Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 21.3.2015
konaném v konferenčním centru sídla ČGF - ERPET od 12:00 hod
Konference se sešla na základě pozvánky p. prezidenta ČSGA p. Oldřicha Uhra.
Přítomni : za výbor ČSGA : Oldřich Uher, Amara Zemplinerová, Lenka Budínová, Jiří Císař, Jiří
Svoboda a Milena Keplová
Omluvil se pro nemoc Jan Nečas
Přítomni byli kapitáni obou reprezentací: Anna Dzurenda a Pavel Pilip
za kluby : zástupci klubů s 358 hlasy z celkového počtu 680 hlasů.
Hosté za ČGF: pí.Marie Stilerová a p. Aleš Libecajt
ad 1)-3) programu:
Schůzi zahájil prezident ČSGA p. Uher, který přivítal hosty a navrhl pracovní předsednictvo ve
složení:
Oldřich Uher, Amara Zemplinerová a Lenka Budínová
Toto pracovní předsednictvo bylo schváleno hlasy všech přítomných delegátů tj. 358 hlasy,
proti 0, zdržel se 0
Navržena byla mandátová komise ve složení:
Květa Mayerová a Milena Keplová
Mandátová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů tj. 358 hlasy,
proti 0, zdržel se 0.
Mandátová komise po té přepočítala hlasy přítomných delegátů a zkonstatovala, že je konference
usnášeníschopná.
Byla navržena návrhová komise ve složení :
Vladimír Bouček a Jaroslav Dusílek
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů tj. 358 hlasy,
proti 0, zdržel se 0.
Byl navržen zapisovatel : Milena Keplová
Zapisovatel byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů tj. 358 hlasy,
proti 0, zdržel se 0.
ad 4) Zpráva o činnosti za rok 2014:
Byla přednesena prezidentem ČSGA p.Oldřichem Uhrem a bude umístěna na webových stránkách
ČSGA.
 Poté předal slovo hostům jmenovitě pí. Marii Stilerové, která seznámila delegáty s
rozhodnutím ČGF, které vyplynulo z usnesení konference ČGF, že bude zajišťovat
reprezentaci všech skupin hráčů:
- ČGF bude nominovat a plně hradit účast družstev seniorů v Bulharsku a seniorek v Litvě na
mistrovstvích EGA. Nominace na tato mistrovství budou plně v kompetenci ČGF a podle žebříčku
ČGF. Do tohoto žebříčku jsou zatím zařazeny turnaje ČSGA nominační, tedy i MMČR seniorů na
rány, dále bude zařazeno 5 turnajů z regionálních tour, které budou oznámeny na stránkách ČSGA.
- ČGF poskytne záštitu nad oficiálním mistrovstvím Evropy družstev seniorek, pořádaném
ESLGA, tj. bývalé Marisa Sgaravatti Trophy v Karlových Varech a bude hradit část nákladů.
- ČGF dále poskytne úhradu startovného pro tým A na ME ESGA v Lucembursku
- ČGF bude pořadatelem MM ČR na rány v Karlových Varech, které bude otevřené pro všechny
seniory a bude plně hrazeno ČGF dle směrnic ČGF. ČSGA bude pouze spolupořadatelem. Omezení
účasti dle HDC a podíl zahraničních hráčů bude dle zvyklostí ČSGA.
Dotazy přítomných k těmto změnám zodpověděli oba přítomní hosté.
 p. Aleš Libecajt oznámil, že ČGF vyšla vstříc požadavku ČSGA a pravděpodobně k
1.4.2015 bude možno na servru ČGF označovat členy ČSGA. Po diskuzi bylo dohodnuto, že

vstupní kód pro označování členů ČSGA bude mít M.Keplová, která jednak přijímá platby v
hotovosti a má možnost nahlížet do bankovnictví ČSGA, kde jsou soustředěny platby přes
banku. Znamená to, že se pro členy nic nemění, jen nebudou rozesílány poštou legitimace a
známky. Zůstanou pouze přihlášky s kontaktními údaji. K 31.12. každého roku se evidence
členů ČSGA na servu vymaže.
ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
Zprávu podala pí.M.Keplová v písemné formě všem delegátům včetně opožděného návrhu plánu na
rok 2014. Všechny 3 dokumenty byly umístěny na webových stránkách a jsou sestavovány ve
formě cashflow. Protože došlo ke změně v pořadateli MM ČR na rány v Karlových Varech, nebylo
možno již plán rozpočtu na rok 2015 upravit. M.Keplová toto provede neprodleně a opravený plán
na rok 2015 bude znovu umístěn na web. Připomínka revizní komise, aby výdaje a příjmy nebyly
označovány dle účetních zvyklostí, bude do úpravy plánu zahrnuta.
ad 6) Zpráva o výsledcích reprezentace seniorek
Zprávu přednesla pí. Anna Dzurenda a informovala o účasti družstva i jednotlivkyně na
mistrovstvích EGA. Zpráva bude umístěna na webových stránkách ČSGA.
Zprávu o účasti na turnaji Marisa Sgaravatti Trophy podala Lenka Budínová s tím, že tento turnaj
přechází do nové European Senior Ladies Golf Association. Zpráva o výsledcích je již umístěna na
webu ČSGA.
ad 7) Zpráva o výsledcích reprezentace seniorů
Zprávu přednesl p.Pavel Pilip a informoval o účasti na mistrovstvích EGA. Zpráva bude umístěna
na webových stránkách.
Požádal opakovaně o úpravu termínů v příštím roce. Po několik let s dvoudenním odstupem se
koná MM ČR na rány v Karlových Varech a následně 6ti denní mistrovství EGA. J.Císař termínový
kalendář r. 2016 bude sestavovat s ohledem na tuto připomínku.
Ad 8) Zpráva o výsledcích reprezentace masterseniorů a zprávu o činnosti regionů
Zprávy přednesl p.Jiří Svoboda a budou umístěny na webových stránkách ČSGA. Upozornil, že v
roce 2017 bude ME masters v ČR.
Pokud se týká regionů, v roce 2014 bylo uspořádáno 132 turnajů v 6 regionech a v roce 2015 počet
turnajů pro seniory vzroste na 157 turnajů. Poděkoval všem dobrovolných organizátorům z
regionů, kteří na tomto mají zásluhu.
ad 9) Zpráva STK
Zprávu přednesl p. Jiří Císař a bude umístěna na webu ČSGA. Z turnajového kalendáře nebylo
odehráno pouze Mistrovství regionů na Mnichu pro nezpůsobilost hřiště. Sdělil, že s ČGF došlo k
dohodě o společném žebříčku a je možno další turnaje i z regionů do tohoto žebříčku přidat. Týká
se to hlavně regionálních turnajů. Podmínka ale je, že turnaj by musel být na rány. Pokud
organizátoři v jednotlivých regionech se budou chtít připojit k tomuto hodnocení, nahlásí J.
Císařovi, které turnaje si vybrali. Hráči pak mají příležitost reprezentovat seniory celé ČR.
Dotaz p. Foldina na zástupce ČGF, zda by nebo možno pořádat 2denní turnaje jako pro MIDy,
odpověděl p.Libecajt že to již zaplněný kalendář neumožňuje a vysvětlil sestavování žebříčku ČGF.
ad10) Zpráva revizní komise
Zprávu přednesl předseda revizní komise p. Josef Smrt. Připomínkami se bude výbor zabývat a
provede nápravu. Zpráva i s přílohami bude umístěna na webu ČSGA.
Připomínka revizní komise, že je nutná změna Stanov ve vtahu k novému Občanskému zákoníku
byla delegáty shledána závažnou a po diskuzi bylo dohodnuto:
 vzhledem k tomu, že pro změnu Stanov nejsou přítomni delegáti s dostatečným počtem
hlasů (2/3) bude svolána mimořádná konference na podzim tohoto roku. Termín bude

oznámen měsíc předem a přílohou pozvánky budou upravené Stanovy, Volební řád atd.
ad 11) Návrh na zvýšení ročních členských poplatků
Návrh výboru přednesl p. Oldřich Uher na navýšení na 500.- Kč.
P. Vladimír Bouček podal protinávrh na navýšení na 1000.- Kč.
Někteří delegáti namítli, že nemají od svých kolegů-seniorů z klubu mandát jednat o navýšení
poplatků, protože v pozvánce nebyl uveden návrh žádný. K tomu prezident uvedl, že doufal v
dohodu na konferenci.
 bylo dohodnuto, že navýšení ročních členských příspěvků bude projednáno na
mimořádné konferenci na podzim (spolu se Stanovami) a bude se rozhodovat o částkách
500.-Kč, 700.- Kč a 1000.- Kč
ad 12) Diskuze
 pí. Kvízová se dotázala, proč není podobné utkání mezi ČR a SRN také seniorek.
Odpověď: může být, jen je nutná dohoda s kapitánkou seniorské asociace v sousední zemi. Bohužel
jednotlivé země stálé seniorské kapitánky nemají.
 L. Budínová informovala o přípravě ME družstev seniorek, která se letos koná v ČR a to v
Karlových Varech. ČR se zúčastní i družstvem master seniorek, kvalifikace se koná
25.5.2015 v Mariánských Lázních. pí. Zemplinerová doplnila, že se tohoto ME zúčastní
140-150 hráček z celé Evropy a příprava ubytování, dopravy na hřiště apod. stojí mnoho sil
a nervů.
 p.Uher navrhl, zda by nebylo vhodné každoročně potvrzovat ve funkcích kapitány popř.
navrhnou nové. K tomuto účelu rozešle reprezentantům výzvu, aby si hráči sami kapitány
vybrali.
 Na dotaz, zda se opravdu uvažuje se změnou hranice věku mužů - seniorů na 50+
odpověděla pí. Stilerová, že ano, že EGA o tom uvažuje od r. 2016. Rozhodnutí ale nepadlo.
 P. F.Foldin žádá, aby na turnajovém kalendáři seniorů byly vyznačeny turnaje, započítávané
do žebříčku ČGF ( tj. pro nominaci na MM EGA) včetně turnajů, které určí regionální
organizátoři. Zajistí J.Císař ve spolupráci s J. Svobodou.
 p. Matějka požádal ČGF, zda by se nenašla forma, která by pomohla regionům. Forma ale
nebyla formulována a nebylo možno reagovat.
 p.Josef Smrt přednesl návrh na změnu soutěžního řádu, který by zahrnoval vícestupňovou
ligu družstev. Z diskuze ale vyplynulo, že hlasování v r. 2014 v Austerlitz změnu odmítlo.
 K tomuto bodu se připojil p. Kotáb s námitkou, že nově příchozí družstva z kvalifikace musí
vlastně hrát 2 roky, aby se dostali do přes Pohár družstev do Mistrovství družstev. Výbor se
bude zabývat možností většího zprůchodnění i jinými možnostmi.
ad 13) Návrh a schválení usnesení
Návrh přednesl p. Vladimír Bouček a zahrnul vznesené připomínky. Poté byl návrh usnesení
schválen a podepsaný oběma členy návrhové komise bude umístěn na webu.
Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti s 358 hlasy
proti 0, zdržel se 0
Na závěr p. Oldřich Uher poděkoval hostům, revizní komisi a svým kolegům ve výboru za
odvedenou práci, všem delegátům za účast a vytvoření pracovního prostředí a popřál všem
úspěšnou sezónu 2015.
Zapsala : Milena Keplová

