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Program pro rok 2014 opětovně kladl důraz na zvýšení počtu hraných kol v regionu pro 
seniorskou golfovou společnost. Tato myšlenka vyhovuje narůstající seniorské základně 
a je nyní významná i pro 102 znormovaných hřišť v naší republice, která ráda nabídnou 
přijatelné podmínky pro turnaje, protože nárůst obecné členské základny stagnuje.        
V minulé zprávě jsem uváděl, že naším cílem by mělo být 144 seniorských kol pro 
všechny regiony celkem, tj. 18 kol v průměru na region. Podle regionálních kalendářů v 
sezóně 2014, regiony zvýšily počet hracích dní o 13 což je 16,5 kola na region. Tabulka 
vyjadřuje rozvoj regionálních soutěží v počtech hracích dní a uvádí i připravenou sezónu
2015. 

REGION 2011 2012 2013 2014 2015 

Lázeňský 10 11 12 12 21
Podkrušnohorský   8 10 10 17 17
Severočeský   - 10 12 18 20
Středočeský 17 20 23 25 26
Jihočeský 12 15 16 16 16
Východočeský              -   8 21 19 40
Slezsko   6   6   7   7   7
Morava 14 16 18 18 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem 67 96      119      132      166

Nárůst          +29      +23      +13     +34

V sezóně 2014 bylo odehráno celkem 132 jednodenních turnajů v osmi regionech, což 
znamená nárůst o 13 kol. Zejména středočeši zahráli zajímavých 25 kol. Pro třetí 
sezónu severočeši doplnili počet kol na rozumných 18. Pozadu nezůstal ani 
Podkrušnohorský region se 17, koly z nichž některé byly hrány v neděli, což zřejmě 
potěšilo plně zaměstnané seniory. Nadále v této sezóně stagnuje Lázeňský region.Totéž
lze do jisté míry říci o Slezsku, které má dosud společný kalendář s Moravou, která 
zatím vypomáhá Slezsku s účastí v jednotlivých kolech. V kalendáři regionu Morava již 
nezohledňujeme vzdálené dvoudenní soutěže ČSGA. V těchto termínech hrajeme 
současně na dvou devítijamkových hřištích, abychom uspokojili našich 100 hráčů. Při 
tvorbě kalendáře jsem našel 26 týdnů vhodných pro hru, což je počet kol Moravy a 
Slezska dohromady.                        

Program pro sezónu 2015                     

Vzhledem k tomu, že jsou v současné době známy kalendáře regionů, je v tabulce 
uveden i rok 2015. Zde vyniká odvážných 40 kol Východočeského regionu (zřejmě si na 
rozdíl od nás všimli, že týden má více dní než jen pondělek) a další odvážný krok 
Lázeňského regionu, který skvěle srovnal krok s ostatními regiony a přidal skvělých 9 kol
nové soutěže na jamky. Každý flajt si zahraje mezi sebou na každé jamce o 6 bodů. 



Získané body hráče v jednotlivých kolech se sečtou a to i pro družstva. Jistě zajímavý 
přínos do soutěžení v regionu. Další doplnění kol u severočechů, středočechů a Moravy,
celkem o úctyhodných 34 kol oproti sezóně 2014. Tímto bude v sezóně 2015 silně 
překonána výše vzpomínaného průměru na region, nově téměř 21 kol na region. 
Zůstává zapojit další hřiště v regionu Slezsko a nově příchozí hráče. 

Předpokládám, že s touto připravenou hráčskou kapacitou nějakou dobu vydržíme aniž 
bychom přeplňovali hřiště a tím odmítali hráče nebo dokonce uzavírali regiony. Neměli 
bychom zapomínat i na hosty z ostatních regionů, protože to je podmínka pro region, 
který chce mít v žebříčku ČGF-ČSGA  5 vlastních kol. Jarní kola a plná hřiště ukáží kolik
hráčů vlastně máme.

V sezóně 2014 avizovaná užší spolupráce s ČGF vedla k vytvoření společného 
seniorského žebříčku. Vedení každého regionu označilo pět kol na osmnáctijamkových 
hřištích hraných na rány. Některé seniory to inspirovalo ke hře v sousedním regionu. 
Otevřenost k těmto hráčům je podmínkou žebříčku.                                                      
Nominační žebříčky ČSGA zůstávají v platnosti.

Z dalších uvažovaných cílů do budoucna, jako je vytvoření dalšího regionu, pokus o  
sjednocení herního systému a hrát mistrovství regionu, je nejsnadnější poslední. 
Doporučuji řešení, které hrajeme v regionu Morava, že vybereme dvě jednodenní kola 
uprostřed sezóny a výsledky na rány sečteme a vyhlásíme mistra regionu pro obě 
kategorie muže i ženy. Tato myšlenka se ujala i u Podkrušnohorského regionu. V tomto 
případě, kdy chceme mít více výsledků pro nominaci z regionu je nejdále region 
Lázeňský, protože vytváří regionální žebříček. Věřím, že k dalším výše uvedeným cílům 
postupně dozrajeme.

Zůstává nám úkol vytvořit z výsledků regionálních soutěží nominační kriteria pro 
navazující soutěže organizované ČSGA jako nadstavbu nad regionálními túrami.  
Základní soutěží nad regiony a vyvrcholením sezóny regionů je POHÁR REGIONŮ na 
Mnichu. V sezóně 2014 nám říjnové podmáčené hřiště a zaplavené greeny neumožnily 
důstojně sehrát tuto soutěž a tak nám vedení hřiště pro novou sezónu nabídlo dřívější 
zářijový termín.                                                                                                             
Další významnou soutěží pro regiony bylo utkání s Německem (družstvo má 18 hráčů) a
Slovenskem (12+4 master senioři). Zde regiony nominovaly své hráče a utkání s 
Německem i Slovenskem jsme vyhráli.

Vedení všech regionů odvedlo skvělou práci při organizaci soutěží ve prospěch široké 
seniorské golfové společnosti, za což jim vřele děkuji a přeji další úspěšnou sezónu. 
Zároveň apeluji právě na širokou seniorskou golfovou společnost, která je hýčkána 
důkladně připravenou tůrou, aby se více zapojila do ČSGA a podpořila tuto činnost 
zanedbatelným členským příspěvkem 300,- Kč, případně i organizační činností.

Mám ale jednu otázku na vedení regionů. Myslíte, že utrpí Vaše prestiž, když řeknete 
vašim seniorům, aby region považovali za základní soutěž v rámci soutěží České 
seniorské asociace? Vyšší soutěže totiž dosahují až na Mistrovství Evropy           



Evropské seniorské golfové asociace a jako jediná (seniorská) kategorie se můžeme 
zúčastnit i Mistrovství EGA, na kterou nominuje hráče ČGF na základě společného 
žebříčku, pro který podmínky byly uvedeny.                                                                        
Dopředu odmítám námitku, že se to některých soutěživých hráčů netýká. Myslíte si, že 
jsem věděl, že si na stará kolena zahraji mezinárodní utkání nebo dokonce že budu 
účastníkem českého reprezentačního družstva na Mistrovství Evropy ESGA Masters. 
Rád jsem hrál golf a s určitou odvahou jsem se snažil z některých nepříjemných míst na 
hřišti zachránit a nutno dodat, že jsem měl v pravý okamžik 70 let. A co kategorie, která 
jednou bude začínat osmdesátkou?                                                                                    

Ing.Jiří Svoboda   regiony ČSGA 

V Brně 22.2.2015

 


