
                                 Zápis z výboru ČSGA
                                                                                                                 
Datum, čas a místo zasedání: 15.4.2021
                                                        GC Praha Motol
                                                         od 10.00 hod.
Přítomni:      President  ČSGA:  Oldřich Uher
                   Členové:   Amara Zemplinerová, Josef Smrt, Lenka Budinová,               
                                       Ctirad Matějka, 
                   Omluveni: Vladimír Novotný, Jiří Císař
Program:
1. Kalendář ČSGA – nominační a kvalifikační turnaje
2  Soutěže zařazené do žebříčku ČGF
3. Soutěžní řád
4. Spolupráce s GOLF CENTREM

Zasedání výboru zahájil president ČSGA  O. Uher, přivítal přítomné, poděkoval za 
účast a přednesl program zasedání výboru.

Ad. 1.  
V souvislosti s pandemickou situací projednal výbor různé varianty řešení týkajících 
se nominačních turnajů pro r. 2021.

1) Nominační turnaje pro účast na mezinárodních akcích  
Muži: 
25.4. bude rozhodnuto,, zda se budou konat evropské soutěže mužů, organizované 
ESGA. Pokud ano, zůstanou nominační turnaje tak jak je naplánováno, pokud ne, 
dvoudenní nominační turnaje budou pro muže změněny na dva jednodenní turnaje 
NST.

Ženy:
Naplánované NT zůstávají tak jak jsou.

V případě, že vládní nařízení neumožní organizovat první NT (např. Dýšina, 
Šilheřovice), budou hráči včas informováni, které z naplánovaných jiných turnajů 
budou  nominační (např. MČR na Konopišti)

2) Kvalifikační turnaj pro MČR na jamky  
Výbor schválil následující varianty řešení v návaznosti na vládní opatření:

1. KT zůstane tak jak je – dvoudenní a v termínu - Mstětice – 17.-18.5.
2. KT se bude hrát pouze jako jednodenní  - Mstětice – 17.5..
3. KT se bude hrát jako jednodenní turnaj na jiném hřišti – Karlštejn – 31.5.
4. KT se hrát nebude a MČR re zúčastní stejná družstva jako v loňském roce –

Pro tento případ je třeba oslovit loňská sestupující družstva, zda budou mít 
zájem.
Z: J.Císař

Ad. 2.  
Na popud  J.Císaře výbor projednal žádost PST (Prague Senior Tour), aby byly
turnaje této tour započítávány do žepříčku ČGF. Toto výbor ČSGA zamítl.
Proti: 5  (všichni přítomní)



Ad. 3. 
Výbor si vyslechl drobné připomínky C.Matějky k SŘ, které předloží J.Císařovi 
k zapracování.

Ad. 4.
O této spolupráci bylo diskutováno již na prosincovém výboru ČSGA. Od té doby 
proběhla korespondence mezi oběma stranami, která bude nadále pokračovat. O 
konkrétních výsledcích bude informovat A. Zamplinerová a C.Matějka.

Zasedání výboru ukončil president O.Uher a poděkoval všem za účast.

Zapisovatel: L.Budinová


