CZECH SENIOR GOLF ASSOCIATION

Zápis z jednání Výboru ČSGA ze dne 14. listopadu 2013
Clarion Congress Hotel Prague ****
Přítomni:
Výbor: R. Jozífek, M. Žáček, L. Budinová, M. Keplová, J. Císař, J. Svoboda
Kancelář: B. Barešová, R. Machová
1. L. Budinová
- zpráva z mimořádné konference ČGF - zápis na webu ČGF
- Sgaravatti Trophy (13.-17.7.2015) - počalo vyjednávání, aby se stihlo vše smluvně
uzavřít, slušné podmínky nabídly Cihelny
- závěr: na příštím zasedání ČSGA budou probrány návrhy modelu turnaje Sgaravatti
Trophy 2015 ze strany L. Budinové a R. Jozífka
- návrh, aby se ženy mohly účastnit turnaje EGA - září 2014 (Rakousko) - počalo
vyjednávání z ČGF, ČGF zaplatí, tým žen si najde sám sponzory - buď se vyjedná
kompletní smlouva o spolupráci mezi ČGF-ČSGA (prezident nyní časově zaneprázdněn,
musel by se toho zhostit někdo jiný) v opačném případě by si museli řešit/vyjednávat
spolupráci mezi ČGF-ČSGA jednotlivé týmy na konkrétní turnaje sami
- sjednocení žebříčku žen s žebříčkem ČGF - odsouhlaseno
- započata diskuze ohledně nominací a započítávání výsledků u žen - vyjedná si L. Budinová
a J. Císař a na příštím zasedání oznámí výsledek
2. Finanční situace - R. Jozífek
- počata diskuze na zrušení výjezdů EGA
- problém nezaplacených příspěvků u hráčů, kteří hrají region tour – řešení: kdo si chce zahrát
regionální tour musí mít zaplacený členský příspěvek ČSGA jinak nebude moct hrát
- turnaj MMČR - nevýnosné, nutné finančně omezit
- závěr: kancelář pošle nákladovost/ziskovost MMČR – L. Budinová zpracuje návrh, jak by
mělo vypadat MMČR pro příští období - na příštím zasedání se k tomu výbor vrátí
3. Termín Konference delegátů ČSGA
- 20.3.2014 (zveřejnit na web)
4. Termínovka 2014 – J. Císař
- bez komentáře
5. MMČR 2014
- 1 hřiště (Olšová Vrata)
- HCP (12 senioři, 18 ženy, 20 masters a klouzavý směrem dolů)
- kategorie (počty: 76 senioři, 36 ženy a 16 masters)
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cut: polovina plus stejný výsledek
pořadatel: Budinová (kancelář připraví pověřovací dopis) - výbor jednomyslně a na
základě návrhu L. Budinové pověřuje L. Budinovou organizací při uspořádání MMČR (po
odsouhlasení L. Budinovou si paní Budinová do příštího zasedání výboru zajistí: složení
organizačního výboru (nechá si odsouhlasit), předložení plánu a rozpočtu)
zkusit najít jiný hotel pro uspořádání slavnostní večeře

Zapsala: R. Machová

Mgr. Rostislav Jozífek
prezident ČSGA
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