Zápis z výboru ČSGA
Datum, čas a místo zasedání: 21.2.2017

Golf centrum ERPET
od 12.00 hod.
Přítomni:

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

Program schůzky výboru:
1. Zahájení
2. Kalendář turnajů pro r. 2017
3. Soutěžní řád pro r. 2017
4. Diskuse
Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné, poděkoval za
100 % účast výboru a přednesl program zasedání výboru.

Ad. 2. - Kalendář turnajů pro r. 2017
Kalendář turnajů pro r. 2017 je již hotov a byl výborem odsouhlasen. Bylo
konstatováno, že je bohatý a že bude přínosem jak pro hráče, tak pro ČSGA.
Pro jednotlivé skupiny turnajů byli odsouhlaseni následující garanti, resp.
ředitelé turnajů:
NST Čechy – L.Budinová, C. Matějka
NST Morava – J.Císař, J.Svoboda
Nominace na mistr.družstev ve hře na jamky – L.Budinová
Master seniorské soutěže – J.Smrt, J.Svoboda
Nominační turnaje – O.Uher, J.Císař
Mistrovské soutěže jednotlivců + družstev na jamky – O-Uher
Mistrovství družstev na rány – L.Budinová
J.Smrt se pokusí zajistit, aby měli členové výboru možnost editovat zadané turnaje
na servetu ČGF.
Pro turnaje organizované ČSGA budou aktualizovány propozice soutěží a
vypracován časový plán (připraví L.Budinová) a oba dokumenty budou
zveřejněny na serveru ČGF u jednotlivých zadaných turnajů.
Výbor jednal o pravidlech starovní listiny u jednotlivých turnajů a jejich
sjednocení jak u nominačních turnajů, tak u NST. Toto bude zapracováno do propozic
obou forem turnajů.
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Ad. 3. - Soutěžní řád pro r. 2017
J.Císař předložil návrh soutěžního řádu pro r. 2017.
Proběhla velmi pestrá diskuse, a to hlavně v otázce věkových kategorií, hracích
kategorií, soutěží družstev i jednotlivců, žebříčkového řádu, atd. Jednotlivé úpravy
schválené výborem budou zapracovány a předloženy konferenci ke schválení.
Výbor navrhuje zahrnout do soutěžního řádu návh na rozšíření počtu družstev
v Poháru regionů, a to o družstvo NST Čechy a družstvo NST Morava.
Dále výbor vyslovil požadavek, vést průběžné žebříčky u NST, od 4. odehraného
turnaje a dle vypsaných kategorií v NST.
V otázce hostování výbor rozhodl, že u soutěže družstev na jamky mohou být 2
hostující hráči a u soutěže družstev ve hře na rány, 1 hostující hráč. V obou
případech počet náhradníků není omezen.

Ad. 4. Diskuse
Ctirad Matějka navrhl výboru, že osloví zástupce regionálních tour s návrhem, aby
každý region nominoval 1 hráče na mezistátní utkání ČR : Rakousko a ČR :
Německo, a to dle vlastních kritérií a aby tuto jeho účast financoval. Výbor souhlasil.

Zapisovatel: L.Budinová, 21.2.2017

