
Zpráva STK ČSGA, sezona 2012 a 2013

2012
Sportovní kalendář roku 2012 byl  v plném rozsahu realizován. Do soutěží nezasáhlo 
negativně ani nevyzpytatelné počasí. Všechny domácí i zahraniční turnaje proběhly dle plánu. 
Účastnili jsme se i ME EGA. Dle Soutěžního řádu poprvé v kategorii mužů a žen byl systém 
nominačních soutěží povinný na šest hracích kol, z nichž bylo hodnoceno pět nejlepších. 
Masters senioři hráli osm kol a hodnoceno bylo šest kol. Hodnocení Masters seniorů do 
nominačního žebříčku bylo stablefordovými body netto, což odpovídá  formátu ME-Pohár, 
kterého se pravidelně účastníme. Pro žebříček ČSGA ze všech  soutěží bylo nutno odehrát 
nejméně osm kol. V kategorii muži 0-26,4 bylo klasifikováno 51 hráčů
                                                     26,5-36                                   19            /8-1 kolo/
                                                 ženy 0-26,4                                18   
                                                     26,5-36                                   19            /4-1 kolo/
Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány se poprvé hrálo na dvou hřištích. Po dlouhých 
letech diskuze byl záměr realizován. Cílem bylo umožnit většímu počtu hráčů  této významné 
soutěže se účastnit. Hrálo se na hřištích v Cihelnách-kategorie ženy a masters senioři a 
Olšových Vratech. Finálové kolo proběhlo v Olšových Vratech. Tento zvolený model přinesl 
zvýšené náklady na hřiště, ale také větší účast. V kategoriích:
                                                 muži                                         138 hráčů, z toho 39 cizinců        
                                                 ženy                                           39                         7
                                                 masters                                      11                         3 
Je zřejmé, že hřiště v Cihelnách nebylo plně využito, zklamáním je především počet hráčů 
masters, kterých byl na nominačních turnajích větší počet. V porovnání s výkony hráčů jsme 
v mezinárodní části mistrovství dopadli nejlépe v kategorii žen, kde mezinárodní mistryní se 
stala Janoudová. V kategorii seniorů byl nejlepší na 6. místě Kopejtko a v kategorii masters 
2.Stránský.                                
Mistrovství ČR v jamkové hře klubových družstev v kategorii mužů vyhrál GC K.Vary. 
Velkým překvapením bylo 3.místo GC Prague a až 5. RGC M.Lázně. V kategorii žen se 
mistrem republiky staly překvapivě hráčky GC Austerlitz, zatímco ženy GC K.Vary byly 3. a 
až na 5. místě skončil RGC M.Lázně. V kategorii Pohár  / jen muži/  vyhrál GC Brno. Soutěž 
poškodila  neúčast dvou klubů, které se na poslední chvíli soutěže neúčastnili-Karlštej a vítěz 
kvalifikace Golfcentrum Liberec. 
V mezinárodních soutěžích na cizích hřištích jsou výsledky následující. Na Monarchy Trophy 
ve slovinském Bledu „A“ tým ve složení Hanek, Nečas, Poláček, Pospíšil, Seiler, Teissing T. 
získalo čtvrté místo, „B“ tým ve složení Krupna, Markuzzi, Mrůzek, Štangl, Žáček, Císař se 
umístil na druhém místě.
Na ME ESGA v Chorvatsku hrál „A“ tým na hřišti v Zagrebu v sestavě Foldin, Macák, Kaláb, 
Kunšta, Pilip, Schovánek. Umístili se na 15. místě z 22 družstev se scorem 993, zatím co 
vítězná Itálie měla konečný výsledek 896 úderů. Výsledek určitě neodpovídá očekávání, 
zvláště když se podíváme na  výsledky některých hráčů. V Evropském Poháru hraném 
s hendikep se družstvo „B“ ve složení Bartoš, Dusílek, Dušek, Ludvík, Nacházel, Žáček 
umístilo na 13. místě se score 952 z 20 účastníků. Vítězné Španělsko uhrálo 878 úderů. 
ME EGA v Portugalsku hrálo družstvo ve složení Foldin, Iliadis, Kunšta, Novák, Pilip kpt., 
Pospíšil. Družstvo získalo 12. místo z 20 a toto je úspěch. 
Ženy na evropské soutěži Marisa Sgaravatti ve Finsku se umístily na  9. místě z 12 družstev.
Ženy hrály ve složení Budínová, Hesová, Janoudová, Pobudová, Přibylová, Sikorová. Ženy 
hrály dva dny na rány a jeden den na jamky.
Největšího úspěchu dosáhli na ME ESGA masters senioři v kategorii „Pohár Evropy“. 
Vybojovali stříbrné medaile za vítězným Rakouskem. Družstvo pod vedením kapitána Josefa 



Prauseho doplnili Lonský, Pfannestiel, Prauzek, Stránský, Svoboda. V kategorii bylo 19 týmů, 
zvítězilo Rakousko 300 a ČR mělo 294 stablefordových bodů netto. Herní systém byl: 1.den 
better ball, 2.greensome, 3.singl na stablefordové body netto.
V přátelském utkání s Německem, které se odehrálo na jeho hřišti, zvítězil náš tým, který byl 
složený především z hráčů nominovaných z regionů. 
Pohár regionů družstev se  odehrál na hřišti GC Mnich. Z celkového počtu sedmi regionů 
zvítězila v obou kategoriích družstva Lázeňské Tour. Muži hráli v 10 a ženy v 6 členné 
sestavě. Těší nás práce regionů. Regionální turnaje získaly velikou oblibu. Některé regiony by 
se však měly zamyslet nad systémem hodnocení. Základní myšlenka proč vznikly regionální 
soutěže byla,  jak umožnit soutěžní hru především hráčům s vyššími hendikepy.
Poprvé se odehrál Českomoravský pohár, soutěž družstev ve hře na rány. Zvítězilo družstvo 
mužů Sokrates Golf Club z celkového počtu osmi a družstvo žen GC Beřovice ze sedmi 
účastníků. Tato soutěž má určitě své opodstatnění. Domnívám se však, že by neměla být 
hrána v souběhu s mistrovstvím ČR družstev na jamky. To by umožnilo zapojit se do soutěže 
i dalším družstvům.  

2013 
V roce 2013 dojde jen k několika změnám. Hodnocení do celostátního žebříčku zůstává 
stejné. Počet  nominačních soutěží pro reprezentaci ve všech kategoriích je sjednocen na tři. 
První nominační turnaj na Konopišti se hraje na hřišti de Este. Jeho propozice jsou již 
zveřejněny.
Mezinárodní mistrovství ČR na rány se bude opět hrát na hřištích v Cihelnách a Olšových 
Vratech. Rozdíl bude v tom, že finálová kola se odehrají  na obou hřištích.
Po šesti letech se stáváme pořadateli Monarchy Trophy. Utkání šesti družstev Slovenska, 
Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a ČR se uskuteční na hřišti Kaskáda. Soutěž se 
již organizačně zajišťuje. Jsme hostiteli utkání s Německem, které se bude hrát na hřišti 
v Sokolově. Termín Mistrovství ČR klubových družstev v jamkové hře musel být vzhledem 
k brzkému konání ME ESGA v Řecku posunut. Masters mají své ME ve Španělsku, ženy 
soutěž Marisa Sgaravatti v Norsku . Všechny destinace vyžadují leteckou přepravu. Zejména 
je nákladné ME ESGA, které se koná v Costa Navarino na samém jihu Řecka. Výjimkou je 
ME EGA, které se koná v Maďarsku. Soutěže ČSGA se snažily vyhnout všem ostatním 
turnajům, kterých se senioři účastní. Jedná se o zařazení do kalendáře utkání se Slovenskými 
seniory. Utkání by se  v letošním roce odehrálo  na Slovensku. K respektování závažných 
termínu kalendáře ČSGA byly vyzvány i Regiony. V roce 2015 by jsme měli být pořadateli 
evropské soutěže Marisa Sgaravatti a v roce 2016 ME ESGA Masters. 
Navržené úpravy soutěžního řádu:  
 V bodě 2.1-jiné závazné pokyny: a/ každý soutěžící hráč musí mít  pravidla golfu
                                                       b/ všechny nominační turnaje a ostatní soutěže ST mají 
povoleno užívání měřících zařízení, která jsou v souladu s „Pravidly golfu“ – dodatek IV, bod 
č.5
                                                       c/ je zákaz používání motorových vozidel, soutěžní výbor 
může ve vážných odůvodněných případech povolit užití motorového vozíku
                                                       d/ při porušení výše ustanovených bodů je trest 
diskvalifikace
v bodě 6.2 b/ Pro nominaci masters seniorů na ME masters seniorů je výkonnost hráče 
hodnocena na třech nominačních turnajích.  Z celkového počtu šesti odehraných  kol bude 
hodnoceno pět nejlepších výsledků.
V příloze soutěžního řádu-Soutěž družstev, v bodě  2.4 písmeno l/ Termín přihlášek družstev 
pro Mistrovství a Pohár ČR je 14. červen 2013.
                                                                                            J.C.                                                     


