsah pohybu
a úderu holí je přirovnáván k umístění
číslic na hodinách, správný postoj
a držení paží zase k písmenům abecedy,
vše je tedy názorné a srozumitelné.
Odehraný míček, podobný barevnému
tenisáku, neletí někam do prostoru, ale
na cíl, barevný terč ze suchých zipů.
Hra na cíl dítě motivuje. Terčů je hned
několik, právě podle druhů golfových
úderů – podélná stříška pro puttování,
jamka s vlaječkou k chippování a velký
nafukovací terč BullsEye pro plný úder.
K tomu všemu jsou k dispozici ještě
další výukové prostředky, sloužící
lektorovi k názornosti výuky správného
pohybu a držení těla, např. již zmíněný
výukový hodinový kroužek, smetáček
na putter, pískající hůlka, barevná stuha
či ramínko. Veškerá výuka je vedena
formou hry, a to je právě podstata
výukového systému SNAG. 

