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V plánu na rok 2010 jsme měli, že v tomto roce poběží seniorské regionální 
soutěže v sedmi regionech. Šest regionů hrálo s plným nasazením, v sedmém 
regionu - Kunětická Hora se nenašel žádný obětavý golfista, který by zatelefonoval 
na 4 sousední hřiště, použil vzorové proposice a přes kluby vyzval seniory, aby 
si šli zahrát. Region severní Čechy vedený Karlem Miřejovským zahrál svoji Tour, 
ale nezveřejnil ji na našem webu v obavě, že by na soutěže přijelo mnoho hráčů. 
  Podle programu byly ustanoveny regionální výbory, které  z pověření ČSGA  
jednaly s kluby o seniorských soutěžích. Je důležité, aby  nás kluby chápaly jako 
zástupce ČSGA  a ne jako komerční spolek seniorů v jejich oblasti.  
 
Přehled regionů a počty hráčů v jednotlivých regionech. 
 
Název regionu a  soutěže  Ročník  počet kol/výsledků  muži ženy  celkem  
 
REGION  LÁZEŇSKÝ 
Regionální Lázeňská ST 2010   II.roč.  10/5  156 73 229 
   
REGION  PODKRUŠNOHORSKÝ         
Regionální Podkrušnohorská  I.roč.   5/4   39 11   50  
ST 2010 
REGION  SEVERNÍ  ČECHY   
Seniorská tůra SEVER  2010   II.roč.         6+1/3   35    5   40 
       
REGION JIŽNÍ ČECHY 
Jihočeská golf senior tour 2010  I.roč.   11   41    7   48 
   
REGION SLEZSKO 
Region ST  SLEZSKO 2010          II.roč.   5/5   74   16    90  
 
REGION MORAVA        
Region ST  MORAVA 2010          IV.roč. 11/9  139    50   189 
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      49  484   162   646 
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud je naše golfová sezona 6 měsíců (15.duben až 
15.říjen), tak se každý měsíc hrálo 8 seniorských jednodenních turnajů . 
Alespoň jednoho turnaje  se zúčastnilo 646 hráčů, z toho 162 žen. V některých 
regionech existuje úzká přeshraniční spolupráce,  takže někteří hráči jsou započítáni 
dvakrát, největší sportovci vícekrát. 
V ČSGA je registrováno 680 hráčů seniorů. Zde je vidět, že regiony ještě 
nepodchytily ani všechny registrované hráče. 
Nové regiony úspěšně realizovaly prvé ročníky a Morava jde do V. ročníku. 



 
 
V některých regionech není využit princip hrát každé hřiště 2x v sezóně. Pokud 
chceme seniorskou cenu, měli bychom přivést na hřiště 80 hráčů 2x. 
Taktické je vrátit se k původnímu řešení Region lázeňský a Region Plzeň a udělat 
zde 12 kol  lázeňských a 8 kol region Plzeň. V současné době pouze 10 kol celkem. 
K regionu Plzeň  připojit Beroun. 
Region Slezsko zvýšil počet kol na 6 a Morava na 14, hodnoceno zůstává 9. 
 
Je pravdou, že regiony hrajeme ve všední dny. Měli bychom směřovat k myšlence  
menších golfových regionů skládající se ze 4-5 blízkých hřišť hraných v sezoně 
dvakrát, abychom zkrátili vzdálenosti a vytvořili více hracích dnů s menším 
obsazením, které vyhovuje i devítijamkovým hřištím s příjemným canon startem 
a společným posezením.  
 
Ve středních a východních Čechách působí TTaTB Senior  Golf Tour, kterou inicioval 
Vladimír Bouček. Na webových stránkách golfseniortour jsem nenašel žádné 
výsledky roku 2010. V prvé sezoně 2009 tam hrálo cca 120 mužů a 40 žen. 
Jedná se o komerční turnaje pro seniory, kdy i domácí hráč platí vklad do soutěže.   
Karel Miřejovský na Seniorské tůře SEVER se vzorně stará o regionální seniory, 
ale spíše na komerční bázi. 
Vedení pěti regionů v působnosti ČSGA provedlo vyúčtování svých tour a ty méně 
početné musely příkladně hospodařit. Příkladem je Slezsko, když nebyla restaurace 
klubu ochotná udělat 40 obědů po závěrečném turnaji v přijatelné ceně. Závěr 
turnaje byl v nejbližší restauraci v samostatném salonku i s nápoji v ceně. 
 
Regionální vedení připravila pro své seniorky a seniory pěknou sezonu 
a navíc zpracovávala po každém kole průběžné a na závěr konečné výsledky 
bezprostředně po hře pro všechny  zúčastněné hráče. Průběžné výsledky jsou vždy 
motivačním prvkem i když si to někteří jedinci neradi přiznávají.  
Regionálním vedením děkuji za skvělou práci v minulé sezóně a věřím, že připravíme 
sezónu ještě lepší. 
 
 
 
11.2.2011 ing. Jiří Svoboda, regiony ČSGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


