ZÁPIS ze schůze výboru ČSGA ze dne 5.2.2011, konané v GC Praha
Přítomni : R.Matolín, J.Nečas, I.Valtr, J.Svoboda, J.Císař, L.Budínová, M.Keplová
Později se na pozvání připojili zástupci regionů:
V.Peterková, K.Majerová, J.Sailer, P.Vacek, p. Hnátek
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Schůzi výboru zahájil p. Matolín, který předem poslal zprávy o jím navštívených turnajích
Dále schůze pokračovala dle zaslaného programu schůze J.Nečasem, který předložil
porovnání účetních dokladů s rozpočtem na rok 2010 s tím, že výsledky hospodaření
budou revizorům účtů předloženy do 11.2.2011.
Bylo dohodnuto, že rozdíly mezi plánem a skutečností bude probrán I.Valtrem, J.Nečesem
a p.Popelkovou v následujícím týdnu.
Výbor vzal na vědomí informaci, že GC Poděbrady neuhradily 50 Kč/hráče z ST a
kvalifikace družstev.( platí pro 18 jamková hřiště a turnaj s více než 50 hráči). Bylo
rozhodnuto, že tento příspěvek zůstane v platnosti i pro rok 2011.
Na MMČR na rány se počítá s příspěvkem od ČGF jako každý rok ve výši 200.000.- Kč a
bylo dohodnuto, že startovné u této soutěže v roce 2011 bude 2.800.- Kč/4 dny.
Startovné pro utkání s Německem bude 1.800.- Kč pro každého českého hráče.
Návrh rozpočtu připraví J. Nečas ve spolupráci s I. Valtrem s tím, že maximální ztráta
může činit pouze 250.000.- Kč.
byl vysloven návrh na posunutí výroční konference z 5.3.2011 na 12.3.2011 vzhledem k
termínu golfové výstavy. Možnost posunu projedná J.Nečas a ihned změnu vyvěsí na
našem webu.
Byla prodiskutována kandidatura p. Jozífka na post presidenta a výbor s kandidaturou
vyslovil souhlas. P. Jozífek je již členem ČGF.
J.Svoboda podal zprávu o regionálních tourách. Zdůraznil, že i tyto turnaje je třeba
vyúčtovávat a ukládat u ředitelů regionálních tour a na závěr zpracovat výslednou tabulku
a pro info ji předat p. Svobodovi. Formuláře na vyúčtování budou umístěny na webu a
budou k disposici pro vytištění.
Bylo dohodnuto, že každý člen výboru svou zprávu předá jednak k uveřejnění na
webových stránkách a dále donese na konferenci svoji zprávu v 15ti kopiích, aby mohla
být rozdána na stoly a ústní příspěvky byly omezeny na nejnutnější dobu. V ústním projevu
budou zdůrazněny pouze důležité změny.
Z materiálu J.Císaře a J.Nečase bude zpracován J.Nečasem „Návrh volebního řádu a
umístěn na web s tím, že připomínky k němu budou připuštěny naposled 10 dnů před
konferencí. Po té už na další připomínky nebude brán zřetel. Volební řád v návrhu bude
obsahovat usnášeníschopnost i souhals s rozhodnutím konference vždy nadpoloviční
většinou.
Hlasovací cedulky pro konferenci připraví M.Keplová. I Valtr oznámil zrušení smlouvy s
p. Janem moučkou na zajištění původního webu. Výbor se zrušením vyslovil souhlas.
J. Císař zpracovává vylepšený soutěžní řád, který bude mít neměnnou část a část, která se
každý rok upravuje. Přílohami budou seznamy nominačních turnajů, způsob kvalifikace
pro všechny kategorie, instrukce pro kluby a způsob sestavování startovních listin.
R.Matolín předá J.Nečasovi kopii dopisu s žádostí o příspěvek na MMČR 2011, aby bylo
možno doložit usnesení minulé konference.
Poté se k jednání připojili zástupci regionů, se kterými předtím zásady probral J. Svoboda.
Výbor vzal na vědomí jejich připomínky a bude se jimi zabývat:
*zveřejnit slevy pro seniory na webových stránkách na jednotlivých hřištích s důrazem
na členství v ČSGA.

* J. Císař informoval o možnosti pořádat finále regionů družstev v termínu 29.9.2011
buď v Telči nebo na jiném hřišti „uprostřed republiky“ a souhlasu zástupců regionů a
po dohodě se bude hrát na netto rány v 12-15 ti člených družstvech. Družstva budou
sestavena z nejlépe umístěných hráčů v regionálních tourách a všichni zúčastnění budou
ale členy ČSGA.
* nebylo dosaženo dohody v účasti v regionálních tourách jen pro členy ČSGA.
Moravský region rozhodl, že fee budou mít nečlenové o 100 Kč vyšší, než členové.
Lázeňská tour s diferenciací nepočítá.
Schůze byla ukončena v 15 hod.
Zapsala: M.Keplová

