
Česká seniorská golfová asociace 

 

USNESENÍ 
konference ČSGA ze dne 9.4.2016 

  
Konference ČSGA, konaná dne 9.4.2016 v Praze, za účasti delegátů disponujících 352 hlasy 

z celkového počtu 713 hlasů podle stavu členské základny k 31.12.2015: 

1. Schvaluje: 

- zprávu prezidenta o činnosti za rok 2015  

- zprávu o hospodaření za rok 2015 

- klíč pro stanovení počtu hlasů delegáta na následné konferenci ČSGA, zohledňující počet 
registrovaných členů ČSGA s domovským členstvím v příslušném klubu k 9.4.2016 

- plán činnosti na rok 2016 

- věkové kategorie pro soutěže pořádané ČSGA v roce 2016, a to 50+ (senior), 65+ (master) a 
75+ (super master) -  shodně pro muže i ženy 

- soutěžní řád ČSGA, platný pro rok 2016, a to ve smyslu konferencí schválených připomínek a 
pozměňovacích návrhů 

- provedení včasné úhrady startovného družstev ČSGA  přihlášených k účasti v soutěžích 
pořádaných ESGA v roce 2016 s tím, že startovné za družstva „A“ je považováno za schválené 
čerpání výdajů na činnost ČSGA v roce 2016.  

 
2. Bere na vědomí zprávy za rok 2015: 

- zprávu sportovně technické komise 

- zprávu o jednání s regiony 

- zprávu revizní komise. 
 

3. Ukládá výboru ČSGA: 

- svolat mimořádnou konferenci ČSGA v termínu 22.6.2016 do Slavkova za účelem schválení 
změny stanov a rozpočtu na rok 2016 

- zahájit připomínkové řízení k návrhu Stanov ČSGA tak, aby toto bylo ukončeno do 10.5.2016 a 
výsledný návrh předložit k projednání a schválení konferenci ČSGA dne 22.6.2016 

- dopracovat Soutěžní řád ČSGA pro rok 2016, ve smyslu konferencí schválených připomínek a 
pozměňovacích návrhů, a tento zveřejnit do termínu konání první soutěže NST  ČSGA 

- na jednání řídícího orgánu ESGA podpořit změnu věkových kategorií pro soutěže pořádané 
ESGA ve struktuře 50+, 65+ a 75+ 

- připravit pro konferenci v roce 2017 návrh jednacího a volebního řádu, které budou vycházet 
ze stanov, přijatých mimořádnou konferencí 2016 dne 22.6.2016. 

 
Usnesení bylo schváleno všemi 352 hlasy přítomných delegátů. 
 
 
Návrhová komise:  Josef Smrt, Jaroslav Dusílek 


