
Plán STK na rok 2011 
 
Sportovní kalendář 
Kalendář pro rok 2011 obsahuje 15 turnajů STČR včetně nominačních turnajů. 
Zvláštností bude, že některé nominační soutěže nejsou společné pro všechny 
kategorie. Tak že nominační turnaje mužů budou na hřištích: Beřovice, Kaskáda, 
Beroun, Konopiště,   ženy:  Beřovice, ML.Boleslav, Kaskáda, Poděbrady,   
Masters senioři: N.Amerika, Šilheřovice, Beroun, Konopiště. 
MČR družstev se hraje na Austerlitzu, kvalifikace družstev v Poděbradech, MČR 
jednotlivců ve hře na rány v Karlových Varech. Jsme pořadateli letošního 
mezistátního utkáni s NSR, Monarchy Trophy se hraje v rakouském Legenfeldu.  
Účastníme se dvěma  družstvy ME ESGA. A tým hraje na hřišti Schonfeld  a B 
tým v Báči. Družstvo masters seniorů se účastní ME v Bonnu. Źeny hrají na hřišti 
soutěž Marisa Sgaravatti na hřišti GC de St.Cloud Paris. 
 
Soutěžní řád 
Je provedeno několik věcných změn v soutěžním řádu. 
 Počet kol pro hodnocení do celostátního žebříčku byl snížen na 8. 
 V žebříčku již nebude kategorie 37-54 pro nezájem této kategorie. Další 
stablefordová  kategorie 26,5-36,0 zatím ponechána /možná dojde k jejímu 
oživení po snížení počtu hodnocených kol/. 
Bylo stanoveny pravidla pro tvorbu startovní listiny. Pro první kolo soutěže 
budou hráči nasazení  bez rozdílu kategorií dle výše svého hendikepu, ženy 
Budou ve svých ucelených flajtech. V II. kole půjde prvních 30 respektivě 32 
hráčů, hráček dle výsledků I.kola v obráceném pořadí za stejných podmínek 
jako v kole I. 
Všechny kategorie mají 4 nominační turnaje, to je 8 kol. Do nominačního 
žebříčku bude hodnoceno  nejlepších  6 kol. 
Termíny přihlášek družstev stanoví rozpisy jednotlivých soutěží. 
Pro větší propojení soutěží Region tour a ČSGA bude: 
a/ zařazen do kalendáře turnaj družstev regionů pod názvem Pohár regionů, 
v r.2011 bude uspořádán na GC Mnich 
b/ upraveno  kriterium pro nominaci na utkání s Německem , počet 9 hráčů pro 
nominaci ČSGA bude využit pro nominaci po jednom hráči z každého regionu. 
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. 
 
 Jiří Císař STK ČSGA 
 


