Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 17. 3. 2017,
konané v Erpet Golf Centru, Strakonická 2860/4, Praha 5
Přítomni: za výbor ČSGA : Oldřich Uher, Lenka Budinová, Jiří Císař,
Jiří Svoboda, Ctirad Matějka, Josef Smrt
za revizní komisi: Zdeňka Rabochová, Luďka Kvízová
za kluby: zástupci z klubů s 386 hlasy z celkového počtu hlasů 764 k 31.12.2016, tj. 51%
- konference byla usnášeníschopná
Omluveni: Amara Zemplinerová, viceprezident; Blanka Dědečková, revizní komise
Program:
1. Zahájení, schválení programu konference
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Změny jednacího řádu konference ČSGA, vyvolané stanovami ze dne 22. 6. 2016
4. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2016
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016
6. Doplňující zprávy členů výboru - členské záležitosti, sportovní činnost
7. Zpráva kontrolní komise
8. Soutěžní řád pro rok 2017
9. Plán činnosti na rok 2017
10. Rozpočet na rok 2017
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr konference
ad 1) - 2) programu:
Schůzi zahájil prezident ČSGA Oldřich Uher, který přivítal hosty a navrhl schválení programu
konference.
Delegát konference Jaroslav Pavlas navrhl zařadit do programu konference nový bod, a to:
„Zrušení usnesení mimořádné konference ČSGA bod 1. odst. 4 ze dne 22.6.2016“
Delegát Jaroslav Dusílek sdělil, že nelze zrušit usnesení konference a navrhuje toto řešit soudně,
občansko právním sporem.
Bylo hlasováno o zařazení navrhovaného bodu:
Pro: 33, proti: 118, zdržel se: 235
Navrhovaný bod nebyl do programu zařazen.
Bylo tedy hlasováno o programu dle původního programu:
Pro: 353, proti: 23, zdržel se: 10
Navržený program byl schválen.
Byla navržena mandátová komise ve složení:
Květa Mayerová a Hana Pšeničková.
Tato mandátová komise byla schválena všemi 386 hlasy přítomných delegátů.
Mandátová komise konstatovala, že je konference usnášeníschopná.
Byla navržena návrhová komise ve složení:
Vladimír Bouček a Jaroslav Dusílek
Návrhová komise byla schválena všemi 386 hlasy přítomných delegátů.
Bylo navrženo, aby pracovní předsednictvo tvořili všichni přítomní členové výboru.
Bylo schváleno všemi 386 hlasy přítomných delegátů.

- 2 Byl navržen zapisovatel: Lenka Budinová
Zapisovatel byl schválen všemi 386 hlasy přítomných delegátů.
ad 3) Schválení jednacího řádu ČSGA
Jednací řád byl změněn v souvislosti se změnou stanov ČSGA a byl doplněn o volební řád.
O novém jednacím a volebním řádu bylo hlasováno:
Pro: 386, proti: 0, zdržel se: 0
Tento jednací řád je platný již pro dnešní konferenci.
ad 4) – 5) Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2016 a zpráva o hospodaření za rok 2016
Zprávy přednesl prezident Oldřich Uher.
ad 6) Doplňující zprávy členů výboru.
Jiří Císař shrnul sportovní činnost v r. 2016 a uvedl novinky ve sportovní činnosti pro r. 2017. Jde
zejména o větší počet turnajů Národní Senior Tour (NST) na atraktivních hřištích a jejich rozšíření
o turnaje na Moravě, nově o organizaci Národního seniorského mistrovství ČSGA jednotlivců na
rány bez účasti zahraničních hráčů, které se bude konat na konci července na Konopišti.
Ctirad Matějka informoval o počtu a vývoji členské základny
ad 7) Zpráva kontrolní komise
Za kontrolní komisi přednesla zprávu Zdeňka Rabochová
ad 8) Soutěžní řád pro rok 2017 – (SŘ)
Jiří Císař informoval o jednotlivých, do SŘ již zařazených písemně zaslaných připomínkách.
Delegáti byli také informování o tom, že ESGA neodsouhlasila snížení věkové hranice pro seniorymuže a master seniory-muže. Proto věková hranice pro účast na nominačních turnajích pro
zahraniční akce bude odlišná (muži - 55 let, master senioři - 70 let) od věkové hranice pro účast na
tuzemských turnajích (muži – 50 let, master senioři – 65 let, super master senioři 75 let).
Z jednání konference vyplynuly další připomínky k soutěžnímu řádu:
1. Delegátka konference Henrieta Martinčová navrhla, aby počet hráčů s nedomovským členstvím
v soutěžích seniorských družstev nebyl omezen. S touto problematikou souvisel i příspěvek
Jaroslava Dusílka, který informoval o tom, jak řeší tuto problematiku ČGF. J. Dusílek ještě předá
drobné formální a textové úpravy v písemné podobě.
O návrhu změny H. Martinčové bylo hlasováno:
Pro: 140, proti: 0 zdržel se: 246
Návrh nebyl odsouhlasen.
2. J. Dusílek měl připomínky k žebříčkům ČSGA ve vztahu k žebříčkům ČGF a požadoval úpravu
článku 2.3.2., str. 18 SŘ, kde požaduje, aby byl tento bod dán do souladu s usnesením mimořádné
konference konané v r. 2016 na Slavkově. Úkol pro STK – J. Císaře.
ad 9) – 10) Plán činnosti pro rok 2017 a rozpočet pro rok 2017
O činnosti na rok 2017 informoval prezident Oldřich Uher, který také přednesl návrh rozpočtu na
rok 2017. Informoval o předpokládaných příjmech a výdajích a navrhl pro rok 2017 takový
rozpočet, aby byla vyrovnána ztráta z roku 2016.

- 3 Z připomínek k přednesenému rozpočtu vyplynulo následující:
1. zařadit do rozpočtu reprezentaci master seniorek na turnaji Marisa Sgaravatti v Itálii
2. zařadit do rozpočtu ČSGA ME master seniorů v Karlových Varech
3. vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl zveřejněn před konáním konference a vykazuje
nedostatky, bylo navrženo, aby vzala konference přednesený rozpočet pouze na vědomí, aby
byl v termínu cca 14 dnů přepracován a zveřejněn na webových stránkách ČSGA.
ad 11) Diskuse
-

-

-

Jiří Svoboda apeloval na delegáty, aby informovali v klubech o nominačních turnajích pro
master seniory, s cílem zajistit co nejkvalitnější tým pro ME master seniorů v K.Varech
Jaroslav Pavlas vysvětlil důvody, které ho vedly k návrhu na „Zrušení usnesení mimořádné
konference ČSGA bod 1. odst. 4 ze dne 22.6.2016“ … viz neschválený dodatečný bod
jednání programu konference. Závěrem této debaty bylo doporučení obrátit se na rozhodčí
komisi ČGF, která rozhodne o správnosti či nesprávnosti postupu ČSGA.
Vladimír Bouček informoval o změnách v pravidlech MID & Senior Tour ČGF v r. 2017
Vladimír Bouček navrhl, aby se v budoucnu ČSGA snažila o uvedení souladu soutěžního
řádu ČSGA s hracím řádem ČGF.
Zdeněk Polavka požádal vedení ČSGA zjistit, proč není v rozpočtu ČGF zařazena účast
seniorů a seniorek na ME organizovaném EGA.
Jaroslav Dusílek navrhl, zapojit regionální komise STK do činnosti STK ČSGA
Jaroslav Dusílek navrhl rozdělit soutěže seniorských družstev tak, aby mohly hrát
samostatně družstva master seniorů (v jiném termínu a na jiném hřišti) – kat. 65+
Josef Smrt informoval o tom, že ČSGA dostává nejrůznější informace o turnajích seniorů
v jednotlivých evropských zemích. ČSGA bude zveřejňovat tyto akce na stránkách ČSGA.
J.Smrt osobně nabízí pomoc s organizací výjezdu, pokud se nějaká skupina rozhodne
zúčastnit se některého z těchto turnajů.
František Münster poděkoval výboru ČSGA za odvedenou práci.

ad 12) Návrh a schválení usnesení
Návrh usnesení přednesl 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:
Pro: 386, proti: 0, zdržel se: 0
Na závěr prezident Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast.
Zapsala: L.Budinová

