
 

Návrh činností ČSGA na rok 2011 
 
Úvod 
 
Tento návrh je postaven na současné situaci, kdy největšími problémy se kterými se výbor 
potýká jsou:  

a) Nedostatek finančních zdrojů 
b) Nezájem členů o práci ve výboru 
c) Stále vzrůstající administrativa 

 
Situace v současném výboru a revizní komisi vypadá takto: 
     Prezident             R. Matolín  končí volební období 
     Viceprezident      J. Nečas  kandiduje na další období 
     Viceprezidentka   L. Budínová  kandiduje na další období      
     Hospodář   I. Valtr   končí pro nemoc 
     STK                     J. Císař  kandiduje na další období 
     Členství               M. Keplová  kandiduje na další období 
     Regiony               J. Svoboda  kandiduje na další období 
     Revizní komise  J. Zídek  končí volební období 
 
Konference rozhodne jakým způsobem by měla naše seniorská asociace pokračovat, zda zvolit 
jediného kandidáta na funkci prezidenta ČSGA spolu s jeho programem nebo současnou situaci 
řešit jiným způsobem. 
 
 
1. Hospodaření a účetnictví – Jan Nečas 
 
    Našimi hlavními zdroji příjmů jsou členské příspěvky, MMČR v Karlových Varech a 
       příspěvky Kč 50 na hráče z turnajů ST. 
 
   Členské příspěvky 
       Roční seniorské členské příspěvky zůstávají na Kč 300. 
 
   Mezinárodní Mistrovství ČR v Karlových Varech (MMČR) 
       Česká Golfová Federace je spozorem MMČR, může proto nastavit parametry tohoto 
       mistrovství. Je zde otevřená otázka výše startovného českých hráčů, buď Kč 1200 nebo  
       Kč 2800, více informací je v příloze...ČSGA_MMČR_2011 
    
    Příspěvky 50 Kč za hráče ze ST turnajů zůstávají 
       Platí pro 2denní turnaje na 18 jamk. hřišti s více než 50 hráči 
     



 

   
    Změny ve způsobu účtování 
       Všechny seniorské turnaje na kterých členové ČSGA platí startovné by měly být 
       vyúčtovány včetně RT a to bez rozdílu, zda přispívají do pokladny ČGA či nikoli.   
       Představitelé regionů s tím nesouhlasí. 
     
    Formuláře k vyúčtování ST turnajů 
       Formulář vyúčtování ST v příloze... Vyúčtování_ST 
       Příklad vyúčtování ST...Vyúčtování_ST_příklad 
       Příspěvek Kč 50 se projeví v tabulce v Zůstatku 
       Účty z turnaje budou přiloženy k vyúčtování a zaslány naší účetní, paní Popelkové 
 
    
 
   Rozpočet na rok 2011 
       Je postaven na následujících předpokladech: 
       Startovné pro české hráče na MMČR v KV je Kč 1200 
       Počet hráčů pro utkání s Německem bude snížen na 12, naši hráči přispívají Kč 2 000 
       Hráči (kromě týmu A mužů na ME) si platí ubytování a cestovné 
       Je započtena sekretářka na částečný úvazek 
       Celkové náklady na 2011 vycházejí na Kč 141 000, což nám stačí na dobu cca 5ti let,  
       při současném stavu účtů ve výši Kč 754 043, pokud se situace nezmění. 
       Rozpočet je v příloze...ČSGA_ROZPOČET_2011 
 
 
2. Plán STK – J. Císař 
 
    Sportovní kalendář 
 
       Kalendář pro rok 2011 obsahuje 15 turnajů STČR včetně nominačních turnajů.  
       Zvláštností bude, že některé nominační soutěže nejsou společné pro všechny kategorie. 
 
    Soutěžní řád 
 
      Je provedeno několik věcných změn v soutěžním řádu. 
      Soutěžní řád je upraven tak, aby byl přehlednější.  
      Je oddělena část, která je dlouhodobě platná  od částí, které mohou být každoročně  
      upravovány.  
      Tato část je řešena přílohami soutěžního řádu. 
 
    Celý plán STK na rok 2011 je v příloze. 



 

3. Plán viceprezidentky a kapitánky žen – Lenka Budínová 
 
    Na rok 2011 jsou pro všechny ženy plánované následující nominační turnaje: 
 

1. 26. – 27. 4. 2011   Beřovice 
2.  8.  –   9. 5. 2011   Poděbrady 
3. 17. – 18. 5. 2011   Mladá Boleslav 
4. 24. – 25. 5. 2011   Kaskády 

 
    Z těchto 4 nominačních turnajů bude započítáváno do reprezentačního žebříčku 6 kol, 
    přičemž z dvoudenního turnaje nelze zahrát pouze 1 kolo.  
 
    Pro účel reprezentace bude žebříček sestaven ze způsobu hry na rány. Prvních 6 nejlepších 
    hráček bude nominováno na XXI. Ročník Marisa Sgaravatti Trophy 2011, který se bude konat 
    ve dnech 4.-8.7.2011 ve Francii, na hřišti Golf de St. Cloud v Paříži. 
 
    
 
4. Členové ČSGA – M. Keplová 
     
    Členské příspěvky v roce 2011 zůstavají stejné – 300 Kč 
 
 
5. Plán pro regiony – J. Svoboda 
 
    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.  
 
    V roce 2010 bylo každý měsíc odehráno 8 seniorských jednodenních turnajů.  Alespoň 
    jednoho turnaje  se zúčastnilo 646 hráčů, z toho 162 žen. V ČSGA  je registrováno 691 hráčů 
    seniorů. Z uvedeného vyplývá, že regiony ještě nepodchytily ani všechny registrované hráče.  
    Jako doporučení může lze uvést realisaci menších regionů, abyse podchytilo více hřišť a 
    seniorů. Samozřejmostí je , že na každém hřišti můžeme hrát minimálně dvakrát. 
 
    Regionálním vedením děkuji za skvělou práci v minulé sezóně a věřím, že připravíme sezónu 
    ještě lepší. 
 
 



 

6. Plán viceprezidenta – J. Nečas 
        
    ME Unie 2011 
       Budoucí prezident ČSGA nebo jeho zástupce sezúčastní ME, při kterém dojde ke schůzi 
       prezidentů účastnických zemí. 
     
    MMČR  
       Nová kvalifikační kritéria byla navržena kolegou P. Jirešem – viz Aktuality 22. února 2011. 
       V principu je to dobrá myšlenka, jen si nejsme jisti počtem kol (nejlepších 8), způsobem  
       hodnocení (odchylkou) a administrativní zátěží při výběru hráčů do startovní listiny. 
       Při přihlašování zahraničních hráčů se musíme více snažit vyhnout zatěžování ČGF,   
       jmenovitě Martiny Dorníkové, které se tímto omlouváme.  
     
    Utkání s Německem 
       Připravená verze rozpočtu počítá se snížením počtu účastníků z původních 18 na 12. Není 
       jasné jak bychom  mohli udržet počet 18ti hráčů s příspěvkem cca Kč 4000 na hráče plus  
       náklady za ubytování a cestovné. 
 
   Účast Čechů na ME 
       Bylo navrženo, že Češi žijící trvale v cizině by se mohli stát členy reprezentace pokud to 
       propozice turnaje nezakazují, jsou členy ČSGA a kvalifikují se do reprezentace. 
 
    Nábor seniorů do ČSGA 
 
      Trochu statistiky ze serveru ČGF: 
 
      Počty seniorů a seniorek v ČGF ke dni 31. 1. 2011 
             Členů         Členství 
      Muži                 5 331   6 352 
      Ženy   3 240   3 679 
    -------            --------- 
      Celkem   8 571            10 049 
 
      Celkový počet členů registrovaných v ČGF (včetně CMR) 
                                   43 223            48 998 
 
      Vzhledem k současnému počtu členů ČSGA (691) bychom měli aktivněji pracovat a 
      spolupracovat s ČGF na náboru nových členů. 



 

7. Hodnocení za uplynulé volební období  2006-2010 - J. Nečas, J. Císař 
 
V roce 2007 uspořádala ČSGA na resortu GC Austerlitz VIII. ročník Monarchy Trophy za účasti 
šesti států (tým A získal 1. místo, tým B. byl 2.). 
 
V r.2008 jsme byli úspěšnými pořadateli ME družstev. Na golfovém resortu Prosper Golf Club 
Čeladná se účastnilo 22 států, 43 týmů, 256 hráčů a dalších členů doprovodů. Získali jsme 
nejlepší umístění posledních let- A na vlastním ME sedmí a B družstvo v Poháru národů osmí. 
Neopomenutelná je získaná prestiž a finanční zisk celé akce. Hlavním organizátorem ME byl R. 
Matolín. Z regionu mu asisovali J. Dusílek, který velkým dílem přispěl k finančnímu úspěchu 
soutěže, dále J. Císař, J. Prause a S. Prauzek. S administrativou pomáhala R. Matolínovi jeho 
paní, Alenka, a to nejen při tomto ME, za což jí děkujeme. 
 
Po dvou méně úspěšných letech bylo Mezinárodní Mistrovství ČR vráceno loni do Karlových 
Varů. Děkujeme ČGF za finanční a technickou podporu tohoto prestižního turnaje a členům 
GCKV za pomoc při navrácení turnaje tam, kam nesporně patří. 
 
V r.2008 byla provedena rozsáhlá úprava a změna soutěžního řádu. Byl nastartován nový 
soutěžní systém MČR klubových družstev ve hře na jamky. Byly vytvořeny dvě výkonnostní 
kategorie a systém kvalifikace družstev. Družstva žen začala hrát na stejném resortu jako 
družstva mužů. 
 
Družstvo master seniorů se začalo pravidelně zůčastňovat  ME master seniorů. V r.2010 získalo 
toto družstvo stříbrnou medaili v kategorii netto. 
 
Podařilo se ve spolupráci s členskou základnou nastartovat velmi úspěšné regionální soutěže. 
Zůstává ještě organizačně pokrýt celé území ČR a postupně sjednotit herní systém. Poslední 
schůzka výboru proběhla s účastí představitelů regionů, v takových schůzkách je dobré 
pokračovat. 
 
Byl vždy včas sestaven plán sportovní činnosti a jeho program dodržen. 
 
Daří se nám zlepšovat stav v dodržování pravidel a propozic soutěží.    
 
Nepodařilo se nám získat významného sponzora či jiné finanční zdroje při současném složení 
výboru, chyběl člen výboru, který by se staral o Marketing a sponsoring. 
  
Po ztrátě finanční dotace od ČGF jsme nebyli pro finanční zátěž schopni udržet účast v ME 
družstev pořádané EGA. 
 
Nepodařilo se uspět se žádostí u ESGA o uspořádání ME družstev v kategorii seniorů ani 
masters. 
 
Ztratili jsme zastoupeni v evropském orgánu ESGA. Bohužel v budoucnosti v ESGA nebudou 
zastoupeny země střední a východní Evropy.   
 
  
Jan Nečas 
Viceprezident ČSGA 


