Zápis z výboru ČSGA
Datum, čas a místo zasedání: 12.2.2016
ERPET PRAHA
od 10.00 hod.
Přítomni:

President ČSGA: Oldřich Uher
Členové: Lenka Budinová, Ctirad Matějka, Jiří Císař
Hosté: Josef Smrt,
Omluveni: Jiří Svoboda, Jiří Císař, Jan Nečas, Amara Zemplinerová

Program schůzky výboru:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů ze schůzky výboru 8.1.2016
3. Příprava konference
4. Různé
Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné a přednesl
program schůzky.

Ad. 2. Kontrola úkolů
a/ informace o spolupráci s regiony
b/ evidence členů a členské příspěvky, on line registrace
c/ návrh propozic Národní senior tour a Grand finále
d/ propagace ČSGA a získání finančních prostředků z různých fondů
e/ informace o změnách webových stránek
f/ mastersenioři
g/ žebříčky ČSGA
h/ aktualizace a doplnění soutěžního řádu

Ad 2.a. - Informace o spolupráci s regiony
Ctirad Matějka informoval o tom, že kontaktoval zástupce všech regionů písemnou
formou, a to s následujícím výsledkem:
Na zaslaný dopis odpověděli: moravský, středočeský a jihočeský region. Ostatní
zástupci regionů zatím nereagovali, proto tento úkol nadále trvá.
Zajistí: C.Matějka
Termín: průběžně
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Ad. 2.b.. – Evidence členů a členské příspěvky
C. Matějka informoval o probíhající evidenci nových členů. Byla zprovozněna na
stránkách ČSGA on-line registrace, kde je nutné, aby se zaregistrovali jako noví, tak
stávající členové ČSGA. Na základě zaregistrování bude všem po zaplacení ročního
členského příspěvku průběžně přiděleno číslo v ČSGA.
Z tohoto důvodu bude na stránkách vytvořena upoutávka a informace o nutnosti
zaregistrování se všech členů ČSGA.
Zajistí: C. Matějka
Termín: 20.2.2016
.

Ad. 2. c. Návrh propozic Národní senior tour a Grand finále
C. Matějka předložil návrh propozic, ty byly projednány přítomnými zúčastněnými,
budou ještě rozeslány ostatním a výbor se jimi bude zabývat na příští schůzce
výboru.
Zajistí: C.Matějka
Termín: 18.3.2016

Ad. 2.d. propagace ČSGA a získání fin. prostředků
Vzhledem k nepřítomnosti A. Zemplinerové nebyla tato problematika projednávána..
Úkol trvá.

Ad. 2.e. webové stránky
Od minulé schůzky výboru neproběhly téměř žádné úpravy na webových stránkách,
proto se výbor dohodl na následujících konkrétních úkolech:
Záložka „O NÁS“ …… aktualizovat co nejdříve
Zajistí: A. Zemblinerová
Termín: 20.2.2016
Záložka „TURNAJE“ …. Zajistit následující podzáložky:
- kalendář ČSGA (jde o kalendář, který je nyní v příloze informace J.Císaře o
turnajích na stránkách ČSGA)
- turnaje Národní Senior Tour (všechny turnaje organizované ČSGA vč.
nominačních)
- mezinárodní turnaje
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-

měsíční kalendáře turnajů (stávající měsíční tabulky turnajů)
regionální turnaje …. Pouze těch regionů, které budou s ČSGA spolupracovat,
ostatní zde uvedeni nebudou
odehrané turnaje – stávající poodzáložka

Zajistí: J. Císař
Termín: 18.3.
Záložka „ŽEBŘÍČKY“ ….. zajistit následující podzáložky:
-

muži
ženy
master muži
master ženy

a zajistit v těchto podzáložkách následující úpravy:
-

MUŽI
Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče.
Dosavadní žebříček: nominační ntto – z nejlepších 5 odehraných kol
Dosavadní žebříček: nominační btto - z nejlepších 5 odehraných kol
Dosavadní žebříček: nejlepších 8 kol – změnit na nejlepších 10 kol
Žebříček „Národní senior tour“ – kategorie budou dodány později – dle
propozic tour
ŽENY
Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče
Dosavadní žebříček: nominační - z nejlepších 5 odehraných kol
Dosavadní žebříček: nejlepších 8 kol – změnit na nejlepších 10 kol
Žebříček „Národní senior tour“ – kategorie budou dodány později – dle
propozic tour
MASTERSENIOŘI
Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče
Dosavadní žebříček nominační – z nejlepších 5 odehraných kol
Žebříček nejlepších 10 kol
Žebříček „Národní master senior tour“ - kategorie budou dodány později – dle
propozic tour
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MASTERSENIORKY
Dosavadní žebříček: všechny odehraná kola – tento žebříček zachovat, pouze
jako abecední, s proklikem na odehrané turnaje u každého hráče
Dosavadní žebříček nominační – z nejlepších 5 odehraných kol
Žebříček nejlepších 10 kol
Žebříček „Národní master senior tour“ - kategorie budou dodány později – dle
propozic tour

Zajistí: J.Císař
Termín: 18.3.
Ostatní úpravy webových stránek budou řešeny na další schůzce výboru.
Zajistí: všichni
Termín: 18.3.2016
Výbor se dohodl, že na příspěvky a komentáře členské základny na webových
stránkách ČSGA bude odpovídat J.Smrt, příp. ostatní členové výboru, které o to
J.Smrt požádá..

Ad 2.f. turnaje masterseniorů
O turnajích masterseniorů informoval J.Smrt, jsou již zařazeny do kalendáře turnajů

Ad. 2.g. – žebříčky ČSGA
Viz výše … v souvislosti s úpravami stránek webových ČSGA.

Ad. 2.h. – soutěžní řád
J.Císař předložil zaktualizovaný a upravený soutěžní řád, který bude po
připomínkování ostatních členů výboru zveřejněn.
Zajistí: J.Císař
Termín. 18.3.2016

Ad. 3. – příprava konference
Výbor se zabýval přípravou konference, termín a pozvánka budou zveřejněny na
stránkách ČSGA.
Zajistí: O.Uher
Termín: 17.2.2016

Ad 4. – různé
Výbor schválil jednorázovou odměnu p. Prauzemu za vedení stránek ČSGA.
Příští zasedání výboru se uskuteční 18.3.2016 od 10.00 hod.
Zapisovatel: L.Budinová
13..2.2016

