
Zpráva STK ČSGA- hodnocení  r.2013 a návrh pro rok 2014

 Plán sportovní  činnosti ČSGA pro rok 2013 byl  splněn. Všechny soutěže 
uvedené ve sportovním kalendáři proběhly a to v souladu se Soutěžním řádem 
ČSGA. Hráli jsme na domácích i zahraničních hřištích. Potvrdil se trend 
z minulých let, většina seniorů a seniorek vidí těžiště svého sportovního 
působení v regionálních soutěžích. Ty jsou především  časově a finančně 
dostupnější. Jednodenní soutěže jsou ale také méně sportovně náročné. Oba tyto 
typy  soutěží –jednodenní a dvoudenní  však potřebujeme. Mistrovství ČR 
jednotlivců, družstev,  zahraniční mezinárodní mistrovství, ME a ostatní 
mezinárodní turnaje jsou  více denní. ME EGA se hraje dokonce pět dnů. ČSGA 
musí zastřešit a skloubit širokou a různorodou členskou základnu. Pracujeme i 
s výsledky regionálních soutěží. Regionální výbory nominují své reprezentanty 
do řady  soutěží: Pohár regionů, Česko-Slovenský pohár, Monarchy Trophy, 
ČR-Německo. 
Pro kvalifikování do žebříčku ČSGA bylo nutno odehrát v kategorii seniorů a 
masters 8 kol, žen 6 kol. Celkem se soutěží dle celostátního kalendáře účastnilo 
821 soutěžících, z toho bylo 621 mužů a 200 žen. Podmínky pro kvalifikaci do 
žebříčku však splnilo jen 34 mužů a 13 žen. Vítězi ST se stali Foldin František a 
Dzurenda Anna. Nejvíce hráčů a hráček bylo na MMČR, hrálo se však na dvou 
hřištích - celkem 197 / 154 mužů, 43 žen / a z celkového počtu bylo  celkem 49 
zahraničních hráčů. Počet účastníků v Cihelnách se zvýšil z loňských 50 na 59. 
Na reprezentačním poli jsme na sebe nikde výrazněji neupozornili. Některé 
výsledky neodpovídají naším výkonnostním možnostem-zde můžeme zařadit 
naše umístění na tradičním Monarchy Trophy,  jehož jsme byli pořadateli na 
domácím hřišti. Naše výsledky jsou v kategorii na rány brutto 4.místo a 
v kategorii na rány netto 3. místo. Velký propad v pořadí nastal v kategorii 
masters seniorů, na ME jsme se v Poháru hraného na stablefordové body netto 
umístili až na 14. místě z 19. států /v roce 2012- stříbrné medaile/.  Rovněž ženy
zaznamenaly na mezinárodním turnaji Marisa  Sgaravatti pokles z 9. na 10. 
místo z 11 účastníků. Na ME ESGA družstev A  tým byl 14.  /loni 15./ a B tým  
9. /loni 13./. Soutěž se hrála tři kola na rány ve dvou kategoriích – brutto a netto.

Podrobnější přehled výsledků:
Mezinárodní a národní mistrovství ČR jednotlivců ve hře na rány 
v K.Varech.
V kategorii seniorů v tří  kolové soutěži zvítězil italský hráč Bola Gianluca s hcp
+1,8   83, 70, 73, celkem 226. Našim nejlepším hráčem a národním mistrem ČR 
se stal na 4. místě Hakl Luboš po kolech 77, 79, 76, celkem 232 úderů. Národní 
stříbro získal celkově 6. Foldin František-238, bronz  celkově 10. Iliadis Kosmas
s 239. údery. V této kategorii byla výborná mezinárodní konkurence, cekem 37 
cizinců.   



V kategorii seniorek, které se hrály v Cihelnách se mezinárodní mistryní stala 
Dzurenda Anna po kolech 78, 72, 74, celkem 224 úderů. Třetí místo 
v mezinárodním mistrovství a stříbro v národním mistrovství získala  Budínová 
Lenka-240 a národní bronz pak  Dědečková  Blanka-242 úderů. V této kategorii 
bylo 8 zahraničních hráček.
Na témže hřišti hráli MM i masters senioři. Mezinárodním mistrem ČR se stal 
německý hráč Harder Jens 78, 71, 79, celkem 228. Národním mistrem se stal 
celkové umístěny 4. Stránský Bohumír 79, 88, 84, celkem 251. Stříbro 
vybojoval Prauzek Stanislav-252, bronz Richters Eduard 271 úderů.   
Mistrovství ČR klubových družstev v jamkové hře na hřišti Austerltz. 
Mistrem ČR se stal tým GC Praha /Marek, Redek, Furin, Uher, Pospíšil, 
Münster/ před GC Brno a bronzovými RGC M.Lázně. Velmi překvapivý 
výsledek, protože Brno nasazené jako osmé získalo stříbro. Hra  na  jamky opět 
ukázal své možnosti. V kategorii žen zvítězilo družstvo  GC K.Vary /Peterková, 
Kostková, Budínová, Zemplínerová/, před loňským mistrem GC Austerlitz a GC
Karlštejn. V Poháru ČR zvítězilo „B“ družstvo RGC M.Lázně před GC  
Austerlitz  a GC Karlštejn. Stínem soutěže mužských  družstev byla neúčast 
vítěze kvalifikace GC Golfcentrum  Liberec a nepřihlášení se do soutěže GC 
Konopiště.
Pohár regionů  
Již třetí ročník této soutěže, která je vyvrcholením regionálních soutěží přinesl 
při účasti sedmi regionů následující výsledky: muži-1.Středočeský, 2.Lázeňský, 
3.Severočeský,  ženy-1.Jihočeský, 2.Středoščeský, 3.Severočeský
Mezinárodní soutěže přinesly následující výsledky.
Monarchy Trophy jsme pořádali na hřišti Kaskáda. V „A“ týmech zvítězilo 
Slovinsko, náš tým skončil čtvrtý. Družstvo tvořili hráči: Pospíšil, Kotáb, 
Hanek, Poláček, Sekula, Uher. „B“ tým  ve složení –Laube, Chromeček, Žáček, 
Jurča, Svoboda, Bučík  získal třetí místo,  když měl stejný počet bodů jako 
druhé Slovensko. Vítězem této kategorie se stalo Chorvatsko.
ME ESGA v řeckém Costa Navarino-Messena „A“ družstvo ve složení: Iliadis, 
Foldin, Novák Josef, Pilip, Bouček Z., Uher obsadilo po třech dnech hry na rány
14. místo s 1012 údery z 19 účastníků. Vítězné Španělsko mělo 947 úderů. 
Naším nejlepším hráčem byl Josef  Novák, který ze 111 startujících obsadil 
25.místo. „B“ družstvo – Žáček, T.Teissing, Janík, Preisinger, Chromeček, 
Nečas obsadilo s výsledkem 903  9.místo místo z dvaceti zemí. Zvítězilo opět 
Španělsko – 869 úderů.        
ME ESGA masters seniorů ve Španělsku na hřišti GC Guadalmina. Družstvo 
v kategorii ME Pohár ve složení: Prause, Prauzek, Stránský, Svoboda, Škarecký,
Pfannestiel získalo 14. příčku z 19 účastníků. Družstvo  bylo postiženo zraněním
jednoho z hráčů. Vítězné bylo Španělsko.
Ženy na evropské soutěži Marisa Sgaravatti Trophy, které se hrálo v Norsku 
na hřišti Larvik GC, ve složení Budínová, Kvízová, Pobudová, Přibylová, 
Sikorová, Zemplínerová za účasti 11 družstev obsadilo 10. místo. Hráčka 



Zemplínerová zahrála v jednom z kol ve hře na rány nejlepší výsledek z celého 
startovního pole. 
ČR – Německo, přátelské utkání jsme uspořádali na hřišti v Sokolově. Družstvo
hrající ve složení:  Slepička, Kyněra, Matějka, Jiří Novák, Fibinger, Člupný, 
Kronďák, Markuzzi, Bečička, Beránek, Sládek, Raška, Seiler, Nečas, Fürst, 
Pobuda, Pospíšil, Štefl zvítězilo v poměru 16:11.
Česko – Slovenský pohár, první ročník přátelského utkání se odehrál na hřišti 
ve slovenské Skalici. Ve dvoudenní soutěži /1.den fourball best ball, 2.den hra 
jednotlivců na jamky/ zvítězili domácí 13,5:10,5. 
ME EGA se odehrálo na maďarském hřišti Pannonia, kde náš tým skončil na 
16.místě, vyhrálo Irsko před Švédskem a Anglií.ČR reprezentovali:Pilip, Kotáb, 
Foldin, Novák Josef, Kunšta, Iliadis.

Rok 2014
Zůstane zachován systém kvalifikačních soutěží. Tyto soutěže přes dočasné 
ekonomické potíže ČSGA mají své opodstatnění. Nominace hráčů pak bude 
prováděna dle pořadí v kvalifikačním žebříčku a teprve následně dle finančních 
možností jednotlivců. Muži včetně masters seniorů mají 3 kvalifikační 
turnaje /Konopiště-Radecký, Beroun, Šilheřovice. Hodnotí se  5 nejlepších kol. 
Ženy mají 4 kvalifikační soutěže /Konopiště, Beroun, Šilheřovice, Ml.Boleslav/ 
a hodnotí se 4 nejlepší kola. 
MMČR jednotlivců ve hře na rány se bude hrát pouze na jednom  hřišti, a to 
v Olšových Vratech. Všechny kategorie mají garantovaný určitý počet míst. 
Spolupořadatelem mistrovství se stává ČGF. Kvalifikace družstev se hraje 
v Mladé Boleslavi. Mistrovství klubových družstev v jamkové hře se odehraje 
na Austerlitzi, Monarchy Trophy hostí slovenská Skalica, utkání s Německem se
hraje na Jura G.P. v Německu  a Česko – Slovenský pohár na Kaskádě. Pohár 
regionů je tradičně na Mnichu. V kalendáři se objevilo nové hřiště, jeden 
z turnajů ST se hraje v závěru sezony ve Zbraslavi. ME ESGA se odehraje v 
Portugalsku-Pestana, masters senioři mají ME v Anglii-East Sussex, ME EGA 
se hraje v polské Sierra. Ženy mají soutěž Marisa Sgaravatti v Německu, 
Düseldorfu a ME EGA v Rakousku-Gut Altentann. Nominaci na ME EGA 
provádí ČGF. Termíny kalendáře ČSGA byly koordinovány s kalendářem ČGF. 
Obdobně regiony měly k dispozici kalendář ČSGA.

Dochází k závažné změně v hodnocení celoročního žebříčku jednotlivců. ČSGA 
nebyla schopna nikdy zajistit důstojné vyhodnocení nejlepších hráčů. Po dohodě
s ČGF bude veden jediný společný žebříček seniorů, seniorek a to v souladu se 
žebříčkovým řádem ČGF. Žebříček je sestavován stejným algoritmem jako pro 
mládežnické žebříčky. Do žebříčku se započítávají všechna kola z následujících 
turnajů:
-všechny turnaje započítávané do oficiálního amatérského žebříčku ČGF  
-turnaje všech regionálních seniorských tour  /chceme posílit význam RT/



-další specifikované turnaje ČSGA   /turnaje celostátního kalendáře/
-předem nahlášené a odsouhlasené individuální zahraniční turnaje
-případně další turnaje dle rozhodnutí ČGF.
Tabulka K hodnot bude pro seniorské žebříčky definována příslušnou směrnicí 
STK ČGF. Na vysvětlenou - podmínkou regionálních turnajů, aby byly zahrnuty
do hodnocení,  je jediné, a to je hra na rány. Kalendář ČSGA bude zahrnut do 
hodnocení v plném rozsahu /při splnění stejné podmínky/. Žebříček je 
sestavován na základě průměrného bodového zisku z jednotlivých uhraných kol.
Do výpočtu žebříčku vstupují výsledky všech odehraných kol pokud  budou 
hrány na rány, postupným startem, za standardních podmínek. Žebříček je 
sestavován na základě výsledků v daném kalendářním roce. Pro soutěžní výbory
jednotlivých turnajů nevyplývá žádná další povinnost vůči ČGF ani ČSGA. 
Nejlepší hráč a hráčka budou vyhlášeni na slavnostním večeru golfu po 
ukončení sezony. 
Současně ČSGA si v letošním roce povede svůj nezávazný žebříček jako dosud.

Termín přihlášek družstev pro Mistrovství a Pohár je 10.červen. Termín 
přihlášek pro kvalifikaci družstev je 1.červen.

Česko – Slovenský pohár  hraje celkem16 hráčů, z toho 4 hráči jsou kategorie 
masters. Nominaci na toto utkání provádí výbor ČSGA z hráčů navržených 
regiony. 

Je nutno ustanovit akce schopné organizační výbory  pro přípravu evropské 
soutěže Marisa Sgaravatti,  která se má konat v r.2015 v ČR  a pro ME ESGA 
Masters , jehož pořadateli jsme v roce 2016. 

Prezident ČSGA by měl projednat s majiteli rezortu Austerlitz  změnu úhrady za
hru při Mistrovství ČR klubových družstev. V současné době platba za hřiště 
překračuje částku, kterou např. ČGF platí paušálně za pronájem hřiště pro své 
soutěže.

Březen 2014                                                                    Jiří Císař 

        


