
Zápis ze schůze výboru ČSGA ze dne 
29.4.2014 – Konopiště

Přítomni: Oldřich Uher, Anna Marie Zemplinerová, Lenka 
Budínová, Jiří Svoboda, Jan Nečas,  kapitáni reprezentací - Anna 
Dzurenda, Pavel Pilip

Průběžně  někteří vedoucí  regionálních tour…V.Bouček, J.Seiler,
M.Bučík a za revizní komisi   Josef Smrt, Ctirad Matějka, Luďka 
Kvízová, Vlastu Peterkovou zastoupila Jaroslava Müllerová.

• S vedoucími regionálních tour projednáno, že u turnajů,  
které se započítávají do žebříčku ČGF a ČSGA,  bude 
vybíráno 50,- Kč do pokladny ČSGA.  Na jejich základě 
pojedou hráči na plně hrazený reprezentační výjezd ME 
družstev EGA (muži Polsko a ženy Rakousko), který 
domluvil nový výbor ČSGA. 

• Všichni členové výboru ČSGA průběžně pracují na 
sjednávání benefitních programů a hledání sponzorů pro 
členy ČSGA.

• Projednána Zpráva revizní komise – dohodnut postup 
ukončení Smlouvy s panem Josífkem a vzájemné 
doúčtování.

• Vedoucími repre byli požádány hráčky a hráči, aby předem 
zaplatili zálohu na ME ESGA, aby z pokladny mohlo být za 
družstvo zaplaceno fee. Těm kteří se probojují, bude fee 
vráceno až budou v pokladně ČSGA peníze. Těm kteří 
zaplatí a neprobojují se, bude záloha vrácena s bonusem 
(voucher). Omlouváme se, pokud někdo osloven nebyl a 
probojuje se, samozřejmě osloven bude a zjistíme, zda 
chce za těchto podmínek reprezentovat.  U mužské 
reprezentace to hoří, je tam termín zaplacení do 10.5.2014



• Luďka Kvízová – nabízí výhody na hřišti v Poděbradech pro 
seniory golfisty.

• Členové výboru ČSGA mají průběžně pracovat s budoucími
seniory.

• Projednáno rozdělení peněz platby fee a finanční podporu 
u výjezdů: master senioři ME, ženy Sgaravatti, muži 
Portugalsko A a B, příspěvek na Monarchy trophy na 
Slovensku, ČR – Slovensko na  Kaskádách (kde jsme 
hostitelé), ČR - Německo.

• Na stránky ČSGA udělat zvláštní kolonku Nominací, 
zahraničních turnajů a žebříčků (na ESGA a EGA) – bude 
projednáno s panem Prause – Olda Uher a Anna Dzurenda

• Pod ČSGA uspořádat turnaj pro masterseniorky a 
masterseniory – členové výboru přinesou návrhy.

• Členové výboru zajistí formulář Souhlas s použitím 
osobních údajů tak, abychom při benefitních programech 
mohli pracovat s daty členů.

• Prezident napíše na Austerlitz dopis panu O. Resovi , že mu
letos ČSGA nemůže přispět na organizaci Mistrovství  ČR  
na jamky jako doposud – do 5.5.2014.

• Zároveň se v Austerlitzu na poradě kapitánů projedná a 
odhlasuje, zda zůstane zachován stávající systém 
kvalifikace (přicházejí i jiné názory ze stran regionálních 
vedoucích).

• Kalendář Senior tour na rok 2015 a možné změny hřišť pro 
nominační turnaje – Pyšely, Konopiště, Karlštejn, Kaskády, 
Ypsilon, Kunětická hora, eventuálně další hřiště - 
dohodnout co nejlepší podmínky.

Zapsali:  Anna Dzurenda a Olda Uher


