ZPRÁVA STK ČSGA – březen 2015
1.Hodnocení roku 2014
2. Sportovní kalendář a soutěžní řád 2015
1.
Při startu golfové sezony roku 2014 jsem měl vzhledem deficitního stavu
pokladny vážné obavy o naplnění programu naší sportovní činnosti, především u
reprezentačních soutěží hraných na našich nebo zahraničních hřištích. Díky ČGF,
hráčům, drobným sponzorům i novému vedení ČSGA /prezident, více prezidentka/
se podařilo vše realizovat. Jedině co jsme nedokázali ovlivnit, tak bylo počasí,
které neumožnilo odehrát dnes již tradiční soutěž Pohár Regionů. Všechny ostatní
soutěže proběhly i když ne vždy s plným úspěchem. Zde bych mohl jmenovat
např. soutěž na zahájení sezony v Cihelnách-účastnilo se celkem 8 soutěžících a
na jejím konci ve Zbraslavi se 17 účastníky. Celkové můžeme hodnotit rok 2014
jako úspěšnou sportovní sezonu:
Pro kvalifikaci do celoročního žebříčku ČSGA bylo nutno odehrát 8 kol. To
splnilo celkem 33 hráčů a 16 hráček. Nejlepšími byli František Foldin 6,16 a Pavla
Přibylová 8,65, na dalších místech seniorů: 2. Iliadis Kosmas 6,38, 3.Novák Josef
7,50, 4.Polavka Zdeněk 8,89, 5.Kotáb Milan 9,50, 6.Kunšta Antonín 9,70,
7.Matějka Ctirad 10,75, 8.Bouček Zdeněk 10,89, 9.Schovánek Jan 10,98,
10.Martinec Arnošt 11,00 a seniorek: 2.Zemplínerová 8,79, 3.Šimková Michaela
9,89, 4.Janoudová Helena 10,39, 5.Dědečková Blanka 11,52, 6.Hesová Věra
11,81, 7.Budínová Lenka 13,42, 8.Pobudová Kamila 13,42, 9.Schovánková Eva
13,68, 10.Knihová Věra 15,46.
Pro rok 2014 bylo poprvé dohodnuto vedení společného žebříčku s ČGF. Ten
zpravovalo ČGF a do tohoto žebříčku se počítaly všechny turnaje, které ČSGA
požadoval. Na straně ČSGA to byly soutěže z celostátního kalendáře ČSGA a
dalších 5 turnajů hraných na rány z Regionů , které si Regiony sami určily.
Některé Regiony tuto možnost nevyužily. Samozřejmě se do žebříčku započítávají
další turnaje ČGF, které slouží k sestavování amatérského žebříčku ČGF.
Důvodem pro toto rozhodnutí bylo umožnit i našim členům účastnit se tohoto
hodnocení a v případě vítězství pak být vyhlášen na slavnostním večeru českého
golfu, což se povedlo Dzerendové Anně, nejlepší senior ČSGA Novák Josef skončil
druhý. Spolupráce s ČGF byla bez jakýchkoliv problémů. Výsledky v žebříčku ČGF
byly následujícísenioři: 1.Polavka Josef 46,1, 2.Novák Josef 45,7, 3.Foldin
František 45,3, 4.Iliadis Kosmas 44,3, 5.Kvaček Milouš 43,7, 6. Hakl Luboš 43,6,
7.Kotáb Milan 43,5, 8.Pilip Pavel 42,2, 9.Rajchart Věroslav 42,0, 10.-12. Slepička
Pavel, Dušek Pavel, Schovánek Jan 41,4.
seniorky :1.Dzurenda Anna 42,7, 2.Přibylová Pavla 39,8, 3.Janoudová Helena
39,6, 4.Šimková Michaelová 39,2, 5.Hesová Věra39,1, 6. Dědečková Blanka 38,2,
7.Schovánková Eva 37,1, 8.Pobudová Kamila 36,6, 9.Zemplínerová Anna-Marie
36,2, 10.Budínová Lenka 35,4. Jak je z žebříčku žen vidět jsou zde klasifikovány
samé členky ČSGA. U mužů jen vítěz Polavka Josef není členem asociace, což
je pro ČSGA a jeho seniory výborná vizitka.
Přehled soutěží:
hřiště
účast: muži/ženy/cel.
fee/ vklad
vitězové

ostatní
Cihelny
7 /2 / 9
700/250 Roženský, Ježová, Dzurenda
Mrůzek
Konopiště
95/31/126
800/200
Kopejtko,Prauzek,Zemplínerová
Uher
Beroun
79/27/106
800/200 Iliadis,Prauzek,Dzurenda
Dzurenda Šilheřovice
69/16/85
650/200 Novák,Prause,Janoudová
Císař
Svratka
26/20/46
500/200 Konečný,Škarecký,Kuchařová
Jochman
Ml.Boleslav
28/19/47
650/200
Mach,Krch,Přibylová
Budínová
Černý Most
40/33 /73
850/100 Rajchert,Dzurenda
Foldin
Kravaře
52/13/65
600/300 Gaik,Císař,Doležalová
Císař
K.Vary
95/34/129
2 500
Iliadis,Hanek,Zemplínerová
Stilerová
Zbraslav
12/5/17
750/300 Foldin,Tesařová
Uher
XXXII. Mezinárodní a národní mistrovství ČR jednotlivců ve hře na rány
se odehrálo o proti předcházejícímu roku pouze na jednom hřišti, tradičně
v K.Varech. Důvod byl jediný a to ekonomika soutěže. Celkově se účastnilo 95
seniorů /z toho 20 zahr./, 13 master seniors / 7 zahr./, 27 seniorek /1 zahr./, tedy
celkem 122 hráčů a z toho 28 zahraničních hráčů z 10 zemí. Pro porovnání
v jednotlivých kategoriích bylo . V kategorii seniorů se mezinárodním mistrem
stal Rakušan Erich Haunold /86, 75, 80-241/ a třetí místo získal Kosmas Iliadis /84,
78, 82-244/, který se zároveň stal národním mistrem. V národním mistrovství byl
stříbrný Zdeněk Polavka -245, bronzový Ctirad Matějka – 246. V kategorii seniorek
se mezinárodní a národní mistryní stala Anna-Marie Zemplínerová /81, 82, 85 –
248/ před Pavlou Přibylovou – 254, bronzovou Věrou Hesovou – 260. Premieru na
MMČR měla kategorie super seniorek, zvítězila Vlasta Peterková – 268 před
dvěma Holaňdankama Elly van Bergen – 277 a Marií van Deijk de Voogd – 289.
V kategorii masters seniors obhájil loňské prvenství z Cihelen Němec Jens
Harder /83, 81, 77 – 241/ a to ve věku 72 let, před Jaroslavem Hankem – 262. Pro
srovnání s rokem 2013, kdy se hrálo na hřištích v Cihelnách a Olšových Vratech
se celkem účastnilo 197 hráčů a hráček, z toho 49 cizinců-z toho 8 žen a
kategorie seniorek 65+ se nehrála.
Kvalifikace družstev na MČR družstev v jamkové hře se z důvodu termínové
tísně odehrála jako jednokolová soutěž v M.Boleslavi za účasti šesti družstev
v kategorii mužů i žen. Postup do Poháru si při dvou volných místech vybojovala
silná družstva GC Líšnice a Golfcentru Liberec. Do vlastního mistrovství družstev
žen postoupilo GC Konopiště
Mistrovství klubových družstev v jamkové hře na hřišti Austerlitz se
účastnila všechna družstva, která měla svou pozici z předcházejícího ročníku i
nová družstva vzešlá z kvalifikace na Č.Mostě. Tedy celkem 16 družstev mužů a 8
družstev žen, celkem 128 hráčů a hráček +další z možných náhradníků. Titul
Mistra ČR z roku 2013 obhájilo družstvo GC Praha /Marek, Redek, Munster,
Pospíšil, Furin, Uher/, 2.RGC Mar. Lázně, 3.PGC Ostrava. Nejvyšší soutěž opouští
GC Stará Boleslav. V Poháru, který hrají jen mužská družstva zvítězil GC Liberec
před GC Líšnice a GC Poděbrady. Liberec a Líšnice jsou nováčky v soutěži, když si
na hřišti Č. Most vybojovali postup. Ze soutěže sestoupil poslední ZGC Kravaře.
V kategorii ženských družstev bylo pořadí následující 1. GC Karlštejn /Pobudová,

Přikrylová, Dzurenda, Lencová/, 2. GC Praha, 3.GC Austerlitz. Loňský vítěz GC K.
Vary skončil na 4. místě. Soutěž družstev žen opouští GC Konopiště, které
v témže roce vybojovalo postup z kvalifikace.
Pohár regionů, jeho čtvrtý
ročník se pro špatné počasí a nezpůsobilé hřiště neodehrál.
XV.
Monarchy Trophy uspořádali naši slovenští kamarádi na hřišti ve Skalici. Byli
přítomni všichni tradiční účastníci: Slovensko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko,
Maďarsko a Česká republika. Soutěžilo se dvou kategoriích-brutto a netto. V první
kategorii zvítězila Česká republika /Kotáb, Foldin, Iliadis, Uher, Munster, Hakl/.
V netto soutěži ČR skončila čtvrtá /Novotný, Svoboda, T.Teissing, Lípa, Matějka,
Císař/.
II.Česko-Slovenský Pohár se odehrál na hřišti Kaskáda a to systémem na
jamky dvou dvanácti členných družstev. Česká republika oplatila Slovákům
porážku z prvního ročníku ve Skalici a zvítězila 14,5:9,5. Za ČR hráli: Kotáb, Uher,
Brzoň, Štefl, Novotný, Lípa, Sieler, Adamčík, Jedlička, Jurča, Bučík, Filip, Císař,
Voska, Svoboda, Škarecký. ČR-Německo, přátelské utkání . Hráči hradili veškeré
vlastní náklady a náklady hostů, částečně pomohli i sponzoři utkání.
ČR – Německo, tradiční přátelské utkání, naši hráči byli hosty německých kolegů
a vyjma fee si ostatní náklady hradili. Utkání se odehrálo v Jura Golf Parku na
hřištich Hilzhofen a Golf Club am Habsberg. Osumnácti členná družstva
soupeřila ve hře na jamky, ve které jsme zvítězili 18,8:8,5. ČR reprezentovali:
Slepička, Štefl, Pobuda, Jonáš, Michel, Šulda, Hnátek, Zunt, Maršálek, Hárovník,
Furin, Munster, Kyněra, Riegel, Jáč, Uchytil, Chromeček, Kronďák.
XXIII. ME ESGA družstev v portugalském Golf Resort Pestana se účastnila dvě
družstva mužů. „A“ tým /Foldin, Novák, Iliadis, Hakl, Uher, Kotáb/ ve vlastním ME
skončil na 12. místě z 23 zemí.To je velmi dobrý výsledek. Zvítězila Itálie. Ze 130
hráčů byl v individuelní klasifikaci nejúspěšnější Fr. Foldin na 41. místě. „B“
tým /Ludvík, Teissing, Preisinger, Filip, Sieler, Bartoš/ v Poháru se umístil z 21
zemí na skvělém 9.místě. Velkým překvapením je 3. místo Slovenska. Zvítězilo
domácí Portugalsko. Nejlepší náš hráč v individuelní klasifikaci byl na 12. místě
Viktor Ludvík. Pro porovnání loňská umístění - „A“ bylo 14. a „B“ 9.místo.
XV. ME ESGA družstev masters seniorů se odehrálo v anglickém EASt
Sussex Golf Clubu. Účastnili jsme se jedním šesti členným družstvem /Prause,
Prauzek, Richters, Morawez, Dvořák, Svoboda/ a to v soutěži Pohár hraném na
stablefordové body. ČR skončila na 9. místě z 20 zemí. Vítězem se stalo družstvo
Španělska. Loňské umístění bylo na 14. místě.
XXIV. Marisa Sgaravatti Trophy-neoficielní ME družstev žen se odehrálo v
Německu na hřišti Golf Club Hostel u Duseldorfu. Reprezentační družstvo žen ve
složení: Dědečková, Hesová, Přibylová, Šimková, Zemplínerová, Budínová
vybojovalo 6. místo z 13 účastněných. Zvítězilo Španělsko. Loňské umístění bylo
10. místo. Hráči a hráčky si hradili na těchto týmových soutěží mimo hrací
poplatky veškeré další náklady.
Pro úplnost uvádím i výsledky naši účasti na ME EGA družstev. Senioři hráli
v Polsku na hřišti Siera Golf Club u Gdaňska. Z 20 zemí náš tým skončil na 17.
místě. Tento výsledek nelze považovat za úspěšný. Tým hrál ve složení: Foldin,
Hakl, Kotáb, Matějka, Novák, Pilip. Umístění v roce 2013 v Maďarsku-16. místo.
Seniorky se poprvé v historii účastnily ME EGA družstev a to v rakouském Gut
Altentann. Družstvo ve složení: Dědečková, Hesová, Janoudová, Přibylová,

Šimková, Dzurenda vybojovalo 15. místo. Hráčům hradilo ČGF hrací poplatky,
ubytování, ostatní náklady si hradili sami.

2. Sportovní kalendář a soutěžní řád 2015 Naše nominační soutěže začínají
o dva týdny později než obvykle. Nominační dvou kolové turnaje seniorů jsou na
hřištích Konopiště, Šilheřovice, Mladá Boleslav. Tedy celkem 6 kol, z čehož se do
žebříčku počítá 5 nejlepších kol. Master senioři mají nominační pouze dva
turnaje-Konopiště, Šilheřovice. Započítávají se všechny výsledky. Ženy mají
celkem 6 nominačních kol, z toho na dvou jednokolových turnajích v M. Boleslavi
a M. Lázních, dále hrají na Konopišti a Šilheřovicích. Protože se v letošním roce
počítá i s účastí družstva super seniorek v soutěži Marisa Sgaravatti, proběhne
kvalifikace i v této kategorii. U seniorek se počítají 4 nejlepší výsledky a u Super
seniorek 3.
Naší největší domácí událostí v letošním roce je soutěž ESLGA družstev
seniorek Marisa Sgaravatti. Jsme pořadateli již XXV. ročníku této soutěže. Hrát
se bude na hřišti v K. Varech ve dnech 13.-17. července. Dá se předpokládat
účast asi 15 zemí. Družstva jsou u seniorek pětičlenná, u super seniorek pak
čtyřčlenná. První dva dny se hrají na rány a další dva dny na jamky. Hraje se ve
dvou věkových kategoriích.
V kalendáři máme celkem 17 akcí. Účast na soutěžích EGA-ME družstev je plně
v kompetenci ČGF. Organizace tradičního utkání s Německem / letos hostíme
německé soupeře/ se ujal V. Hnátek z jihočeského regionu. Utkání se
Slovenskem hrajeme v Malackách. ME ESGA master senioři odehrají v blízkosti
dánského Odense a senioři v Luxemburgu .
Především mezinárodní soutěže budou vyžadovat stejně jako v roce minulém
významnou finanční spoluúčast hráčů, hráček. V utkáních se Slovenskem a
Německem, když jsme hostiteli, jsou vždy náklady vyšší o úhradu nákladů za
hostující soupeře, jde o fee a společnou večeři. Hráči, kteří se takto na nákladech
realizace utkání podílí, pak mají přednost při reciproční hře v zahraničí. Tím se
náklady hráče snižují na polovinu. Tradiční soutěž družstev šesti zemí Monarchy
Trophy se hraje v Chorvatsku na pobřeží Jadranu v Savudrii.
Soutěžní řád byl upraven, doplněn a zpřehledněn. Posledních několik let byl
pouze doplňován dodatky. Co je v soutěžním řádu nového? Byla zavedena
kategorie seniorek +65. Byl y upraveny a doplněny povinnosti a práva kapitána
družstva. Žebříček ČSGA bude i nadále sledován samostatně vedle žebříčku
ČSGA pro seniory. Zde bude nutné, aby Regiony dodaly seznam soutěží, které
chtějí zahrnout do hodnotícího žebříčku. Jedinou podmínkou je, že to musí být
soutěže hrané na rány a přístupné všem hráčům bez omezení klubové
příslušnosti. Počet těchto soutěží je omezen na pět. Tytéž regionální soutěže
budou zahrnuty do hodnocení žebříčku ČSGA-to je významná změna. Seznam
dotčených jednodenních soutěží bude zveřejněn. Další významnou změnou je
nová soutěž. Poprvé budeme hrát mistrovství ČR klubových družstev na rány. Je
to dvou denní soutěž, čtyř nebo dvoučlenných družstev bez náhradníků, s cílem o

co nejnižší náklady družstva i jejich členů . Mohou se účastnit družstva mužů i
žen v obou věkových kategoriích, bez omezení počtu družstev z klubu. V případě
převisu účastníků bude počet omezen součtem hendikepů členů družstva.
Podle zkušeností z letošního ročníku může být celý systém soutěže pro
budoucno upraven. V roce 2015 se bude hrát na atraktivním hřišti na Kaskádě.
Termín přihlášek družstev pro Pohár ČR, MČR klubových družstev ve hře na
jamky i na rány a Kvalifikace pro Pohár ČR, MČR na jamky bude včas oznámen.
Datum přihlášek pro soutěže družstev ve hře na jamky bude stanoven před
termínem kvalifikace družstev tak, aby účastníci kvalifikace s určitostí věděli
o kolik postupových míst bojují. Plný text Soutěžního řádu najdete rovněž na
našich stránkách. Přeji všem příjemnou sezonu.

Jiří Císař – STK ČSGA

