
Zápis z výboru ČSGA
                                                                                                                 

Datum, čas a místo zasedání: 8.1.2016 
                                                   ERPET  PRAHA
                                                   od 10.00 hod.

Přítomni:      President  ČSGA:  Oldřich Uher
                      Vícepresident ČSGA:  Amara Zemplinerová
                   Členové: Lenka Budinová, Ctirad Matějka, Jan Nečas, Jiří Císař
                   Hosté: Josef Smrt, Vladimír  Bouček, Hana Popelková
                   Omluveni:   Jiří Svoboda

Program schůzky výboru: 
           1.   Zahájení
           2.   Kontrola úkolů ze schůzky výboru 3.12.2015

3.   Žebříčky ČSGA
           4.   Evidence členů a placení členských příspěvků pro rok 2016

5.  Různé

Ad. 1  . – Spolupráce s regiony
Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné a přednesl 
program schůzky.

Před zahájením schůzky výboru bylo projednáno s přítomnou pí Popelkovou 
účetnictví za rok 2015 a dodány účetní doklady od A. Zemplinerové a O.Uhra.
Případné chybějící doklady budou předány pí Popelkové dodatečně.

Ad. 4  .   – Evidence členů a členské příspěvky
Vzhledem k přítomnosti pí Popelkové, byl přednostně projednán bod 4., tj.
evidence členů ČSGA a způsob plateb a evidence členských příspěvků.

Výbor se shodl na tom, že členské příspěvky by bylo nejvhodnější platit hromadně
přes „důvěrníky“ v jednotlivých klubech. Přesto se očekávají i individuální platby 
členů přímo na účet ČSGA. 
V nejbližší době bude zaktivována ze strany ČSGA elektronická evidence členů 
ČSGA, kde ČSGA bude zaevidována jako samostatný klub bod číslem 902 ….
a každému členovi ČSGA bude přiděleno evidenční číslo, tak jako tomu je 
v domovských i nedomovských klubech členů ČGF.
Při individuálních platbách členských příspěvků na účet ČSGA bude každý plátce
uvádět jako variabilní symbol toto své nové evidenční číslo ČSGA + do poznámek 
pro příjemce své jméno. Každý člen ČSGA bude mít možnost si toto své číslo 
vyhledat v databázi hráčů na stránkách ČGF (http://cgf.cz/Golfers.aspx?
IDMenu=39122985). O zahájení tohoto způsobu budou všichni informováni na 
webových stránkách CSGA.

Zajistí: A. Zemplinerová
Termín: po spuštění databáze ČGF
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V souvislosti s výše uvedeným je nutné zajistit následující:

A/  zajistit evidenci členů, kteří zaplatili příspěvky 

Zajistí: L.Budinová, C.Matělka, H.Popelková
Termín: průběžně

B/ vytvořit seznam důvěrníků klubů a informovat je o platbách členských příspěvků

Zajistí: L.Budinová, C.Matějka
Termín: průběžně

C/ informovat členskou základnu prostřednictvím webových stránek

Zajistí: A. Zemplinerová
Termín: co nejdříve po aktivaci „klubu 902…“ na stránkách ČGF

D/ propojenost plateb čl. příspěvků s evidencí 

Zajistí: H.Popelková, L.Budinová
Termín: průběžně

Ad. 2. – kontrola úkolů

2.1. spolupráce s     regiony
Ctirad Matějka informoval o tom, že kromě 2 regionů není o spolupráci zájem.
Některé regiony se ještě nepodařilo zkontaktovat  Byly nastíněny některé zajímavé 
aspekty spolupráce, o které by regiony zájem měly, které ale vyžadují delší čas a 
dlouhodobější jednání. Proto:

Termín: trvá
Zajistí: C. Matějka

2.2. kalendář turnajů
Výboru byl předložen nový návrh turnajů pod názvem: 
Národní Senior Tour ČSGA, vyvrcholením které bude Grand Finále
Tato tour se bude skládat ze 4 dvoudenních nominačních turnajů a cca 10 
jednodenních turnajů. Kalendář turnajů ČSGA bude tedy obsahovat následující 
turnaje:

1. Národní Senior Tour ČSGA 
2. Grand Finále Národní Senior Tour
3. Kvalifikace družstev na MČR na jamky
4.  MČR družstev na jamky
5.  MČR družstev na rány
6.  MMČR seniorů na rány (pod hlavičkou ČGF)
7.  Pohár regionů
8.  Master Senior Tour ČSGA



                                                               - 3 -

Z výše uvedeného vyplývají následující úkoly a termíny:

A/ zajistit zbývající termíny a místa turnajů

Zajistí: všichni členové výboru
Zodpovídá: J.Císař
                                                               
Termín: 15.1.2016

B/ vypracovat propozice turnaje Grand finále

Zajistí: C.Matějka
Termín: 31.3.2016

C/ zveřejnění kalendáře na webových stránkách

Zajistí: A.Zemplinerová
Termín: co nejdříve po kompletaci kalendáře

D/ doplnit do kalendáře turnaje Masterseniorů a Masterseniorek

Zajistí: J.Nečas, J.Svoboda
Termín: 15.1.2016

2.3. propagace ČSGA a získání fin. prostředků 
A. Zemplinerová informovala o možnostech. Úkol trvá.

2.4. webové stránky
Výbor se dohodl na tom, že budou zachovány současné webové stránky,
Průběžně se však bude snažit o jejich zmodernizování a úpravy. Kromě toho je nutné
reagovat na příspěvky a komentáře členské základny. Komunikací s p. Prause byla 
pověřena A. Zemplinerová.

Zajistí: všichni členové výboru
Zodpovídá: A. Zemplinerová 
Termín: průběžně

2.5. turnaje masterseniorů

Viz výše, bod 2/2.

Ad. 3. – žebříčky ČSGA

Na schůzce výboru byla diskutována problematika současných žebříčků ČSGA.
Vzhledem ke složitosti této problematiky je nutné zkompletovat připomínky členů 
výboru a projednat na příštím zasedání výboru.
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Zajistí:  všichni členové výboru
Termín: 12.2.2016

Ad. 5. – různé

A/
Výbor řešil otázku dlouhodobé funkce kapitána reprezentace. Výbor navrhuje na 
březnové konferenci tuto funkci zrušit, nadále řešit výjezd od výjezdu individuelně a 
na každý výjezd reprezentace jmenovat po dohodě s hráči  „kapitána“ pro ten daný 
výjezd, resp. pověřit osobu, která se o tým bude starat. Nominovaní hráči tak mají 
možnost sami rozhodnout o svém kapitánovi, atˇuž je to dosavadní kapitán 
reprezentace nebo někdo jiný.
Celoroční odpovědnost za reprezentaci mužů bude mít O. Uher, za reprezentaci žen 
A. Zemplinerová. Je nutné o tomto kroku současné dlouhodobé kapitány informovat.

Zajistí: O.Uher a A. Zemplinerová
Termín: do konání konference

B/
Výbor projednal nutnost aktualizace a doplnění soutěžního řádu.

Zajistí: J.Císař
Termín: 12.2.2016 – přednesení návrhu

Příští zasedání výboru se uskuteční 12.2.2016 od 10.00 hod.

Zapisovatel: L.Budinová
8.1.2016


