
 
Úpravy soutěžního řádu ČSGA pro rok 2018.

Soutěžní řád byl v posledních letech radikálně upraven. Prošel také přátelskou 
připomínkovou revizí STK ČGF.  Rok 2017 ukázal, že SŘ je plně funkční a není nutno 
provádět další změny. Jeho úpravy pro rok 2018 jsou jen malého rozsahu vyplývající 
z reality sportovní života ČSGA.
1. V roce 2017 jsme poprvé ve spolupráci s ČGF zavedli elektronickou evidenci členské 
základny. Opustili jsme papírové průkazy prokazující členství a plnění členských 
příspěvků. Probíhá druhý rok této evidence a SŘ reaguje na tuto skutečnost v bodech, 
které se dotýkají členství v ČSGA.
2. V kapitole nominačních kritérií pro master a super master seniory je upraven počet 
nominačních a hodnocených kol, což vyplývá ze sportovního kalendáře ČSGA.
3. Soutěž Národní Senior Tour byla rozšířena o doplňkovou soutěž družstev.  
4. Bylo do souladu dáno hodnocení v případě rovnosti výsledků s ustanovením, že v NST 
se Grand Finále počítá jako samostatná soutěž. Při Grand Finále jsou pouze vyhlášeny 
dlouhodobé soutěže jednotlivců i družstev NST. 
5. V NST byly upraveny hrací kategorie-zredukován počet žebříčků.
6. Jsou upravena kriteria nominace seniorské reprezentace 12 mužů na turnaj Monarchy 
Trophy. Podmínky pro nominaci částečně upraveny. Místo výsledků MMČR ČGF budou 
využity výsledky NMČR ČSGA  jednotlivců ve hře na rány. Je to logické vyústění 
zavedením mistrovství ČSGA.  

Úpravy SŘ v novém znění
Str. 3  čl.1.3
Za člena ČSGA ve smyslu stanov a soutěžního řádu ČSGA je považován senior, seniorka,
který, -á, má pro daný rok zaplacený členský příspěvek ČSGA. Nový člen ČSGA po 
zaplacení členského příspěvku následně obdrží registrační číslo ve tvaru 920XXXX. 
Registrační číslo a platnost členství je možné ověřit po zadání příjmení a jména  
v databázi ČSF zadáním do vyhledávače: cgf.cz/Golfers.
/vysvětlení: registrační číslo u stávajícího člena ČSGA je pro každý kalendářní rok stejné, 
pro hráče zůstává povinnost uhradit členský příspěvek převodem na účet nebo funkcionáři
soutěže, bez úhrady příspěvku je na hráče i již dříve evidovaného pohlíženo jako nečlena 
ČGF/

Str.7  čl.3.4.3
Hráč nemusí prokazovat členství v ČSGA. Musí mít uhrazen členský poplatek ČSGA. Hráč
muže uhradit členský příspěvek před zahájením soutěže.

Str.8  čl.4.2.1 b) 
Národní Senior Tour /NST ČSGA/ zahrnuje všechny jednodenní soutěže kalendáře ČSGA 
pojmenované NST ČSGA. Jde o soutěž dlouhodobou, která vrcholí turnajem Grand 
Finále. Hraje se jako soutěž jednotlivců. Turnaj Grand Finále je hodnocen jako 
samostatný. Součásti NST je vložená soutěž družstev./Forma soutěže družstev je součástí
Přílohy pod  bodem 2.5 na straně 23/.  

Str.8  čl.4.2.1 f)
Konečné pořadí celé soutěže určí součet brutto ran, nebo netto stablefordových bodů 
s kterými hráč nebo hráčka postoupili do Grand Finále.



Str.8  čl.4.2.1 g)      
Při rovnosti konečných výsledků rozhodne o pořadí postupně lepší započítávané kolo 
v pořadí od 4. po 1. započítávané kolo soutěže. 

Str.10  čl.5.5
NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA
Soutěž družstev je součástí soutěže jednotlivců NST ČSGA. Soutěž družstev je 
dlouhodobá v rámci kalendářního roku. Hraje se na stablefordové body s vyrovnáním.

Str.10  čl.5.6
Pod tento bod je uveden stávající bod 5.5 Pohár regionů
/text nezměněn/

Str.13. čl.7.2.7
Nominace seniorské reprezentace 12 mužů na turnaj K+K Monarchy Trophy bude 
provedena dle výsledků předcházejícího ročníku Národního mistrovství ČR seniorů ve hře 
na rány a Mistrovství ČR klubových družstev ve hře na jamky dle následujícího klíče:
3 nejlepší hráči z Národního mistrovství ČR ve hře na rány, z každé věkové kategorie 
seniorů 50+ ale splňující věk  55+ ,  65+,  75+ nejlepší hráč
3 členové nominováni klubovým mistrem ve hře na jamky
2 členové klubovým vicemistrem ve hře na jamky
1 člen nominovaný družstvem umístěným na 3. místě
3 členové nominovaní výkonným výborem ČSGA

Str.16 čl.1.2
Národní senior soutěže mají následující:
a) hrající na stablefordové body 
Masters senioři              65+      
Super masters senioři   75+
Masters seniorky           65+  
b) hrající na rány brutto
Senioři                           50+
Seniorky                        50+
V těchto kategoriích jsou také vedeny celoroční žebříčky

Str.22  čl.2.5
Soutěž družstev NST ČSGA
a) Soutěž družstev NST ČSGA se hraje jako součást soutěže jednotlivců NST ČSGA.
b) Družstvo tvoří minimálně 4 hráči nebo hráčky. Družstva mohou být smíšená-bez rozdílu 
pohlaví, věku, bez podmínky stejné klubové příslušnosti. Počet členů družstva není 
omezen.
c) Do soutěže družstev jsou hodnoceni čtyři hráči určeni kapitánem družstva pro dané 
soutěžní kolo.
d) Kapitán družstva zašle soupisku družstva do 5. dubna na adresu ředitele soutěže NST 
ČSGA. Soupiska musí obsahovat jméno a příjmení a registrační číslo hráče. Kapitán 
rovněž uvede název družstva pod kterým bude v soutěži vedeno. Soupisku družstva je 
možno v průběhu soutěže kdykoliv doplnit. 
e) V souladu s termíny propozic jednotlivých kol kapitán oznámí mailem řediteli soutěže  
sestavu pro dané soutěžní kolo. V naléhavých případech kapitán může sestavu dodatečně
upravit před zahájením soutěže.
f) Každý hráč může v daném kalendářním roce hrát jen za jedno družstvo.



g) Soutěž se hraje na stablefordové body s vyrovnáním. Muži hrají ze žlutých a ženy 
z červených odpališť. Výsledek družstva je součet obdržených stablefordových bodů 
všech čtyř nominovaných hráčů pro dané soutěžní kolo. Do celoroční soutěže se počítá 5 
nejlepších výsledků družstva ze všech soutěžních kol před Grand Finále.
h) Tři nejlepší družstva budou vyhodnocena na posledním kole soutěže NST, tak zvaného 
Grand Finále. Při rovnosti bodů po jejich součtu z pěti nejlepších kol rozhodne o 
konečném pořadí postupně  lepší výsledek družstva z 5., 4., 3., 2., 1., započítávaného 
kola celého družstva.
/soutěž družstev NST má v roce 2018 svůj první ročník/

Str.23  čl.2.6.
Pod tento bod je uveden stávající bod SŘ 2.5 Pohár regionů   
/text nezměněn/
 



Krátká rekapitulace činnosti za období 2014-2017
Za uplynulé čtyřleté období jsme:
1. Uvedli jsme  v život MČR družstev na rány- v roce 2018 bude IV. Ročník.
2. Poprvé v historii ČSGA se v roce 2017 hrálo národní mistrovství ČSGA jednotlivců na rány.
3. Zavedli jsme seriál jednodenních soutěží NST ČSGA. 
4. V roce 2016 jsme byli organizátory mezinárodní soutěž družstev žen  Marisa Sgaravatti za účasti 
17 družstev Evropy.
5. V roce 2017 jsme uspořádali  ME ESGA Masters Team Championship 70+ & Cup a Super 
Masters 75+ /na náš návrh a v této soutěži se pokračuje i v dalším ročníku v Portugalsku/ za účasti 
21 zemí. 
6. Vždy jsme splnili naše sportovní plány pro daný kalendářní rok.
7. Na základě dohody s ČGF se soutěže ČSGA hrané na rány  staly součástí seniorského žebříčku 
ČGF. 
8. SŘ byl zásadně upraven a je průběžně dle vývoje sportovního života ČSGA aktualizován.
ČSGA byly vyvedena  z dluhů a je ekonomicky stabilizovaná.

Výsledky této práce jsou zásluhou celého kolektivu výboru ČSGA, kteří se podílí na realizaci 
sportovní činnosti, nebo zajišťování sponzorů. Ne malý podíl na tom má  diplomatická práce 
prezidenta v ESGA a aktivita členů ČSGA. Máme velmi dobrou  spolupráci s ČGF.

Pro další období počítáme se sportovní činností naší seniorské asociace v rozsahu jako dosud. 
Mým osobním přáním je uvést v život dlouhodobou soutěž družstev, jejíž možný počátek můžeme 
vidět již v letošním ročníku NST. Zde je součástí dlouhodobé soutěže jednotlivců vložená soutěž 
družstev.

Plnění usnesení konference ČSGA z 17.3.2017
Konference uložila STK reagovat na situaci vzniklou n a MČR družstev ve hře na jamky v roce 
2016 ve Slavkově.Do SŘ doplněn bod 2.2-m) odstoupení družstva ze soutěže: V případě úmyslu 
odstoupení družstva v průběhu soutěže, oznámí kapitán družstva tento záměr písemnou formou 
s uvedením důvodu odstoupení. Toto podání učiní soutěžnímu výboru a družstvo vyčká do jeho 
vyjádření nebo rozhodnutí. V případě nesplnění této povinnosti může být družstvo potrestáno:        
a/ umístěním na poslední místo soutěže, b/ vyloučením ze soutěže, c/ přeřazením do nižší soutěže.
Družstva na MČR družstev ve hře na jamky v r.2017 byla nasazena v souladu s usnesením 
konference .  
Stále usilujeme o lepší vztah se zástupci regionů  formou různé spolupráce, nebo nabídkou na účasti
v soutěžích organizovaných ČSGA, což se nám však zatím vzájemně nedaří. Budeme se o to snažit 
i nadále.    



ČSGA v roce 2018

V kalendáři máme celkem 34 různých soutěží, z čehož 29 sami organizujeme, ostatních se 
účastníme. Při tvorbě kalendáře se snažíme držet tradičních termínů, ale někdy dochází ke kolizi 
s naší mezinárodní účastí. Zde dochází ke změnám z důvodu různých destinací a snaha 
pořadatelských zemí najít termín pro vhodné klimatické podmínky.

 V kalendáři máme 3 nominační soutěže pro všechny kategorie, kvalifikaci družstev na jamkové 
mistrovství,  mistrovství družstev na jamky a na rány a II.ročník MČR jednotlivců ČSGA a III. 
NST.

Nominační soutěže 
se odehrají na hřištích M.Boleslav /seniorky 50+, masters senioři 70+, 75+/, Beroun / všechny 
kategorie/, Šilheřovice /všechny kategorie/, Ypsilon /senioři 50+/. Do nominačních žebříčků se vždy
počítají 4 nejlepší kola.
.
 Marisa Sgaravatti 
Z mezinárodní účastí počítáme pro  družstvo žen na soutěži Marisa Sgaravatti v Rakousku,na 
známém hřišti Diamond. 

XIX. ESGA Masters Team Championship&Cup
Družstva masters 70+ a supermasters 75+  seniorů na 19.ME ESGA v Portugalsku  na hřišti u 
Lisabonu.  Cup se hraje na hřišti Aroeina I s parem 72, délkou 5 727 m, postaveno 1973 uprostřed 
borovicového lesa. Vlastní ME a Super Masters družstva hrají na hřišti Aroeira II s parem 72, 
délkou 5 727m/ 5 520 m pro Super Masters, postaveno v roce 2000. V letošním ročníku se soutěže 
účastníme dvěma družstvy. Pojede 6 nejlepších hráčů kategorie 70+ a 4 hráči 75+. 

XXXVII. ESGA Senior Team Championship&Cup
Družstva seniorů 55+ na 37.ME ESGA ve Finsku. Zatím co ME se hraje na hřišti Aulanko GC 
/Everesti Course /par 72, 5 850 m  , postaveno v roce 2006/, Pohár se hraje v Tawast GC / par 72, 
délka 5 778 m, postaveno v roce 1987/. 

XVII. Monarchy Trophy
Tradiční Monarchy Trophy, soutěž 6 států se odehraje ve Slovinsku na hřišti v lázeňském 
středisku Moravských Toplicích. Zde je nutno připomenout, že v roce 2019 jsme pořadatelé této 
soutěže a že termín a místo její konání by jsme měli sdělit počátkem června na letošním ročníku. 
Pro úplnost uvádím, že v r.2007 se hrálo MT na hřišti Austerlitz, v roce 2013 na Kaskádě.  

NST ČSGA
Pokračuje III. ročník dlouhodobé Narodní Senior Tour 16 jednodenními soutěžemi a Grand Finále 
na hřišti Karlštejn. Soutěž se hraje na 16 různých hřištích ČR. Novinkou této soutěže je vložení 
soutěže družstev, která by do budoucna se mohla stát zárodkem  dlouhodobé ligové soutěže.



Přátelská utkání
Účastníme se přátelských utkání s Rakouskem, Slovenském,kde jsme letos pořadateli a hrajeme  
v Německu v Kolíně nad R. 

    
V letošním roce vyjdou nová Pravidla golfu, která by měla zjednodušit a zatraktivnit hru. Protože 
dojde k některým zásadním změnám, doporučuji se s pravidly seznámit. Byl sjednocen 
hendikepový systém USGA a EGA. Nová pravidla v angličtině je již možno najít na serveru ČGF, 
na českém znění se pracuje.

 



ČSGA v roce 2017

Nominační soutěže
Pro všechny věkové  kategorie mužů i žen byly tři nominační soutěže, z nichž se do nominačních 
žebříčků počítali 4 nejlepší kola. Celkem se v kategorii mužů 55+ kvalifikovalo 61 hráčů /37 v roce 
2016, v ženách 50+ 18 hráček /12 v r.2016/. Účast v jednotlivých soutěžích byla  vždy kolem 90 
soutěžících.

Kvalifikace družstev pro MČR a Pohár ve hře na jamky
Kvalifikace tradičně hrané na hřišti v M.Boleslavi se účastnilo celkem 6 družstev mužů a 8 družstev
žen. V mužích zvítězilo družstvo GC Plzeň Dyšina a v ženách GC Mstětice.

 XX. Mistrovství ČR družstev ve hře na jamky 
Mistrovství se účastnila všechna přihlášená družstva, senioři a seniorky po 8 družstvech v MČR a 
senioři ještě 8 družstev v Poháru, celkem 128 hráčů a hráček. Některá družstva využila první ročník 
platnosti pravidla o dvou náhradnících. V mužích obhájil titul GC Hodkovičky a v ženách se 
mistrem ČR stalo družstvo Karlových Varů. V Poháru zvítězil nováček soutěže GC Plzeň Dyšina.
Umístění medailistů:
MČR muži                                               MČR ženy                                 POHÁR ČR muži
1. GC Hodkovičky                                   1. GC K. Vary                           1. GC Plzeň Dyšina 
2. RGC M. Lázně                                     2. GC Austerlitz                        2. GC Pardubice
3. GC Líšnice                                           3. GC Praha                               3. GC Poděbrady 

III. Mistrovství družstev ve hře na rány
Proběhl již třetí ročník této dvou denní soutěže. Hra má formát four ball, better ball a kolo 
jednotlivců. Celkem se účastnilo 42 družstev, 120 hráčů. V jednotlivých kategoriích:
muži 50+   1. Mstětice 453,   2.Nová Bystřice 477, 3. M. Lázně 478  - celkem  15 družstev
         65+   1.Ostrava    252,  2.Hodkovičky A 253, 3.Botanika   266  - celkem    8 družstev
         75+   1.Hodkovičky 351                                                               - celkem    1 družstvo
ženy 50+   1.Hodkovičky 249, 2.K.Vary          256, 3.Konopiště 257  - celkem  16 družstev
         65+   1.Brno            334                    

I. Mistrovství ČR jednotlivců  ve hře na rány 
V roce 2017 se odehrálo I. MČR jednotlivců ve hře na rány. Otevřením MM pro hráče 50+ a 
tradičně silné mezinárodní účasti je možnost širšího počtu členů ČSGA nemožná. Proto jsme 
přistoupili k realizaci Národního MČR ČSGA, který byl omezen hcp 36. Byla to pro nás velká 
neznámá. Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo správným směrem. Mistrovství, které se odehrálo 
střídavě na obou osmnáctkách resortu Konopiště ve dvou dnech bylo úspěšné. Účastnilo se 
přes nepřízeň počasí celkem 89 soutěžících, z toho 64 hráčů a 25 hráček. V jednotlivých kategoriích
zvítězili:     

muži 50+                                         muži 65+                                          muži 75+   
1.Kotek T.       GCHOC 147          1.Schovánek J.  GCHOD 169           1.Voska L.     GC BRN  207
2.Ordnung M.  GCKAR 151          2.Rajchrt V.      GK LIS   169          2.Konečný Jar. GPPDY 214  
3.Novotný Al.  GCKON 155         3.Seiler Ji.          PGCOV  176         3.Smrt Jos.       GCHOD 220 

Ženy 50+                                         ženy 65+                                          ženy 70+
1.Dzurenda A.  GCKAR  163          1.Kuchařová M. GCNVR 205        1.Vízková Jar. GCHOD  250
2.Schovánková E. HOD  173          2.Kejmarová J.   KKBOT 210 
3.Janoudová H. RGCML 175          3.Roháčková E. SOGCC  233



Pohár regionů
Soutěže se účastnily 4 družstva mužů a 4 družstva žen včetně družstva nominovaných z účastníkú 
NST. Měli by jsme se zamyslet nad důvody neúčasti některých družstev regionů, dříve tak plně 
obsazené soutěže.Máme celkem …regionů a hrály pouze regiony Jihomoravská, Slezská, 
Středočeská. V kategorii mužských družstev bylo 1.Jihomoravský region a v ženských družstvo 
NST.    

Mezinárodní výsledky

Marisa Sgaravatti Trophy
Tradiční soutěž, která je považována za ME družstev žen, se odehrála v Torině, Itálii. Ze 
zúčastněných 17 družstev naše ženy obsadily skvělé 7. místo. Hrály ve složení:Janoudová, 
Krňanská, Martinčová, Šimková, Uhrová, Budínová.  Zvítězila Itálie, 2.Finsko, 3.Španělsko .

XVIII.Monarchie Trophy
Soutěž  států bývalé rakouské monarchie –Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska,
Česka  se odehrála na hřišti Diamond v Rakousku. Šesti členná družstva mužů v kategoriích brutto 
a netto obsadila 3. a 6.místo.

ESGA-Senior Masters Team Championship se odehrál na našich hřištích v Cihelnách a Olšových
Vratech. Organizaci jsme výborně zvládli. Účastnilo se celkem 21 zemí, 242 hráčů.Nejstarším 
hráčem byl 85 letý Pierre Galand z Belgie. Byl přijat náš návrh zavést poprvé v historii mistrovství 
kategorii družstev 75+. Účastnili jsme se ve všech kategoriích a naše výsledky z domácího prostředí
byly zklamáním.
V kategorii družstev 70+  hrané na rány brutto  bylo 1.United Kingdom 615,  16. Czech Republic 
708 za účasti 16 družstev.
V kategorii družstev 70+ v Cup hraném na stablefordové body byla 1.Austria 313 bodů, 17.Czech 
Republic 257 bodů z 19 družstev.
V kategorii 756+ v Cup hraném na stablefordové body bylo 1.Sweden 173, 5.Czech Republic 161 
bodů z 8 družstev.
Naše vystoupení na domácích hřištích bylo velmi neúspěšné a je velikým zklamáním. V minulých 
ročnících jsme dokázali i z cizích hřišť přivést medailové umístění v kategorii  Cup. Ve vlastním 
mistrovství hraném na rány jsme se účastnily 3x a vždy jsme skončili na posledním místě. Naše 
současná reprezentace 70+ nedosahuje potřebné evropské úrovně..  

ESGA-Senior Team Championship se hrál v polském Polstolowu u Baltického moře. Účastnili 
jsme se dvěma družstvy. „A“  družstvo ve vlastním ME se umístilo na 7.místě, což je naše jedno 
z nejlepších umístění. Hrálo se tři kola na rány brutto. Zvítězila United Kingdom 896 úderů, 
7.Czech Republic měla 934 úderů. Družstvo hrálo ve složení: Kotek / jednotlivcích byl 15./, 
Červený, Kvaček, Foldin, Hakl, Kotáb. Hrálo celkem 21 zemí.
„B“ družstvo / Preisinger, Pražák, Matějka, Uher, Císařík, Frank/ v Poháru hraném na rány netto 
skončilo 14.,  za účasti 23 zemí. Zvítězilo Portugalsko. 

Česko-Německo - přátelské utkání hrané v Cihelnách ve dvou hracích dnech na hřišti v Cihelnách 
skončilo našim vítězstvím 49,5:31,5

Slovensko-ČR - odehrané v Tatranské Lomnici skončilo vítězstvím domácích 37:35

Rakousko –ČR – přátelský zápas na hřišti Diamond skončil vítězstvím ČR 3,5:2,5 



Ostatní účast
Naši hráči se účastnili i ME v družstvech nominovaných ČGF. Ženy na ME EGA ve slovenské 
Skalici  se v těžké soutěží /2 dny na rány, 3 dny jamkovka / umístily na 12. místě  
Hrály: Dědečková, Dzurenda, Šimková, Plachá, Nováková, Janoudová.
Muži  na ME ve švedském Sweden National-16. z 20 účastníků byli naši členové: Ordnung, Kotek.
V roce 2017 byli vyhlášení nejlepší senioři a seniorky, členové naší asociace Dzurenda Anna a 
Vilimovský Pavel.    

 


