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Mistrovství ČR družstev na rány, ANO či NE?
Začalo to v dubnu 2009 na mimořádné konferenci ČSGA, kdy byl schválen nový Soutěžní řád, a zde se poprvé
objevila velmi zajímavá soutěž MČRD ve hře na rány. V té době vznikla myšlenka, tuto soutěž uvést do reality. První pokus o
zavedení byl návrh propojení hry na jamky a na rány v letech 2011 až 2012, ten ještě nevyšel. Druhý pokus, v roce 2014 byl
předložen návrh na zařazení soutěže pro rok 2015. Dobrá zpráva, soutěž byla zařazena do kalendáře pro rok 2015 a bylo
rozhodnuto, že o konání soutěže rozhodnou delegáti konference. Špatná zpráva, hráčům jednotlivých klubů, kteří jsou
organizováni v ČSGA byla podána pouze jediná informace o této soutěži, zprostředkovaně pomocí webových stránek
v oznámení – celostátní kalendář Senior tour. Přitom v textu je malá chybička, jedná se pochopitelně o první Mistrovství ČR
družstev na rány, ne čtvrté. Vzniklo zde určité informační vakuum a proto alespoň zkráceně informace všem seniorům
prostřednictvím webových stránek od navrhovatele změny. Jinak by těžko mohli pověření delegáti rozhodnout o jakékoliv
změně, pokud hráči a i delegáti jednotlivých klubů organizovaných v ČSGA nemají žádné informace o navrhované soutěži.
Byl předložen návrh na uskutečnění prvního ročníku mistrovské soutěže Mistrovství České republiky seniorských
klubových družstev ve hře na rány 2015, účast podmíněna článkem 1.1. Soutěžního řádu České Seniorské Golfové Asociace
– pro daný rok zaplacen členský příspěvek. Tento ročník by se pořádal bez nároku na finanční příspěvek od ČSGA. Od ČSGA
je pověření k pořadatelství a potvrzení termínu v celostátním kalendáři, s předsedou STK byl předběžně projednán vhodný
termín 20.-21.7.2015. Organizaci zajistí seniorská sekce GC Brno ve spolupráci s klubem GC Kořenec.
Stručně charakteristika mistrovské soutěže - MČRD na rány 2015, jednou za rok ve stejném termínu (drobné
změny v propozicích jsou možné). Formát – hra na rány, dvě kola (2 x 18 jamek), soutěž bez vyrovnání a na úpravu
hendikepu. Družstva mužů i žen dohromady, včetně kategorie MASTERS. Základní struktura družstva, počet soutěžících
muži 4 hráči (nebo 5 hráčů a 4 výsledky započteny) i družstvo MASTERS 4 (5/4) hráči, ženy 3 hráčky (4/3) i MASTERS 3
hráčky (4/3), všechny výsledky hráčů se započítávají (nebo nejlepší). Struktura jako ČGF – Extraliga, I. liga, II.liga, kraje.
Všechny soutěže společně muži 12 družstev (+ 4 místa pro Masters), ženy 8 družstev (+ 4 místa pro Masters) na jednom
hřišti. V mistrovské soutěži mohou hrát družstva A, B, C jednotlivých klubů atd. V prvním roce konání předpokládáme pouze
Extraligu (Kaskáda) a I. ligu (Kořenec), tj. maximálně 56 družstev. V druhém roce konání v nejvyšším patře - Extralize pouze
„A“ družstva, tj., podle stejného principu jako MČRD v jamkovce. Popřípadě ve třetím roce omezení „A“ družstev i pro I. ligu.
Nasazení dle nejnižšího průměrného HCP přihlášeného družstva až do limitu počtu přihlášených družstev, v dalších letech již
jednotlivá patra a standardní postup i sestup. Návrh více méně respektuje novou strukturu soutěží družstev ČGF pro rok
2015, s jednou zásadní odlišností. Naše seniorské soutěže jsou navrhovány odlišným způsobem – družstva mužů i žen
společně na jednom hřišti.

MČR klubových družstev na rány

Muži i ženy dohromady

hřiště

dvoudenní na dvou hřištích
Extraliga 12 m +4M

Brno Kaskáda

Extraliga 8 ž + 4M

20.-21.7.2015

I. liga 12 m + 4M

Kořenec

I. liga 8 ž + 4M

20.-21.7.2015

Cílové schéma MČRD ve hře na rány:
MČRD
MČRD
MČRD
MČRD

Extraliga
První liga
Druhá liga
Krajské soutěže

vítěz získá titul Mistra ČR družstev ve hře na rány
vítěz postupuje do Extraligy
vítěz postupuje do První ligy
vítěz postupuje do Druhé ligy

Budou dvě mistrovské soutěže asociace, které se odlišují formátem hry. Jamkovka a na rány. Obě mají své místo
na slunci a mají svůj půvab, i když v našich stávajících podmínkách jsou velmi odlišné. Rozdíly jsou v organizaci, délce
soutěže a tím finanční náročnosti i v počtu zúčastněných hráčů. Ještě k názvu mistrovské soutěže a jejímu členění. Po
konzultacích se zkušenými golfisty byl vytvořen název, který respektuje stávající stav.
MČRD v jamkovce
Přebor ČR - vítěz získá titul Mistra ČR družstev v jamkové hře
Pohár ČR
Kvalifikace

MČRD ve hře na rány
Extraliga - vítěz získá titul Mistra ČR družstev ve hře na rány
I. liga
II. liga
kraj

1

Webové stránky ČSGA 2015

leden 2015

Zdůvodnění návrhu, ekonomické přínosy, výhody:
- zlepšení finanční situace ČSGA, zvýšení příjmové položky rozpočtu, při nulových nákladech na tuto soutěž. Zisk může být
zpětně přerozdělen v budoucím období
- nízká finanční náročnost mistrovské dvoudenní soutěže MČRSD na rány, orientačně 2 000 Kč/osobu ( startovné, fee,
ubytování), plus cesta. Náklady si hradí hráči, kteří mají zájem hrát tuto soutěž
- vznik nové samostatné kategorie MASTRERS. V návrhu je plánováno zapojení i starších seniorů, kteří jinak již nemají šanci
hrát mistrovskou soutěž družstev, i když jejich výkonnost není vůbec špatná. Vznik nové kategorie je i v souladu
s předcházejícím rozhodnutím výboru, pořádat pod ČSGA soutěže MASTERS.
- otevřená mistrovská soutěž seniorských družstev ve hře na rány. První soutěž, která umožní hru všem zájemcům všech
klubů ČR bez jakýchkoliv omezení. Kromě zapojení stávajících družstev z MČSD na jamky, očekáváme i nová družstva, která
doposud nemohla z objektivních důvodů hrát. Kluby, kde je přebytek soutěživých zájemců mohou postavit i tzv. béčková
družstva. Béčková družstva nemusí snížit kvalitu mistrovství, naopak v některých případech se kvalita zvýší. GC Mariánské
Lázně, GC Praha, PGC Ostrava, GC Brno i další mají dostatečně kvalitní základnu pro více družstev pro mistrovství ČR.
V prvním ročníku může hrát až 56 družstev, je to rozjezd soutěže. V cílovém stavu předpokládáme až 90 družstev mužů i žen
(z celkového počtu klubů v ČR 177), tj. minimálně 360 – 400 hráčů ( platících příspěvek ČSGA). Názorný konkrétní příklad GC Brno zvažuje postavit 2 družstva seniorů, 1 MASTERS muži, 1 družstvo žen a 1 družstev MASTERS ženy – suma 5
družstev. Přičemž v každé kategorii je připraveno jedno družstvo útočit na pozice nejvyšší. Na druhé straně jsou připraveni
hrát hráči klubů, kteří stěží dají dohromady jedno družstvo, průměrné úrovně, ale chtějí také hrát. Budou hrát např. MČRD
druhou ligu nebo tu nejnižší úroveň kraj, ale budou pravidelně jednou za rok hrát. I s nimi počítáme. Bude se hrát o postup,
sestup, žádná kvalifikace. Doposud tomu tak nebylo. Mistrovská soutěž, zdůrazňuji, není jenom Extraliga ale i I. liga, II. liga,
kraj, několik pater, tak jako v ČGF. Mnozí senioři tento typ soutěže velmi dobře znají, hrají mistrovské soutěže ČGF.
- nárůst nových členů ČSGA, nejenom nové, ale přivede zpět i bývalé členy, pro ČSGA ekonomicky výhodné
- možnost zápočtu do seniorského žebříčku ČGF, tak jako u nominačních turnajů
- status soutěže byl již potvrzen delegáty konference v roce 2009 zařazením do Soutěžního řádu ČSGA, kteří měli zcela
určitě před sebou určitý ušlechtilý cíl.

Nevýhody žádné nejsou. Existují pouze určité obavy, které se uvádí jako argumenty proti zavedení. Pokusím
se o zcela nezávislý pohled:
Nedostatek financí klubů, hráčů. Klubová reprezentace a úhrada nákladů na mistrovské soutěže. Některé kluby hradí
seniorským reprezentantům fee, startovné, nocleh, dopravu, oblečení, míče, popřípadě lekce s trenérem aj., můžeme říci
vše. Některé kluby přispívají na reprezentaci méně, počítají se spoluúčastí hráče. Některé kluby nepřispívají na
reprezentanty ani korunu a vše si hradí hráči, ale i tito hráči reprezentují. V každém klubu jsou jiné podmínky a určitý
nedostatek financí v tom kterém klubu má být argumentem pro zamítnutí nové mistrovské soutěže? V tržním prostředí
platí zásada, nemáš finance, nesoutěžíš, nastupuje ten kdo má. Tyto finanční pravidla platí i pro vztah reprezentace ČR a
ČSGA, podle stavu pokladny se také hradí vše nebo se určuje případná spoluúčast nebo se nikam nejede. Vždy lze ale nalézt
kompromisní řešení.
Je zde ještě jeden aspekt, tzv., dvojí výjezd se týká pouze 18 klubů z MČRD v jamkovce, pro ostatní klubová
družstva je to vždy pouze jediný výjezd za rok. Celkově máme v ČR 177 klubů, tj. 10,1 % klubů může mít dvojí výjezd, z toho
polovina může mít finance a hradí vše, čili se tento problém se může teoreticky týkat pouze 5,5 % klubů v ČR. Je to důvod
k zamítnutí návrhu?
Kvalita nových družstev – nová družstva mohou být kvalitní i průměrná, to ukáže praxe. Mám zde další krásný
matematický příklad o kvalitě družstev vytvořených z družstev hrající zatím jedinou soutěž družstev MČRD v jamkovce. Tam
hraje cca 112 kvalitních hráčů (včetně náhradníků) a cca 36 hráček. Provedl jsem orientační průzkum, zdali by si ještě
nezahráli MČRD ve hře na rány, jedna třetina má zájem tj. 37 mužů a 12 žen jsou k dispozici (nevadí jim zvýšené náklady).
Pro MČRD ve hře na rány stačí v družstvu 4 muži a 3 ženy. Po případném místním doplnění družstev mi vychází 9 kvalitních
družstev mužů a 4 kvalitní družstva žen. Je to pouhá teorie, praxe může být příznivější nebo také ne, ale základ kvalitní
soutěže je vytvořen. Obavy o kvalitu soutěže nejsou namístě. Argument kvality je pouze zástupný problém.
Béčkové týmy, účast dalších družstev B, C jednoho klubu. V mistrovských soutěžích ve fotbale, tenise i košíkové je
účast těchto družstev zcela samozřejmá, účast B a C družstev v jednotlivých patrech vždy řeší podrobně soutěžní řády.
V našem případě můžeme určit v Soutěžním řádu ČSGA omezení pro první nebo druhé nejvyšší patra Extralize a I. liga od
druhého ročníku již pouze A družstva, podobně jak je tomu v soutěži MČRD v jamkové hře. Nemáme obavy o snížení kvality,
naopak po 2 až 3 letech úroveň Exraligy i I. ligy předpokládáme velmi vysokou. Všechna družstva hrají a hráči platí příspěvek
ČSGA.
Soutěží je mnoho, obligátní argument. Ano pro jednotlivce je dostatek herních příležitostí. Ale pro družstva je
pouze jedna mistrovská soutěž MČRD v jamkovce a to ještě velmi omezená (uzavřená). V jednom roce se může zúčastnit
pouze 16 mužských klubů (pokud hraje klub Mariánské Lázně „B“ tak 15). Jinými slovy herní příležitosti nejsou, klubů máme
177, 161 družstev mužů nemůže hrát. Totéž platí pro ženy – pouze 8 ženských družstev jednotlivých klubů může hrát,
z celkových 177.
Třetí úroveň pro muže nebo druhá u žen vrcholné MČRD na jamky, prakticky rozšíření této soutěže. Výborný
nápad, zůstala by jedna vrcholná soutěž družstev, hrát by mohl každý, kvalita by byla zajištěna a odpadly by finanční
problémy s dvojím výjezdem reprezentačních družstev. Bohužel, takový návrh byl již podán v minulých letech, navrhovány
čtyři úrovně MČRD 2013:
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Austerlitz
Mistrovství ČR
Pohár ČR

muži 8 družstev
muži 8 družstev

Pohár ČR II.
Pohár ČR III.

muži 8 družstev
muži 8 družstev

Kořenec

Všechny úrovně standardní postup a sestup. Pro ženy pochopitelně také. Vše již tady bylo. Přesné informace odkaz na
příspěvky uvedené na webových stránkách ČSGA s názvem MČR klubových družstev v roce 2013 I. a II. část ze dne 25.3.2012
a 6.4.2012, včetně přílohy. Případně na zápis z jednání konference 2012. Návrh neprošel. Zájem neměla většina členů
výboru a někteří kapitáni družstev. Proto vznikl Českomoravský Pohár pořádaný zcela mimo rámec ČSGA, původně to měla
být součást MČR soutěže družstev schválená autoritou ČSGA.
Důstojnost a společenská úroveň soutěží. Věřím, že pořadatelé se tím vypořádají se ctí. I zde jde především o
finance, pokud by asociace v budoucnu přispěla určitou částkou, úroveň by se opět o něco zvedla.
Věřím, že toto představení návrhu postačuje a připojuji můj osobní názor. Vše může fungovat vedle sebe,
nehledejme dnes důvody pro a proti, pojďme tuto soutěž vyzkoušet a po roce se můžeme rozhodnout co dál. Bude čas
probrat do detailu všechna zde uváděná pro a proti a soutěž do budoucna potvrdit a nebo zrušit bez náhrady. Za zavedení
na zkoušku nehrozí žádné riziko, ani jednotlivým členům výboru, ani asociaci. Pouze se mírně zvedne finanční částka v kase
ČSGA. Trochu mi to připomíná vznik Regionální Senior Tour Moravy. Před lety jsme se sešli po golfu u jednoho stolu, vznikl
nápad, stanovili jsme tři základní výhodná kritéria soutěže, oslovili jsme kluby i hráče a nová soutěž byla na světě. Neměli
jsme tušení, jak dopadneme. Byli jsme první, kdo se o to pokusil a dnes po několika letech, se hraje soutěž hraje v 8
regionech ČR, RST Morava již IX. ročník. Návrh na MČRD ve hře na rány je podáván opět ze stejného klubu, v podstatě
stejnými hráči, pouze trochu zestárli, ale všichni věří opětovně v úspěšnost tohoto návrhu. Důvody výše deklarované tomu
napovídají.

Lubomír Voska
GC Brno
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