CZECH SENIOR GOLF ASSOCIATION

Zápis z jednání Výboru ČSGA ze dne 26. července 2012
Clarion Congress Hotel Prague ****
Účastníci: R. Jozífek, M. Žáček, L. Budinová, J. Nečas, J. Císař, M. Keplová, J. Svoboda
Kancelář: B. Barešová, R. Machová
1.

Příprava MMČR
- Prezident ČSGA vysvětlil důvod vypsání turnaje MMČR na dvou hřištích – model uspořádání
ME Masters v roce 2016.
- Prezident seznámil se záměrem naplnění kapacity Cihelen (v případě, že nebude hřiště naplněno
ženami a masters) uspořádáním paralelního mimořádného turnaje (poháru, který bude
samostatně vyhodnocen a nebude mít statut mistrovství republiky) pro seniory, kteří neprojdou
cutem na Olšových Vratech – odsouhlaseno výborem.
- Výbor prodiskutoval situaci tréninkového kola na dvou hřištích (hráči hrající na Cihelnách
budou mít možnost si zahrát tréninkové kolo také na Olšových Vratech). M. Žáček nechá vyvěsit
vysvětlení na webové stránky ČSGA k diskuzi.
- L. Budinová vznesla připomínku, že ze sportovního hlediska není vhodné hrát turnaj na jednom
hřišti a finále na druhém, ale z ekonomického hlediska souhlasí.
- M. Žáček informoval o chybách na stránkách ČGF u vypsaných informací k MMČR – během
pátečního dne se spojí s hřišti a sjedná nápravu.
- Výbor se dohodl na zahájení turnaje (welcome drink, gardenparty) na Olšových Vratech pro
všechny v jeden den a to v pondělí 20. 8. 2012 v 18:00 hod. – kancelář připraví upravený
materiál s programem všem přihlášeným (při 1. deadline přihlášek).

2. Profinancování reprezentačních výjezdů
- Prezident ČSGA předložil tabulku se jmény a výdaji na reprezentační výjezdy za roky 20102012. Jak v ženské tak v mužské kategorii se jedná o malý počet stejných osob, které spotřebují
relativně vysoké částky z rozpočtu ČSGA. Do dalšího zasedání si členové výboru promyslí
návrhy toku peněz ČSGA do reprezentačních výjezdů a do základny.
- J. Císař vyslovil názor, že je zbytečné účastnit se EGA vzhledem k výsledkům, které hráči
podávají.
- Kancelář má za úkol vyhodnotit předpokládané finanční náklady reprezentačních výjezdů na
příští rok (L. Budinová pošle podklady do kanceláře pro Sgaravatti Trophy 2013).
3. Stav členské základny – M. Keplová
- K 26. 7. 2012 zaplatilo 291 hráčů hotově + 325 hráčů do banky, tzn. celkem 616 hráčů.
- Prognóza stavu pro letošní rok je celkem cca 650 členů.
4. Zprávy turnajů – odehrané:
Monarchy Trophy – J. Císař, J. Nečas
- Samotný turnaj perfektně zorganizovaný, ubytování bez problému, organizace také, hodnocení
tedy velmi pozitivní. Výsledky: A team na 4. místě, B team na 2. místě.
ESGA – M. Žáček
- Výsledky: A team 15. místo, B team 13. místo. Hřiště neodpovídalo požadavkům seniorů, špatné
podmínky hřiště, velké převýšení - Mokrice, celkově špatná organizace, chování a přístup
některých českých hráčů bude řešeno s kapitánem na MMČR, vyhodnocení a to co z toho
následně vyplyne k subvencím výjezdů příštích, bude projednáno na příštím zasedání výboru.
- Kancelář zašle výsledky turnaje M. Žáčkovi a ten nechá vyvěsit na web.
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Sgaravatti Trophy – L. Budinová
- výsledky: 9. místo - nepovedl se první den, ale druhý den skončily ženy se 4. nejlepším
výsledkem. Na stránkách ČSGA již vloženo info z turnaje společně s fotkami.
- L. Budinová vznesla požadavek nového oblečení pro ženy na příští rok.
- Na dalším výboru v souvislosti s dotacemi na výjezdy se bude probírat oblečení pro všechny
družstva obecně. Poté se nechá návrh výboru odsouhlasit na konferenci v roce 2013.
- L. Budínová připomněla nutnost naplánovat termín MMČR pro rok 2013 – výbor se dohodl, že
termín určí na letošním MMČR.
- L. Budínová vznesla dotaz na možnost složení vlastního organizačního týmu žen pro pořádání
Sgaravatti Trophy 2015 v ČR (turnaj 2013 v Norsku – předložit výběr hřiště a termín, termín
2014 v Německu – předložit informační materiál). Dále navrhla za hřiště Cihelny a dotázala se
na možnost zajištění vozů pro jednotlivé týmy. Turnaj se bude pořádat pod hlavičkou ČSGA,
prezident ČSGA vyjádřil snahu v hledání podpory ze strany města a kraje v Karlových Varech
do budoucna. ČSGA se postará se také o ekonomickou a organizační stránku turnaje.
budoucí:
Lengenfeld – J. Svoboda
- Nominace je nahlášená, peníze na ubytování předány panu Svobodovi (900,- Eur), fee je
zaplaceno od března. M. Keplová požádala obecně o seznamy účastníků na turnajích, aby bylo
zřejmé, že jsou účastníci členy ČSGA. Dopravu si hradí hráči sami.
Mezistátní turnaj s Německem (Zwiesel) – M. Žáček
- Ubytování od 9.-12. září 2012. M. Žáček nechá doplnit nominaci, pošle do konce týdne do
kanceláře a M. Keplové. Kancelář potvrdí ubytování v Gasthofu – 9 dvoulůžkových pokojů.
ČSGA uhradí ubytování, transport si účastníci hradí sami stejně tak si řeší sami organizaci
transportu.
5. Příprava EGA – R. Jozífek
- Fee platí ČGF, nominace se provede na MMČR (14. 8. 2012 poslední nominační turnaj na
MIDY), ubytování Estorill – platí ČSGA, doprava – dle odsouhlasení z konference Valné
hromady si hradí každý účastník sám.
6. Návrh financování výjezdů a základny pro budoucí období – viz bod 2
7. Příprava termínovky 2013 – J. Císař
- J. Císař se spojí s ČGF, aby zjistil jejich termínovky MIDŮ. Pan Vopička stále neposlal
termínovku, kterou si J. Císař vyžádal. Bude řešit s M. Dorníkovou.
- Návrh termínovek bude poslán e-mailem do kanceláře co nejdříve
- Kancelář zajistí termínovky asociací v Rakousku a Německu.
8. Různé
- Setkání Výboru proběhne 20. 8. 2012 po welcome drinku na MMČR na Olšových Vratech.
- V jednání - bilaterální utkání žen – spojit s Německem?
Zapsala: R. Machová

Mgr. Rostislav Jozífek
prezident ČSGA
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