
Zápis z výboru ČSGA
                                                                                                                 

Datum, čas a místo zasedání: 3.12.2015 - ERPET
                                                na adrese Strakonická ….., Praha 5 – Smíchov
                                                od 11.00 hod.

Přítomni:      President  ČSGA:  Oldřich Uher
                     
                     Vícepresident ČSGA:  Amara Zemplinerová

                     Členové: Lenka Budinová, Ctirad Matějka, Jan Nečas

                     Omluveni:   Jiří Svoboda, Jiří Císař, Josef Smrt
                             
                  
                      
Program schůzky výboru: 

1. Zahájení
2. Spolupráce s regiony
3. Kalendář turnajů
4. Sjednocení názvosloví turnajů
5. Propagace ČSGA 
6. Webové stránky ČSGA
7. Mastersenioři
8. Různé

Ad 1. 
Zasedání výboru ČSGA zahájil president ČSGA a přivítal mimořádnou konferencí 
nově zvoleného člena výboru Ctirada Matějku.

Ad 2.
Výbor pověřil Ctirada Matějku, aby se pokusil znovu zahájit jednání s výbory 
jednotlivých regionálních tour, a to ve věci možnosti užší spolupráce se seniorskou 
asociací, vzhledem k narůstajícímu počtu hráčů seniorského věku v jednotlivých 
regionech.

Ad 3.
Výbor pověřil Lenku Budinovou k sestavení kalendáře turnajů pro rok 2016 a Jana 
Nečase k sestavení tohoto návrhu za masterseniory, a to ve spolupráci s Jiřím 
Císařem.
Výbor navrhuje zařadit do kalendáře více turnajů než pouze turnaje nominační, a to:

- 8 nominačních turnajů (tj. 4 dvoudenní)
- 8 jednodenních turnajů na různých hřištích
- 1 dvoudenní turnaj na konci golfové sezóny, tzv. Grand Finale
- Mistrovství ČR seniorských družtev na jamky



- Mistrovství seniorských družstev na rány
- Pohár regionů

Ad 4. 
Výbor se dohodl na sjednocení názvosloví senirských turnajů, pořádaných ČSGA:

- Seniorská Národní ČSGA  Tour
- Seniorská Národní ČSGA Tour – nominační muži
- Seniorská Národní ČSGA Tour – nominační ženy
- Seniorská Národní ČSGA Tour – nominační mastersenior
- Seniorská Národní ČSGA Tour -  Grand Finále
- Seniorská Národní ČSGA Liga

Tyto názvy budou užívány při vypisování turnajů na stránkách ČGF.

Ad 5.
     Výbor projednal možnosti propagace ČSGA, a to zejména v souvislosti 

s očekávaným nárustem golfistů seniorského věku v roce 2016. Tímto úkolem 
     pověřil výbor Amaru Zemplinerovou.

     Ad 6.
     Výbor se zabýval otázkou nutnosti změn, modernizace a aktualizace webových 

stránek, a to z důvodu:
- on line registrace členů
- on line placení ročních členských poplatků
- evidence členů na serveru
- v návaznosti na stránky umožnit aplikaci do chytrých telefonů
- zajistit, aby členové výboru mohli vkládat své příspěvky na stránky přímo.
- zpřehlednit žebříčky v jednotlivých kategoriích (jak…bude doplněno)

Z výše uvedených důvodů pověřil výbor kontaktovat Josefa Prauze, informovat ho o 
nových požadavcích a pověřit ho zpracováním nových (aktualizovaných) webových 
stránek.

     
      
     Ad 7.
    Výbor pověřuje Jana Nečase sestavit ve spolupráci s Jiřím Svobodou a Jiřím 

Císařem  kalendář turnajů pro masterseniory (nominačních i případně ostatních)
     a zároveň na příštím zasedání výboru v lednu 2016 informovat výbor o způsobu 

nominace masterseniorů na ME 2016 v Belgii, zejména v souvislosti s možností 
vyslat do Belgie 2 týmy, namísto jednoho, jak tomu bylo doposud.

     Ad 8.
    President informoval výbor o tom, že EGA snížila věkovou hranici mužů-seniorů od r. 

2016 na 50 let. ESGA však tuto hranici neakceptovala. Proto:
- mistrovství Evropy mužů, organizované ESGA bude pro rok 2016 pro věkovou
      hranici 55+ (s tím souvisí i nominační turnaje v ČR pro toto mistrovství   
      Evropy ESGA)
- mistrovství Evropy organizované EGA bude od roku 2016 pro věkovou hranici 



           50+ (s tím souvisí i žebříček ČGF pro nominaci na mistrovství Evropy EGA)
     
     Výbor ČSGA se přiklonil k rozhodnutí EGA a seniorská hranice u mužů bude v ČR od

2016 ve věku 50+ . (Stejný názor zastává ČGF).

     Příští zasedání výboru se uskuteční v lednu 2016.

     Zapisovatel: L. Budinová
     8.12.2015


