
Zápis z jednání ze dne 11.4.2014, Erpet Praha 

Výjezd seniorské reprezentace na ME EGA 2014 – 
schůzka vedoucích reprezentací ČSGA a ČGF

Za ČGF přítomni: Luboš Klikar, Petr Šavrda

Za ČSGA přítomni:  Anna Dzurenda, omluven Pavel Pilip

• ČGF již uhradila:  1/ registrační fee EGA za muže seniory
a ženy seniorky v částce 750,- EUR za každý tým

 2/ team fee (je v tom zahrnuta doprava 
z letiště, doprava z hotelu na hřiště, 
tréninkové plochy včetně žetonů, poplatek 
za zdravotnickou službu, fotograf, opening a
closing ceremony, občerstvení během 
turnaje) v částce 1.500,- EUR za každý tým

• Rozpočet ČGF pro každý tým seniorů je 150.000,- Kč. Za 
výše uvedená fee již uhrazeno 60.000,- kč, pro každý tým 
zbývá 90.000,- Kč (ubytování, stravování a doprava na 
místo z ČR a zpět)

• ČGF očekává od kapitánů obou týmů specifikovat, kolik 
členů týmu pojede (je možnost vyslat 6 hráčů a team 
advisora, což může být i profesionál)

• Nominace na ME  EGA za ČGF navrhují (družstvo 6 žen a 6 
mužů): 

 Po MM ČR se kvalifikují 3 nejlepší hráči a hráčky

 2  hráči a hráčky se kvalifikují podle žebříčku ČGF 
k 29.8.2014 (pokud se překrývá s výše uvedenými 
hráči, tak další v pořadí)

 1 divoká karta udělena kapitány obou týmů  

• Za ČSGA navrhujeme nominaci takto: 

 1 hráč – vítěz MM ČR



 5 hráčů  a hráček se kvalifikuje podle žebříčku ČGF 
k 29.8.2014 (pokud se překrývá s výše uvedeným 
hráčem, tak další v pořadí)

 Ve výjimečném případě může být kapitány obou týmů
udělena divoká karta

V nejbližších dnech budou nominační kritéria vyjasněna 
a vyvěšena na stránkách ČSGA. 

• V žebříčku ČGF se hráči objeví po 5 odehraných kolech

• Do 15.4.2014 má Výbor ČSGA poslat na ČGF soupis 
turnajů, které chtějí počítat do žebříčku ČGF

• S panem Alešem Libecajtem bude projednáno, aby termín 
MM ČR nebyl v roce 2015 těsně před ME EGA družstev tak,
jak tomu bylo v roce 2013 a v roce 2014

• Pan Petr Šavrda zašle na mail Anny Dzurenda Info list 
z pořadatelského hřiště ME EGA (muži Polsko a ženy 
Rakousko) jakmile ho obdrží. Zároveň se pan Šavrda spojí 
s paní Dzurendou a panem Pilipem ohledně zkoušení a 
výběru reprezentačního oblečení a golfové výbavy na ME 
EGA.

Zapsala Anna Dzurenda


