SNAG je ucelený golfový výukový program, který hravou formou učí základy golfové hry.







SNAG je určen zejména menším dětem, ale velmi dobře se s ním učí i děti starší, dospělí,
senioři i hendikepovaní. SNAG je první dotyk golfu pro negolfovou veřejnost.
Výuka se SNAGem je velmi názorná, hravá a snadno pochopitelná. Hraje se na cíl- terče, na
krátkou vzdálenost, výuka je o přesnosti a plynulosti úderů a pohybu, nikoli o síle úderu. Při
výuce se používá řada herních a výukových pomůcek, vše je barevné, s doplňujícími
vizuálními a zvukovými efekty.
Metodika výuky je rozdělena na použití pro různé skupiny lidí: pro malé děti věku od 3-6 let,
pro mladší školáky 7-11 let, pro dospělé rekreační sportovce a pro fyzioterapeutické použití
pro hráče s tělesným hendikepem.
SNAG je vlastně přípravka na golf pro všechny a bez limitů. Dá se hrát všude, bez omezení
prostorem, počasím, ročním obdobím. Do hry je možné zapojit nejen skupiny dětí, ale i jejich
rodiče, prarodiče, zkrátka všechny, včetně osob s tělesným hendikepem

Metodika výuky pro školní děti je nejobsažnější a
zahrnuje nejen základy golfu, ale také pojmy a
frazeologii z angličtiny, počítání, vzorce slušného
chování s důrazem na ohleduplnost a teamovou
spolupráci. Zároveň rozvíjí i další pohybové
dovednosti dětí – orientaci v prostoru a odhad
vzdálenosti, koordinaci pohybu, soustředěnost,
kontrolu použité síly při úderu.
Metodika systému SNAG zahrnuje rovněž velmi
důležité proškolení specializovaných instruktorů a to
na třech úrovních. Školení je vždy dvoudenní, skládá se
z části teoretické, praktické a výuky her a soutěží.
Úspěšní absolventi obdrží Certifikát instruktora
systému SNAG a ten je zárukou, že následná výuka
dětí i dospělých bude probíhat vždy podle stejných
pravidel a postupů.
Další součástí metodiky je přechod ze SNAGu na
regulérní golf. Nově jsou pro přechod SNAGu na golf
používány speciální hole nazvané SUPER SNAG.

Již třetí rok je do praxe uváděn projekt Golf do škol, který má za cíl učit základy golfu děti ze
základních škol a předškoláky z MŠ. Jako výuková pomůcka slouží právě systém SNAG. Výuka na
školách probíhá nejčastěji formou odpoledních zájmových kroužků, ale na některých vzorových
školách byl SNAG zařazen i do školních osnov.
Zejména tady je důležitá spolupráce a návaznost spádových golfových klubů jednak jako podpory a
garanta samotné výuky a pak také jako zázemí pro budoucí golfové hráče, kteří vzešli ze SNAGových
kroužků.

Jako zdroj informací a prostor pro výměnu zkušeností a diskusi slouží internetový web www.snag.cz a
na něj navazující facebookový profil SNAG Golf CZ, kde je k vidění mnoho fotografií a videí z již
proběhlých akcí.
Výuka golfu se SNAGem má mnohostranné využití. Je to další pohybová aktivita pro děti i celé rodiny,
která se dá využít v mateřských školách, na základních školách, ve volnočasových a sportovních
centrech, v rodinných rekreačních zařízeních, ve fyzioterapeutických léčebnách atd. Přínosem je
rozšíření pohybových dovedností jednotlivců, sportovní vyžití celých rodin a skupin, a návazně na to
vše také zlepšení veřejného povědomí o hře golfu.

