Štatút reprezentanta GC Welten v golfe.
Zaradenie reprezentanta do kádra reprezentácie GC- Welten podľa vekových
kategórií:
a) deti do 10 rokov vrátane,
b) žiaci – chlapci a dievčatá do 16 rokov vrátane,
c) juniori – chlapci a dievčatá do 21 rokov vrátane,
d) dospeli – muži a ženy,
e) seniori – muži nad 55 a ženy nad 50 rokov.

Všeobecné podmienky pre zaradenie športovca do kádra reprezentácie
1. Do kádra reprezentácie GC Welten má právo sa uchádzať len hráč, ktorý má platné
slovenské občianstvo a svoju platnú hendikepovú autoritu a musí byť členom GC Welten.
2. Do kádra reprezentácie GC Welten má právo uchádzať sa hráč, ak Správna rada (SpR)
GC Welten pre príslušný rok stanoví reprezentačné družstvo, ktoré bude reprezentovať klub
na turnajoch usporiadaných SKGA.
3. Pre zaradenie hráča sa posudzuje:
- doterajšie plnenie kritérií pre zaradenie do kádra reprezentácie,
- doterajšie umiestnenie v rebríčku SKGA,
- doterajší prístup k reprezentácii v GC Welten, správanie sa, hráčova morálka, šírenie
svojho dobrého mena, mena klubu,
- napĺňanie duchu hry golfu v zmysle čestnosti a rešpekte voči súperom, riadenie sa
pravidlami, etiketou, amatérskym štatútom, správne vedenie hendikepu,
- perspektíva hráča – možnosť reprezentanta SR.

Práva reprezentanta
1. Právo reprezentovať GC Welten na turnajoch usporiadaných SKGA, prípadne iných.
2. Na základe rozhodnutí SpR GC Welten a na návrh komisie ŠTK mať uhradené
náklady spojené s reprezentáciou v zmysle Amatérskeho štatútu.
3. Prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s PRO
trénerom, ktorý bude pridelený SpR GC Welten.
4. Požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať a poprípade navrhovať ideálne
formy a možnosti pri vypracovaní svojho individuálneho tréningového programu
v spolupráci s PRO trénerom.

5. Na základe dosiahnutých výborných výsledkov na MS-SR, a návrhu komisie ŠTK byť
patrične ocenený v zmysle Amatérskeho štatútu.
6. Má právo vzdať sa reprezentácie GC Welten.

Povinnosti reprezentanta GC Welten
1. Dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho klubu.
2. Na základe nominácie podávať maximálne výkony a plniť nariadenia trénerov a
poverených funkcionárov.
3. Na podujatiach je povinný dodržiavať správnu životosprávu, je povinný vyhnúť sa užívaniu
alkoholických nápojov, zakázaných podporných prostriedkov, omamných a
psychotropných látok. Ak nedovŕšil vek 18 rokov, zodpovednosť nesie jeho osobný tréner.
Je povinný správať sa slušne a dôstojne reprezentovať seba a klub.

Úhrada nákladov na majstrovské turnaje
Domáce majstrovské turnaje, ktoré organizuje SKGA a na ktoré hráča prihlási GC Welten
budú preplácané hráčom nasledovne:
- Úhrada cestovných náhrad – cestovné a stravné bude hradené v zmysle zákona
č.283/2002 s účinnosťou od 1.7.2010 a ubytovanie sumou do 40 EUR/ osoba/ noc,
- Uhradí každému účastníkovi výjazdu skutočné výdavky spojené s hrou na ihrisku
vrátane cvičného kola a štartovného (green fee + štartovné).
- Každý hráč, zúčastňujúci sa na takomto výjazde, musí počas turnaja reprezentovať
golfový klub svojimi údajmi v štartovacej listine a pripadne svojim oblečením
(reprezentačné tričká - na 1 turnaj súprava, čapice, loptičky a pod. podľa možnosti).
SpR GC Welten pred každým turnajom určí konkrétne materiálové nároky.

Finančné stimuly pre reprezentantov
SpR GC Welten vytvorí motivačné stimuly pre reprezentantov.
Reprezentant môže byť finančne zvýhodnený na základe svojej výkonnosti. Finančné
zvýhodnenie a pomoc sa môže týkať nákladov na tréningový proces, turnaje a podobne v
zmysle amatérskeho štatútu. Finančnú pomoc na návrh komisie ŠTK schvaľuje SpR GCWelten.
Finančný stimul pre kategóriu:
žiaci – chlapci a dievčatá do 21 rokov vrátane (výnimku schvaľuje SpR GC Welten) je
- do HCP 8,0 bezplatne „Základné ročné“:

Vedenie HCP, 1x denne Green Fee,18 jamiek bezplatne, 3-jamková golfová akadémia bezplatne, Chipping & Putting bezplatne, caddy room
skrinka bezplatne, 100 košíkov na DR bezplatne, košíky na DR počas tréningu s trénerom CTM bezplatne

- nad HCP 8,1 - 12,0 zľava 50% z ceny „Základné ročné“:
Vedenie HCP, 1x denne Green Fee,18 jamiek bezplatne, 3-jamková golfová akadémia bezplatne, Chipping & Putting bezplatne, caddy room
skrinka 30,-€/rok, 100 košíkov na DR bezplatne, košíky na DR počas tréningu s trénerom CTM bezplatne

- nad HCP 12,1 – 18,0 zľava 25% z ceny „Základné ročné“:
Vedenie HCP, 1x denne Green Fee,18 jamiek bezplatne, 3-jamková golfová akadémia bezplatne, Chipping & Putting bezplatne, caddy room
skrinka 30,-€/rok, košíky na DR počas tréningu s trénerom CTM bezplatne

Kapitán reprezentácie GC Welten je osoba, ktorá vedie reprezentáciu na významných
domácich podujatiach. Navrhuje ju príslušná komisia ŠTK a schvaľuje SpR GC Welten.
Spravidla je to osoba, ktorá má odborné skúsenosti s golfovou hrou a organizáciou turnajov.

Štatút reprezentanta sa stráca:
a) dňom vyradenia z kádra reprezentácie na návrh ŠTK,
b) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta,
c) odmietnutím reprezentovať GC Welten v zmysle porušenia štatútu reprezentanta. d)
porušením reprezentovať klub
e) prestupom do iného golfového klubu

Michal Kresťanko
prezident GC Welten

