
   CZECH SENIOR GOLF ASSOCIATION

Zápis s jednání Výboru ČSGA ze dne 2. února 2012, Clarion Congress Hotel Prague****

Účastníci: Jozífek, Žáček, Nečas, Budínová, Svoboda, Císař, Keplová

1. konference ČSGA – 31. 3. 2012 (11.00 – 15.00), místo bude upřesněno, pravděpodobně se 
bude jednat v Clarion Congress Hotel Prague****

- výroba hlasovacích lístků, pozvánky atd. zajistí kancelář ČSGA

- paní Keplová pošle tabulky

2. prezident ČSGA vstoupí v jednání s panem Prausem ohledně úpravy webových stránek

3. financování – 1. finance po 18. – 19. únoru 2012

- rozpočet loni byl cca: 600.000,- Kč

- letos bude stejný: 600.000,- Kč

4. ženy: pokusíme se založit novou tradici mezistátního utkání žen, mezi ČR a nejlépe 
Rakouskem, předpoklad sezóna 2013, do té doby jako odměnu pro nejlepší tři ženy, 
přispějeme na účast na některém z mezinárodních turnajů 

- přátelské utkání s Rakouskem ve stejný termín jako muži s Německem v roce 2013 
(Karlovy Vary + Františkovy Lázně) letos by odstartoval zmíněný bilaterální turnaj 
v Rakousku

5. probíhají jednání s ČGF o nominaci členů ČSGA na ME EGA, dořešeno bude do valné hromady

6. do budoucna místo pořádání turnajů v ČR bude efektivnější využívat pozvání okolních zemí a 
rozšiřovali počet lidí v reprezentaci

7. ženy – Sgaravatti Trophy – podklady pošle paní Budinová, 6 žen do Finska
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8. nominace - Vzhledem k zajištění účasti seniorské reprezentace na ME EGA se navrhují úpravy 
některých  bodů v kapitole 6.2 Soutěžního řádu.

6.2.f)  Na ME EGA je nominace provedena dle stejných podmínek jako ME ESGA a to z brutto 
žebříčku nominačních turnajů první 4 hráči, přičemž jak výbor, tak kapitán reprezentace má 
právo výběru jednoho hráče.   

6.2.g)  Nominace seniorské reprezentace 12 mužů na K+K Monarchy Trophy bude provedena 
z netto žebříčku nominačních turnajů - 5+1 hráč, dále první tři muži z MMČR na rány 
jednotlivců a první masters senior, dva členové výboru.
 
6.2.h)  Nominace 18 členného družstva mužů pro utkání s Německem bude provedena na 
základě nominace Regionů - první dva hráči dle výsledků předcházejícího ročníku, to je 
6x2= celkem 12 hráčů
2+1+1= 4 z MČR ve hře na jamky družstev (my máme uvedeno 4 ze žebříčku)
2 výbor
 
Nominace na ME ESGA:
A tým první čtyři dle brutto žebříčku z nominačních turnajů, 1 dle výběru kapitána a 1 dle 
výběru výboru
B tým prvních pět dle netto žebříčku z nominačních turnajů + 1 dle výběru kapitána nebo 
výboru, dtto

9. Kapitáni budou mít zodpovědnost za mužstvo, profinancování, a budou styčnými důstojníky 
pro organizační zabezpečení týmů. Předpokládaný návrh kapitánů v případě jejich nominace: 

- Preissinger – B team – ESGA Chorvatsko

- Pavel Pilip – A team  

- Josef Prause – Master Senior

- Lenka Budinová – ženy (6 + 6 z regionů)

Mgr. Rostislav Jozífek
    prezident ČSGA
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