
Zápis z výboru ČSGA
                                                                                                                 

Datum, čas a místo zasedání: 18.3.2016 
                                                   ERPET  PRAHA
                                                   od 11.00 hod.

Přítomni:      President  ČSGA:  Oldřich Uher
                   Členové: Lenka Budinová, Ctirad Matějka, Jan Nečas
                   Hosté: Josef Smrt, 
                   Omluveni:   Jiří Svoboda, Jiří Císař, Amara Zemplinerová

Program schůzky výboru: 
           1.   Zahájení
           2.   Kontrola úkolů ze schůzky výboru 12.2.2016

3.   Příprava konference
4.  Různé

Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné a přednesl 
program schůzky.

Ad. 2. Kontrola úkolů

a/ informace o spolupráci s regiony
b/ evidence členů a členské příspěvky, on line registrace
c/ propozice Národní senior tour a Grand finále-připomínky k předloženému návrhu
d/ propagace ČSGA a získání finančních prostředků z různých fondů (novinky)
e/ informace o změnách na webových stránkách
f/ mastersenioři a návrh soutěžního řádu
g/ žebříčky ČSGA

Ad 2.a.  -   Informace o spolupráci s     regiony

Po téměř tříměsíční komunikaci se zástupci regionů, jejichž přístup ke spolupráci 
s ČSGA  se výrazně lišil, se výbor rozhodl takto:

- bere na vědomí jejich názor
- nebude regiony k další spolupráci přemlouvat, pokud to sami necítí
- děkuje zástupci regionu středočeského za příkladný přístup a částečně 

zástupci regionu podkrušnohorského
- vzhledem k tomu, že turnaje lázeňské tour nejsou otevřené pro hráče celé 

ČSGA, nebudou jejich turnaje presentovány na stánkách ČSGA
- region středočeský bude finančně podpořen na „Poháru regionů“
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Ad. 2.b.  .   – Evidence členů a členské příspěvky

On-line registrace členů ČSGA probíhá úspěšně, obzvláště u nových členů. 
Stále se nedaří registrace členů stávajících, kteří to nepokládají za nutnost. 
Proto je potřeba to stávajícím členům vysvětlit.
Stále není nastaveno slíbené  registrační číslo 902… nutno zaurgovat.

Zajistí: C. Matějka (informace na web pro stávající členy ČSGA)
            O. Uher ( urgence nastavení členského reg. Čísla 902…)
Termín: průběžně

.
Ad. 2. c.  Propozice Národní senior tour a Grand finále

Předložený návrh propozic byl přijat s následujícími připomínkami:
- doplnit „o co se hraje“
- rozdělit kategorie na muži x ženy
- dořešit, jak se bude sledovat průběžné pořadí (zajistit příslušný

           žebříček

Zajistí: C.Matějka
Termín: do příští schůzky výboru

Ad. 2.d. propagace ČSGA a získání fin. prostředků 

A. Zemplinerová nebyla přítomna, svoji informaci zaslala písemně.¨
Úkol trvá průběžně.

Ad. 2.e. webové stránky

Přestože byly úpravy na webových stánkách podrobně popsány v zápisu minulého 
výboru  neproběhly téměř žádné úpravy.
Tento úkol proto nadále trvá !!! 

Záložka   „O NÁS“ …… aktualizovat co nejdříve

Zajistí: A. Zemplinerová
Termín: 31.3.2016 

Záložka „TURNAJE“ …. Zajistit následující podzáložky:
- kalendář ČSGA  (jde o kalendář, který je nyní v příloze informace J.Císaře o

turnajích na stránkách ČSGA)
- turnaje Národní Senior Tour  (všechny turnaje organizované ČSGA vč. 

nominačních)
- mezinárodní turnaje
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- měsíční kalendáře turnajů (stávající měsíční tabulky turnajů)
- regionální turnaje …. Pouze těch regionů, které budou s ČSGA spolupracovat,

ostatní zde uvedeni nebudou
      -    odehrané turnaje – stávající poodzáložka

Zajistí: L.Budinová
Termín: 8.3.2016

Záložka „ŽEBŘÍČKY“ ….. zajistit následující podzáložky:

- muži
- ženy
- master muži
- master ženy

a zajistit v těchto podzáložkách následující úpravy:
 
      -    MUŽI

- Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče.

- Dosavadní žebříček: nominační ntto – z nejlepších 5 odehraných kol
- Dosavadní žebříček: nominační btto -  z nejlepších 5 odehraných kol
- Dosavadní žebříček: nejlepších 8 kol – změnit na nejlepších 10 kol
- Žebříček „Národní senior tour“ – kategorie budou dodány později – dle 

propozic tour 
 
      -    ŽENY
      -    Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
            jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče

- Dosavadní žebříček: nominační  -  z nejlepších 5 odehraných kol
- Dosavadní žebříček: nejlepších 8 kol – změnit na nejlepších 10 kol
- Žebříček „Národní senior tour“ – kategorie budou dodány později – dle 

propozic tour
 

- MASTERSENIOŘI
- Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
      jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče
-  Dosavadní žebříček nominační – z nejlepších 5 odehraných kol
-  Žebříček nejlepších 10 kol
- Žebříček „Národní master senior tour“ - kategorie budou dodány později – dle 

propozic tour
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- MASTERSENIORKY
- Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze

jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče
- Dosavadní žebříček nominační – z nejlepších 5 odehraných kol
-  Žebříček nejlepších 10 kol
- Žebříček „Národní master senior tour“ - kategorie budou dodány později – dle 

propozic tour

Zajistí: L.Budinová
Termín: průběžně

 Ostatní úpravy webových stránek budou řešeny průběžně.
 Zajistí: všichni
Termín: průběžně

Ad 2.f. Mastersenioři

Jan Nečas informoval výbor o rozdělení organizace masterseniorského golfu:

J. Svoboda bude mít na starosti organizaci domácích turnajů:
 - termíny turnajů jsou již zveřejněny
 - probíhá příprava propozic Mastersenior tour

J. Nečas bude mít na starosti organizaci seniorské reprezentace a přípravu ME
Masterseniorů, která se bude konat v r. 2017 v Karlových Varech.
Ve dnech 28. – 30.4. navštíví ČSGA generální sekretář ESGA p. Georges Kieffer,
Který provede inspekci hřištˇ(K.Vary a Cihelny) a hotelů, ve kterých budou hráči 
ubytováni. Doprovod zajistí O.Uher a J.Nečas.

Po konferenci ČSGA proběhne schůzka přípravného výboru ME masterseniorů.

Ad. 2.g. – žebříčky ČSGA

Nutno zajistit výše popsané změny pro r. 2016. Pokud by byl žebříček „všechna 
odehraná kola“  pracný, není nutné ho uvádět. 
Je potřeba dohodnout četnost aktualizace žebříčků.

Zajistí: J.Císař
Termín:  do příští schůzky výboru

Ad. 3. – příprava konference

Výbor se zabýval následujícími body, souvisejícími s přípravou konference:
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- je nutné zajisti nápravu ve věci  špatné plné moci, zveřejněné na webových 
stránkách, tato plná moc slouží pro případ, že klub nemůže vyslat svého 
delegáta a zplnomocní zastupováním delegáta jiného klubu

- formulář mandátu delegáta klubu připraví J.Smrt
- přípravou zprávy o hospodaření ČSGA v r. 2015 a rozpočtu na r. 2016 byl

z titulu své funkce pověřen C.Matějka
- C. Matějka přednese na konferenci příspěvek o nutnosti on-line registrace 

stávajících členů ČSGA
- na konferenci bude předložen návrh výboru, týkající se účasti hráčů – 

reprezentantů na mezinárodních turnajích, a to v následujícím znění:

Hráč, který bude reprezentovat ČSGA a ČR na mezinárodních turnajích a 
bude jim zaplaceno startovné, bude jejich povinností podílet se na financování
stejného oblečení týmu. U mužů se bude jednat o následující balíček: 
sako+kalhoty, 3 x hrací tričko, košile, kravata, čepice, 1 x hrací kalhoty. 
Zaplacení tohoto balíčku by mělo být podmínkou pro reprezentaci.

Termín příští zasedání výboru bude dohodnut na konferenci 9.4.2016

Zapisovatel: L.Budinová
19.3.2016


