
Zpráva STK ČSGA o činnosti za rok 2010. 
 
Statiska a přehled výsledků 
 
 
 Sportovní činnost ČSGA proběhla dle sportovního kalendáře a soutěžního řádu.  
Uplynulá sezona měla 18 domácích   a  dalších 5 mezinárodních soutěží.  Zajímavá 
je statistika senior tour České republiky z pohledu  časového vývoje.  
 
Rok                                                                             2007       2008       2009   2010      

počet odehraných turnajů                                         26           21         22         18 
počet hráčů, hráček celkem                                    429         472       429       361 
z toho hráčů, hráček v žebříčku /mají 10 kol/                       62/9      64/12 41/10 
počet odehraných kol                                                            2 377    2 284    1 676             
 
v jednotlivých kategoriích: 
muži 0-26,4                 
počet hráčů                                                                265          305       271     240     
z toho v žebříčku                                                                          60         60        41 
počet  odehraných kol                                                           1 743    1 556  1 194 
 
muži 26,5-36 
počet hráčů                                                                   39           51          40       22 
z toho v žebříčku                                                                            2            4         1 
počet odehraných kol                                                               166        153       63 
 
ženy 0-26,4                                                                                    
počet hráček                                                                  79          72          62       57 
z toho v žebříčku                                                                            9          10       10 
počet kol                                                                                      339       366      297 
 
ženy 26,5-36 
počet hráček                                                                  31           29         27        26   
z toho v žebříčku                                                                             0           1          0 
počet kol                                                                                          90      108        65 
 



společná 37-54                                                                              
počet hráčů, hráček                                                       15          15         29         16 
v žebříčku                                                                                         0            1           2 
počet kol                                                                                          39       101        57 
 
Průměrná odchylka prvních 10 mužů je 9,719.  
Průměrná odchylka dtto            žen       16,914   
Z přehledu je zřejmé :  

1. Pokles počtu hráčů  a hráček, kteří se účastní soutěží ST ČR . 
2. Pro hráče vyšších hendikepů, to jsou kategorie nad hcp 26,4 není hodnocení 

v celostátním žebříčku zajímavé. 
3. Pokles celkem hodnocených hráčů do žebříčku. U žen je stav stabilnější. 

 
 Na straně druhé je úžasný nárust turnajů a hráčů, kteří se účastní stále více 
rozbíhajících se regionálních soutěží. A   to tyto soutěže  zatím nepokrývají celé 
území ČR. Tento vývoj jsme předpokládali a proto jsme podpořili a podporujeme 
rozvoj  regionálních tour. Tento typ jednodenních soutěží umožňuje se zapojit do 
soutěží hráčům a hráčkám za velmi výhodných podmínek /časová náročnost, 
finanční náklady,  lokální dostupnost/. To bylo  hlavním cílem této soutěže. 
Podrobnější rozborem se bude zabývat člen výboru pro regionální soutěže Jirka 
Svoboda.                   
 
Nejlepším seniorem ČSGA roku 2010 byl vyhlášen Pospíšil Bohumil. Vyhrál 
celoroční soutěž STČR, získal 4.místo na mezinárodním mistrovství ČR a stříbro 
v národním  mistrovství ČR ve hře na rány,  byl členem družstva GCPH, které 
získalo na MČR družstev v jamkové hře stříbrnou medaili. 
Nejlepší  seniorkou ČSGA se stala vítězka ženské kategorie STČR Schovánková Eva 
z GCSEM.  Na MMČR obsadila 7.místo. 
 
Mezinárodním a národním mistrovství ČR ve hře na rány po dvouleté přestávce 
se vrátilo na hřiště v Karlových Varech. Soutěže se účastnilo celkem 33 
zahraničních hráčů  /38 na GC Mnich, 34 na GC Konopiště/. V kategorii mužů byla 
vyšší konkurence než v kategorii žen. Mezinárodním mistrem se stal Švéd Backa 
Borje-celkem 227 ůderů za tři kola 221. Národním mistrem se pak stal Antonín 
Kunšta z ML, který zahrál  jen o jednu ránu více, stříbrný-Pospíšil Bohumil  GCPH 
234 /loňský mistr-233/, bronzový Kopejtko Stanislav RGCML 237. 



V kategorii žen zahraniční hráčky předčily naše hráčky. Mezinárodní mistryní se 
stala Němka Utemark Chris-226. Titul národní mistryně vybojovala Peterková 
Vlasta GCKV -247, před Janoudovou Helenou z RGCML -250 a bronzovou 
Giacintovou Janou /RGCML/-260.. 
V kategorii masters senior se stal vítězem Holanďan Bult Bauke-238.Národním 
mistrem se stal Bohumír Stránský-252.   
  
Mistrovství  klubů ve hře na jamky  předcházela kvalifikace družstev na hřišti GC 
Poděbrady, ve které si účast na MČR vybojovalo družstvo mužů GC Stará Boleslav 
a družstvo žen GC Karlštejn.. Mistrovství republiky se odehrálo na hřišti GC 
Austerlitz. Za bezchybné organizace se mistry republiky staly v kategorii mužů 
PGCM Ostrava, před GC Praha a 3.GC Karlovy Vary. 
Do nižší soutěže sestupují 8. GC Beřovice. Ve II.lize jsou vítězi GC Stará Boleslav, 
2.GC Konopiště, 3. QPGC Myštěvěs. Sestupují  8.GC Svobodné Hamry.  
V ženách zvítězil GC K.Vary před RGC M.Lázně a PGC Ostrava. Sestupuje družstvo 
ZGC Kravaře. 
 
Mistrovství Moravy a Slezska –na hřišti v Ropici, vítězem se stali jednotlivých 
 kategoriích mužů :Jiří Seiler, ženy Jarmila Sikorová, mastrs s. John Whitewood.  
 
Jak jsme uspěli na mezinárodním poli.       
 XX. Marisa Sgaravatti Trophy 
 Družstvo žen ve složení Budínová, Hesová, Janoudová, Schovánková, Tichá, 
Pobudová se účastnilo XX. ročníku Marisa Sgaravatti Trophy na hřišti Penha Longa 
v Portugalsku. V konečném umístění získaly 12. místo. Zvítězily ženy Itálie, před 
Belgií a Španělskem. Umístění je ústupem z výsledků předcházejících let /nejlépe 
v r.2008 na 8.místě/. 
 
XXIX. ME ESGA v Belgii a evropský pohár na hřištích Waterloo v Belgii. 
A družstvo v soutěži brutto  skončilo soutěž na  12.místě z 22 účastníků. Nejlepším 
hráčem družstva byl Fr. Foldin. Družstvo hrálo ve složení: Foldin, Pilip, Schovánek, 
Martinec, Císařík, Nacházel. Zvítězila Anglie před Španělskem a třetí Itálií. Hráči 
odvedli výkon, který odpovídal jejím možnostem.   Škoda neúčasti Kunšty a 
Kopejtka.   
 
Družstvo v soutěži netto- evropského poháru hráli ve složení:  Fibinger, Preisinger, 
Teissing M., Mach, Seiler, Steiner. Družstvo obsadilo konečné 16.Zvítězilo 



Španělsko, před Německem, Norskem. místo. Nejlepším hráčem družstva byl 
Seiler. B tým neodvedl výkon, který se od něj očekával. 
   
 
XI.ME Masters Senior  v italském Franciacorta Golf Club jsme se účastnili jedním 
družstvem v kategorii Cup- stableford s vyrovnáním. Družstvo ve složení Fuchs, 
Kulich, Prauzek, Stránský, Svoboda, Prause obsadilo historicky druhé místo za 
Portugalskem a před Německem. Je to dosud největší úspěch ČSGA na ME 
družstev. 
 
XI.Monarchie Trophy 
Tradiční soutěž šesti států: Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko 
a Česko se odehrála na maďarském hřišti Royal Balaton Golf&Yacht Club. „A“ 
družstvo obsadilo třetí místo za vítězným Slovinskem a druhým Rakouskem. „B“  
družstvo bylo ve své netto kategorii až poslední i když od 2.místa jej dělily je 4 
údery. Družstva hrála ve složení „A“- Pilip , Hanek ,  Poláček , Nečas , Pospíšil , 
Trněný  „B“-  Mrůzek , Pužej , Svoboda , Štangl  Teissing Tomáš, Císař.  
 
Přátelské utkání s Německem odehráli muži na hřišti GC Chieming.. ČR zvítězila 
15/12. Této soutěže se účastnilo následující hráči: Pospíšil, Hanek, Philip, Sekula, 
Nečas, Štětina Fibinger, Stránský, Tessing T.  a M., Vojtěch K., Neudert, Molic, 
Žáček, Posejpal, Markuzzi, Mrůzek, Matolín. 
              
Na závěr děkuji všem hráčům, kteří se účastnili domácích i zahraničních akcí a 
dokázali hrát korektní golf, dodržovat pravidla a golfovou etiketu. 
Děkuji všem organizátorům, golfovým klubům a vlastníkům hřišť, kteří napomohli 
uskutečnit naše sportovní plány.  Děkuji rovněž ČGF  za podporu a spolupráci.   
 


