Co je tting golfových holí?
Fitting golfových holí je přizpůsobení golfového vybavení (golfových holí) fyzickým
parametrům a herním schopnostem (výkonnosti) daného hráče, takzvané hole na míru.
Mezi vlastnosti, které je třeba přizpůsobit patří: délka hole, tloušťka gripu, úhel lie,
pružnost a váha shaftu.
Podstatou je dosáhnout nejdelší vzdálenosti s co nejmenší disperzí.

Bene ty:
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Zpřesnění hry.
Zlepšení kontroly ran.
Zlepšení konzistence.
Prodloužení ran.
Snížení skóre.
Budete si více věřit.
Budete si golf více užívat.

Fitting se skládá z následujících částí:

1.
2.
3.
4.

Statický tting - biometrické měření
Dynamický tting - analýza švihu
Pro l gol sty
Rozložení setu - gapping

Ad 1)
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Při statickém v ttingu je měřena výška hráče a délka jeho ruky (vzdálenost zápěstí
od země) - tímto určujeme délku hole.
Dále je měřena velikost dlaně a prstů pro správný výběr velikosti gripu.

Ad 2)
Při dynamickém ttingu provádíme analýzu švihu prostřednictvím radarové
jednotky TrackMan 4, která zobrazuje trajektorie ran ve 3D.
Zde měříme zejména rychlost hlavy hole, rychlost míče, účinnost, tempo apod.,
nasledně je vybrán adekvátní shaft a hlava hole.

Ad 3)
Pro l gol sty je určen několika parametry:
věk, HCP, zdravotní omezení, počet odehraných her, jak často hráč trénuje apod.

Ad 4)

fi

fi

fi

fi

fi

Dle pro lu gol sty určíme roložení setu a pokrytí vzdáleností.

Jak probíhá tting golfových holí?
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seznámení se s ttingem, konzultace současné výbavy.
stretching.
statický tting.
warm up - odehrání 15-20 míčů vlastní holí (7i), získání hodnot z TrackManu.
dynamický tting - analýza švihu a výběr hole, pro l gol sty.
rozložení setu, doplnění vzdáleností včetně wedges (gapping).
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Objednat se můžete přímo na recepci vašeho klubu a dohodnout si termín.
jméno a příjmení, hcp, telefon, e-mail, dexterita
Uveďte prosím o co konkrétního máte zájem:
tting driveru, fairway woods, hybrids, irons, wedges, putter.

Co s sebou?
Rukavici, kompletní set s bagem, pohodlné oblečení, boty v kterých standardně
hrajete hřiště.

Co se nedoporučuje?
Den před ttingem se nedoporučuje jakákoli fyzická zátěž (hrát 18 jamkové hřiště,
posilovat, fyzicky zatěžovat břišní, zádové a hýžďové svaly).
Je to z důvodu přesného naměření dat a určení správného shaftu hole.
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Jak se objednám?

Mýty:
“Začínám, netrefím míč, tting nemá smysl.”
Je nutné podstoupit minimálně biometrické měření na určení délky hole, úhlu lie a
velikosti gripu, pro správný švih hole.
“Fitting je jen pro profesionály.”
Fitting je pro všechny hráče, kteří chtějí aby jejich vybavení fungovalo správně a
pomohlo jim dosáhnout těch nejlepších výsledků.
“Na tting půjdu až budu hrát lépe až budu mít nízký handicap.”
Nížší handicap a zlepšní hry dosáhnete rychleji pokud projdete ttingem.
“Na mojí hru to stačí.”
Pokud máte nesprávnou délku shaftu, ex shaftu, váhu shaftu, úhel lie, může
docházet ke kompenzacím ve švihu a tím i riziku zranění a trvalému poškození
svalů, šlach, kloubů, případně únavové zlomeniny.
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Fitting je důležitý ve všech sportovních odvětví, golf nevyjímaje.

