
Zápis ze zasedání Výboru ČSGA ze dne 31.3.2014,  Erpet, Praha, 12.00
– 16.45 hod

 

Přítomni:  Oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budinová, Jan Nečas, Hana
Popelková, Anna Dzurenda

Omluveni: Jiří Císař, Jiří Svoboda, Milena Keplová, Pavel Pilip

 

 

Projednaly se následující body:

•       Senior tour: Nominační turnaje – byli určeni vedoucí jednotlivých 
turnajů: Konopiště: Amara Zemplinerová a Olda Uher, Beroun: Anna 
Dzurenda, Šilheřovice: Jiří Seiler, Mladá Boleslav: Lenka Budinová

Tito vedoucí projednají s hřišti možnosti snížení fee. 

Dále bylo rozhodnuto vzhledem k tomu, že do žebříčku ČGF se započítává
každý den turnaje zvlášť,  že hráči se můžou zúčastnit i jednotlivého 
kola.Pokud bude hráč hrát pouze první den, je nutné nahlásit to 
vedoucímu turnaje, resp. recepci pořádajícího klubu , aby ho tento 
nedával do startovní listiny druhého dne. Hráč zaplatí fee za jeden den a 
startovné 100,- Kč. Pokud bude hráč hrát pouze druhé kolo, nahlásí toto 
opět vedoucímu turnaje, resp. recepci daného turnaje. Zaplatí fee za 
jeden den a startovné 100,- Kč a. Ve startovní listině  obou kol v takovém 
případě(doufáme, že pouze ze závažných důvodů) bude hráč  zařazen do 
posledního flightu. Pokud bude turnaj plně obsazen,dostanou přednost 
hráči hrající obě kola.  

Každý hráč musí mít před startem zaplacený roční příspěvek 300,- Kč 
(pokud nemá, zaplatí ho na místě). Způsob kontroly bude dořešen v co 
nejbližším termínu, Za Výbor zodpovídá Milena Keplová. 

V rámci Senior tour se hrají nominační turnaje (ženy celkem 8 kol, muži 
celkem 6 kol). Všichni členové Výboru byli pověřeni dodáním cen vítězům
(buď najdou sponzory, nebo ceny pro vítěze pořídí sami).

U nominačních turnajů Senior tour bude dohlíženo důsledně na to, aby 
všechny pin pozice byly podle platných pravidel. Zodpovídají vedoucí 
jednotlivých nominačních turnajů.

Bylo doporučeno přesunout v roce 2015 turnaj Senior tour v Cihelnách 
z dubna na září. Výbor se pokusí během roku dojednat lepší ceny i na 
jiných hřištích. Zodpovídá Jiří Císař ve spolupráci s Výborem. 

Bylo odsouhlaseno následující pořadí hráčů, jak budou startovat po 4 
hráčích ve flightech podle hcp:

1.den:

• 2 flighty žen

• 6 flightů mužů

• 3 flighty žen

• 8 flightů mužů



• 3 flighty žen

• Zbytek mužů

2.den – podle výsledků z 1.dne v obráceném pořadí:

• 32 mužů

• 12 žen

Další podle skutečného pořadí:

• Všechny zbylé ženy

• Všichni muži

 

•       Regionální tour: V nejbližší době bude s vedoucími Regionálních tour 
projednáno následující: Nárok na snížené fee 500,- Kč při Regionálních 
tour mají pouze hráči, kteří zaplatili roční příspěvek ČSGA 300,- Kč. 
Důvodem je započítávání do celostátního žebříčku a zároveň regionálních
žebříčků- a následná možnost reprezentace v mezistátních utkáních,. Se 
Slovenskem,Německem,Polskem,.(event.Rakouskem- Jihočeská 
Regionální  Tour)…Pokud se rozhodnou hrát a příspěvek nezaplatit, 
zvýšilo by se jim fee o 200 kč.  Projedná a zodpovídá vedoucí regionalních
tour Jiří Svoboda. 

•        Vedoucí Regionálních tour dodají do 8.4.2014 prezidentovi vybraných 5 
(8,) turnajů ze své tour, které by ČGF započítávala do žebříčku ČGF 
(podle kterého se bude nominovat družstvo na ME EGA) a které se budou
hrát na rány. Je potřeba překontrolovat, zda se žádný z těchto vybraných 
turnajů nekryje se zahraničním výjezdem nebo ligovým kolem nebo 
turnajem MID tour. Na těchto 5 vybraných turnajů  by se mělo přihlašovat
podle klíče, že přednost mají hráči s nižším hcp..

•       Sgaravatti Trophy  2014 Německo 21.-25.7.2014 (turnaj ESLGA –
Evropské ženské golfové seniorské asociace): Do 31.3.2014 byl 
termín pro  zaplacení startovného za každou hráčku 250,- EUR. Protože 
v pokladně ČSGA nejsou žádné peníze na tuto platbu, Výbor doporučil, 
aby byly osloveny hráčky, které by se mohly nominovat na tento turnaj (a
mají zájem reprezentovat ČR i s tím, že si celý výjezd uhradí sami) a 
budou požádány, aby zaplatili na účet ČSGA ekvivalent v Kč  6.800,- do 
15.4.2015.  Po posledním nominačním turnaji Senior tour v termínu       
4.-5.6.2014  v Mladé Boleslavi bude jasné, které hráčky se nominovaly. Ty
které zaplatily startovné a nenominovaly se, těm bude tato částka v plné 
výši vrácena. Výbor počítá s tím, že toto startovné bude plně hrazeno, 
takže nakonec bude startovné vráceno všem, které zaplatily předem. 

Výbor byl pověřen hledáním sponzora na jednotné oblečení (a to jak 
sportovního, tak společenského na slavnostní zahajovací ceremoniál). 

Nominaci na tento turnaj určuje vedoucí ženské reprezentace Anna 
Dzurenda podle nejlepších 4 výsledků na rány v nominačních turnajích. 
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let bude družstvo tvořeno 5 
hráčkami, z nichž 4 budou určeny podle žebříčku z nominačních turnajů a
jedné hráčce bude udělena „divoká karta“. 

•        Rozpočet ČSGA na rok 2014 – podle Usnesení Konference má Výbor 



vypracovat  Rozpočet na rok 2014 do konce dubna 2014. Účetní Hanka 
Popelková pošle prezidentovi do 8.4.2014 Tabulku pravidelných ročních 
výdajů asociace. Výbor se sejde opět během dubna a podle dostupných 
informací a možností Rozpočet vypracuje.

•       Poplatky do ESLGA a ESGA: Poplatky do ESLGA (ženské asociace) 
činí ročně 150,- EUR, poplatky do ESGA (muži) činí ročně 1.170,- EUR. 
Oba poplatky byly splatné do 31.3.2014. Peníze na zaplacení zatím 
nejsou, prezident napíše na obě organizace žádost s tím, aby nám počkali
s úhradou.

Anna Dzurenda vyřídí se sekretářkou ESLGA změnu jmen a kontaktů na 
prezidenta a kapitánku na stránkách ESLGA do 15.4.2014.

Toto samé vyřídí prezident na stránkách ESGA a EGA do 15.4.2014.

•       Internetové stránky ČSGA – Výbor projednal možnosti aktualizace 
stránek s tím, že záměrem je vytvořit stránky zajímavé pro širokou 
seniorskou golfovou veřejnost, stránky živé, plné aktuálních a 
motivujících informací a kontaktů. Prezident a viceprezidentka budou 
projednávat s panem Prausem.

•       ESGA Senior Mens Championship 2.-7.6.2014 Pestana Portugal 
-  je potřeba ihned přihlásit tým A (6 mužů) a tým B (6 mužů) .  Je 
potřeba vyřešit: 

• platba startovného (bude postupováno stejně jako u žen  
Sgaravatti tak, že si hráči zaplatí startovné předem a pak jim 
bude vráceno)

• pojedou i  Master senioři do Anglie( zařídí Jiří Svoboda a Jan 
Nečas)

• František Foldin zajistil rezervaci 12 letenek na 1.6.2014 v 19.50 
hod z Prahy do Faro s návratem 8.6. 2014  s Air Portugal,  
zpáteční letenka 10.200,- Kč plus bag 50 EUR, celkem 12.000,- 
Kč, plus ubytování, jídlo, transfery, přeprava na místě = cca 
30.000,- Kč.

Vedoucí reprezentace mužů Pavel Pilip a prezident vypracují do 15.4. 
2014 nominační kritéria pro reprezentaci mužů. 

•       Seniorská základna – dle statistiky ČGF je v ČR celkem 8.000 seniorů.
Výbor bude hledat možnosti, jak motivovat a probudit zájem seniorů, 
kteří doposud nejsou členy ČSGA a neplatí příspěvky. Výbor bude 
pracovat na oslovení seniorů skrze kluby. Zároveň Výbor bude 
aktualizovat základnu ČSGA s kontakty na jednotlivé členy. 

•       ME ESGA master senioři 2017 v ČR – prezident a Výbor (Jan Nečas, 
Jiří Svoboda,Josef Smrt,Josef Prause, event. další) začne vybírat hřiště a 
organizačně připravovat tento turnaj.. 

•       Sgaravatti Trophy 2015 v ČR – Organizaci tohoto turnaje začal Výbor
projednávat, na příštím zasedání bude určen Realizační tým.

 

Během zasedání Výboru proběhlo jednání se zástupci ČGF panem 
Alešem Libecajtem a paní Martinou Fulínovou.



•       ME EGA ženy Rakousko 2.- 6.9.2014 – nominační kritéria budou 
upřesněna na jednání s ČGF 8.4.2014. Poté je vedoucí reprezentace žen 
Anna Dzurenda vyvěsí na stránky ČSGA. ČGF zaplatí dopravu, ubytování, 
fee a stravu. Oblečení bude nutné zajistit vlastními silami, Výbor bude 
hledat možnosti sponzoringu.

•       ME EGA muži Polsko 2.-6.9.2014 - nominační kritéria budou 
upřesněna na jednání s ČGF 8.4.2014. Poté je vedoucí reprezentace mužů
Pavel Pilip vyvěsí na stránky ČSGA. ČGF zaplatí dopravu, ubytování, fee a 
stravu. Oblečení bude nutné zajistit vlastními silami, Výbor bude hledat 
možnosti sponzoringu.

•       Žebříček ČGF – Výbor projednal s ČGF turnaje, které se budou 
započítávat do žebříčku ČGF. O které se přesně jedná, bude uvedeno na 
stránkách ČSGA do 15.4.2014. 

•       MMČR seniorů 26.-28.8.2014 Karlovy Vary – Výbor se dohodl 
s ČGF, že tento rok bude ČSGA pořádat MMČR ve spolupráci s ČGF. Turnaj 
se jak pro muže tak pro ženy odehraje na hřišti Olšova vrata v Karlových 
Varech.  

•       Vizitky pro Výbor ČSGA – Prezident zajistí vizitky pro členy Výboru a 
pro Vedoucí reprezentace. 

 

 


