
 Uplynulá sezona  ČSGA 2018

Plán sportovní činnosti daný sportovním kalendářem pro rok 2018 obsahoval  33 
soutěží, z nichž jsme 27 přímo organizovali a zbývajících 6 jsme se účastnili. Naši 
nejlepší hráči a hráčky se dostali i do nominace ČGF pro ME týmů  EGA.  Poprvé se 
odehrála v rámci Národní Senior Tour vložená soutěž družstev. Nominační soutěže 
byly celkem 4 a to 3 pro každou věkovou kategorii, z nichž se počítaly do 
nominačních žebříčků 4 nejlepší kola. Pro srovnání v roce 2017 to byla 4, v roce 
2016 to bylo 5 a v roce 2015 8 kol, která se počítala do nominačního žebříčku. 
Hlavním důvodem pro menší počet nominačních kol bylo snížení nákladů hráčů.  
Nominovaní hráči si musí  hradit i značnou část nákladů spojenou s reprezentací. 
Všechny nominační soutěže byly dvoudenní. Ne všem jejím termínům přálo   počasí,
což se také projevilo účastí nebo odstoupením po prvním kole.                                  

Soutěže jednotlivců                                                                                      
Nominační                                                                                                        
věkové kategorie     50+                    55+                       65+                      
70+                         75+                                                                                    

M.Boleslav              1/18                     18                         5                          25           
6    hráčů v kat.

Štrup                 95,93/188                                                                                            
Dzurenda         84,80/164                                                                                             
Hárovník                                         87,77/164                                                              
Pobudová                                                                    94,94/188                                  
Novák                                                                                                       90,90/180    
Krch                                                                                                                              
78,84/162  

Beroun                    9/22                       53                         5                          18         
6                    Halášek             77,78/155                                                                      
Schovánková   81,77/158                                                                                             
Kotáb                                             70,78/148                                                               
Pobudová                                                                    82,82/164                                  
Maglen                                                                                                     84,84/168     
Richters                                                                                                                        
93,90/183

Šilheřovice             3/14                        45                         6                         17         
7                       Píša                  79,84/163                                                                    
Žůrková           84,82/166                                                                                             
Kotek                                            79,74/163                                                                
Tichá                                                                             86.91/177                                
Műnster                                                                                                    84,85/169    
Richters                                                                                                                        
87,89/176 

Mstětice                                                 3                                                              
Malý                                               92,92/184

Jako jeden ze 24  členů ESGA musíme respektovat věkové kategorie v soutěžích, 
které ESGA pořádá. To jsou u mužů kategorie 55+, 70+, 75+. V domácích soutěžích
stačí dovršení věku v daném kalendářním roce pro zařazení do odpovídající věkové 



kategorie. Na ME ESGA družstev musí daného věku dosáhnout hráč nejpozději den 
před zahájením soutěže. Ženy, které ESGA nesdružuje, hrají ve věkových 
kategoriích 50+, 65+ /věk dosažený v daném kalendářním roce/ což odpovídá 
věkovým limitům EGA. Výše fee včetně startovného se pohybovala od 775,-Kč do 
850,-Kč/kolo.

Mistrovství ČR ve hře na rány                                                                          
Druhý ročník národního mistrovství se odehrál ve dvou kolech na obou hřištích 
rezortu Konopiště. Soutěž při celkové účasti 112 hráčů nebyla omezena katem.        
Vítězové                  50+                        65+                      70+                     75+        
Konopiště              44/24                     28/8                       1                         7              
Vilímovský       73,74/147                                                                                             
Nováková         76,84/160                                                                                            
Uher                                               83,83/166                                                               
Pobudová                                      78,86/164                                                                
Víttová                                                                         95,97/192                                 
Dvořák                                                                                                      96,86/182    

Soutěže družstev                                                                                   
Kvalifikace družstev pro MČR a Pohár družstev ve hře na jamky                   
Hřiště v M.Boleslavi přivítalo 5 družstev mužů a stejný počet družstev žen. V mužích
vítězné družstvo GC N.Bystřice svou účast v Poháru ČR omluvilo a tak do soutěže 
postoupil druhý Beskydský GK Ropice. Ten měl shodou okolností po dvou dnech 
stejné scóre jako vítěz. V ženách postup do nejvyšší soutěže vybojovalo družstvo 
Prague City Golf. Postupující měli průměrný výsledek na hráče a kolo v mužích 87,6 
úderů a v ženách 82,5 úderů. Nejlepší výsledky v hodnocení jednotlivců dosáhli 
Chris Houldsworth 79,80/159 a v ženách Barbora Stárková 84,79/163.

Mistrovství ČR družstev na jamky a Pohár ČR                                                 
Mistrovství a Poháru v rezortu Austerlitz se účastnila všechna družstva, která si 
zachovala svoji účast z minulého ročníku a družstva přihlášená z kvalifikace. Tituly 
obhajovali v mužích GC Hodkovičky, ženách GC K.Vary. Vítěz  Poháru GC Plzeň 
Dýšina postoupil již pod novým názvem GC Greens Gate do vlastního mistrovství. 
Vítězem v mužské kategorii se stalo silné družstvo GC Líšnice po vítězství nad GC 
Praha. Vítězná Líšnice hrál ve složení: Polavka kpt., Hakl, Šulc, Vozka,Hepner, 
Vopička, Foldin. Soutěž opouští RGC M.Lázně, předposlední se umístil GC K.Vary. 
Umístění těchto klubů s dlouhou a úspěšnou historií bylo velkým překvapením. Titul 
jamkového  mistra v kategorii družstev žen  vyhrály nečekaně Mstětice, které byly 
nasazeny na pátém místě. Družstvo reprezentovaly hráčky: Špillerová kpt., 
Tesařová ,  Nováková, Benýrová. Sestupuje GC Beřovice. Poražený finalista GC 
K.Vary se ke stříbru probojoval jako 6.nasazený. Pohár ovládlo družstvo GC Brno 
/Novotný kpt., Werner, Picek, Míča, Šmarda, Jedlička, Chodák, Hlavinka/, když v roce
2016 překvapivě opustilo nejvyšší soutěž a v roce 2017 skončilo v Poháru až na 
pátém místě. Pohár opouští dlouholetý účastník RGC M.Lázně B.                       MČR 
muži                                          MČR ženy                                               Pohár ČR 
muži                       1.GC Líšnice                                       1.GC Mstětice                      
1.GC Brno                               2.GC Praha                                         2.GC Karlštejn     
2.GC Pardubice                            3.GC Hodkovičky                               3.Prague City  
3.GC Poděbrady    

Mistrovství ČR družstev ve hře na rány                                                                
Rezort GC Kaskáda  přívítal celkem 42 družstev, 124 hráčů. Některé kluby využily 



možnost přihlásit více družstev. Beskydský GC Ropice vyslal do soutěže družstev 
žen dokonce 3 družstva. Zatím v žádném ročníku nemuselo dojít k omezení počtu 
družstev z hlediska kapacity hřiště. První kolo se hrálo ve formátu four ball- better 
ball, druhé pak jako soutěž jednotlivců. Pro soutěž byly vybrány  devítky Železná a 
Dřevěná. V kategoriích  družstev 50+ mužů i žen byla vítězství PGC Ostrava a 
Prague City jednoznačná.                                                                                             
Muži 50+                    ženy 50+                   muži 65+                    ženy 65+              
muži 75+                            1.PGC Ostrava           Prague City              GC Hodkovičky
GC Brno                      GC Brno               2.GC Hodkovičky      Poděbrady A            GC 
Praha                    GC Kořenec                GC Hodkovičky         3.GC Brno B               
GC Karlštejn             PGC Ostrava A           GC Beřovice                                               
16                                16                               9                                   3                       
2    počet družstev

ESGA - Mistrovství Evropy družstev 70+ a 75+                                               
ESGA Masters Team Champinship§Cup  se odehrál na portugalských hřištích 
Orizonte Aroeira I a II   u Lisabonu. Účastnili jsme se soutěže Cup, která se hraje 
s hcp na stablefordové body, tři kola, 6 hráčů, ve formátech: první den four ball-
better ball a počítají se dvě nejlepší skore, druhý den greensomes-dvě nejlepší 
skore, třetí den se hrají singly-počítají se čtyři nejlepší výsledky. Náš tým 
reprezentovaný hráči Novák, Műnster, Balek, Kubalík, Rybář zahrál skvělou soutěž a
obsadil 4. místo, 1 bod od bronzu a 3 od zlata.                                                            
V Poháru se účastnilo 19 zemí.                                                                                     
1. Itálie                          233                                                                                         
2. Španělsko                 232                                                                                          
3. Portugalsko              231                                                                                           
4. Česká Republika      230                                                                                           
V kategorii družstev 75+, která se hrála teprve po druhé jsme dokonce získali 
stříbro a to zásluhou hráčů: Richters, Zelinka, Konečný, Smrt. Hrálo celkem 11 
družstev. Soutěž se hraje opět na stablefordové body, tři kola, 4 hráči, ve formátu 
první dva dny four ball better ball, třetí den jednotlivci. Tato věková kategorie se 
začala hrát na náš návrh od roku 2017, kdy jsme ME Masters týmů pořádali. Letošní 
ročník byl zkrácen o jedno hrací kolo pro nepřízeň počasí.                                          
1. Německo                    86                                                                                          
2. Česká Republika        82                                                                                           
3. Švédsko                       82                                                                                         

ESGA - Mistrovství Evropy družstev 55+                                                         
ESGA Seniors Team Championship§Cup uspořádalo Finsko v HämeelinnaTawast Golf
a Aulanko GC. Měli jsme zastoupení dvěmi družstvy a to ve vlastním mistrovství 
hrané na brutto rány a v soutěži Cup hrané na rány s hcp. Hrají se 3 kola na rány, 6 
hráčů, nejhorší dva výsledky se škrtají. A tým v brutto soutěži si vedl výborně a po 
třech hracích dnech vybojoval 6.místo z 21 účastníků.                  1. Anglie                
874                                                                                                                               
2. Itálie                             912                                                                                      
3. Francie                         918                                                                                       
6. Česká Republika         932                                                                                        
Tým hrál ve složení: Novák/ v celkové klasifikaci jednotlivců 12. místo s výsledky 79,
75, 75/229/, Červený 22. , Kotáb 40., Hakl 49., Kotek 49. Dušek 95. Nejlepším 
hráčem soutěže byl Angličan Evans Nigel s 70, 73, 70/213. Celkem bylo 
klasifikováno 125 hráčů. Průměr vítězné Anglie byl 72,83 úderů/kolo. Suverenitu 
Angličanů dokazuje i jejich individuální umístění: 1., 2., 4., 2x7., 10. místo. Naši 
hráči měli průměr 77,67 úderů.                                                                                    
Družstvo hrající Cup s hcp odjíždělo snad s nejhorším výsledkem v naší historii. 



Umístilo se na 19. místě z 22 zemí. Hráčům, vyjma  nejlepšího hráče  týmu O.Uhra, 
který obsadil v hodnocení jednotlivců 20. místo s výsledkem 222, se vůbec nedařilo.
Další naši hráči byli až od 70. místa do 105. Hodnoceno bylo celkem 124 hráčů. 
Další hráči týmu byli Frank, Nacházel, Císařík, Chromeček, Laube. Nejlepším hráčem
mistrovství byl Tinoco Carlos 207 úderů, druhý pak již měl výsledek 214. Průměrné 
kolo na hráče u vítězného Finska bylo 72,08 úderů, naši pak měli 77,5 úderů  /vše 
po odpočtu hcp/.                                                                                                           
1. Finsko                           865                                                                                      
2. Anglie                           872                                                                                      
3. Portugalsko                 878                                                                                        
19. Česká republika        930                                                                                        

ESLGA - XXVIII.Marisa Sgaravatti Trophy                                                        
Soutěž se odehrála na rakouském hřišti  Diamond. Hráčky v kategorii 50+ve složení 
týmu Přibylová kpt., Hesová, Krňanská, Schovánková, Trunečková, Uhrová po 
čtyřech hracích dnech obsadily 12. místo. Turnaj je velmi obtížný. Formát hry je 
první dva dny na rány jednotlivců, kde se počítají 4 nejlepší výsledky  pro družstvo. 
První den z toho bylo 8.místo s 356 údery a druhý den za 358 úderů, v součtu 9. 
místo. To pak určilo nasazení pro jamkovou hru, kde se hraje 5 singlů. Jamkovka se 
hraje dva dny. Oba zápasy tým prohrál. Pro ilustraci po dvou dnech hry na rány byla
nejlepší Itálie s 685 údery, Česká republika 714, což bylo stejné scóre jako na 8. 
místě mělo Norsko. Soutěže se účastnilo celkem  15 družstev.  Soutěž má dlouhou 
historii. V roce 1981 se uskutečnila jako soutěž tří evropských zemí. V roce 1984 
byla již hrána jako evropský turnaj, který byl v roce 1991 transformován z European
Team Tournament do European Team Championship Senior Ladies. Asociace má 
celkem 17 členů.                                                                                                          
1.Španělsko                                                                                                                  
2.Itálie                                                                                                                          
3.Švýcarsko                                                                                                                  
12. Česká republika                                                                                                      
Součástí soutěže byl V.European Ladies´Master Team Championship 65+. Masters 
seniorky hrají ve čtyřčlenném družstvu, 1.den four ball better ball /počítají se dva 
výsledky/ a 2. a 3. den jako soutěž jednotlivců na rány /počítají se tři nejlepší 
výsledky/. Naše hráčky Pobudová kpt., Kadeřábková, Rabochová, Tichá obsadily 
poslední 12. místo.                                                                                    1.Švédsko   
154    235    241    630                                                                                                 
2.Švýcarsko                153    254    244    631                                                              
3.Španělsko               153    254    238    645                                                               
12.Česká republika   182    272    285    739

EGA-Europien Senior Ladies‘ Team Championship                                              
ME organizované EGA se v belgickém Mont Garni účastnilo družstvo nominované 
ČGF. Družstvo tvořilo šest hráček, které jsou členkami ČSGA: Dzurenda kpt., 
Dědečková, Nováková, Plachá, Stárková, Trunečková. Po dvou kolech na rány z 
výchozího 15. místa hráčky vybojovali po třech jamkových kolech konečné 12. 
místo. Obhájily tak umístění z roku 2017. K 12. místu pomohlo družstvu vítězství 
nad Norskem 1,5-3,5. Škoda, že se našim hráčkám nepovedla část na rány. První 
hráčka po dvou kolech na rány  Van Molle měla score 70,69/ 139. Naše nejlepší 
hráčka Dědečková se umístila 57. s výsledkem 82,80/162.  Zlato získaly hráčky 
Německa. Celkem se účastnilo 19 týmů.

EGA-ME -obdobné soutěží seniorských družstev hrané na rakouském hřišti 
Diamond za účasti i našich členů, tým obsadil historický nejlepší 10.  místo 21 
účastníků. Družstvo hrálo ve složení: Ordnung kpt., Krajný, Chajda, Svátek, Kotek, 
Růžička. Družstvo odehrálo dobře část na rány /16.místo/ a výborně jamková utkání.



XIX.Monarchy Trophy -tradiční utkání se uskutečnilo v lázeňském středisku 
Moravské Toplice ve Slovinsku. Mezi dalšími pěti státy bývalého Rakouska-Uherska 
jsme se neztratili. Měli jsme zastoupení dvěma šestičlennými družstvy v soutěžích 
brutto a netto. Hrálo se na stablefordové body. Konečné výsledky po třech 
soutěžních dnech:                                                                                                        
brutto                                                                netto                                                   
1. Česká Republika   250                                1. Maďarsko               287                      
2. Rakousko               241                                2. Slovensko               286                    
3. Chorvatsko            232                                3. Česká republika     279                     

Brutto tým: Polavka, Foldin, Kotek, Dušek, Novák Jos., Uher,  netto tým: Schovánek, 
Bouček, Hartman, Maršálek, Műnster, Chromeček.

Pohár regionů                                                                                                   
Dvoukolové soutěže na hřišti Greensgate  se účastnilo celkem 9 desetičlenných 
mužských a  7 šestičlenných ženských týmů. Hrálo se na rány netto, ve dvojicích. 
Do výsledků družstva se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky
žen. Formát hry byl první den four ball better ball a druhý den pak greensome.         
Muži                                                               ženy                                                       
1.Moravský region                                      1.Plzeňský region                                      
2.Východočeský r.                                       2.NST ČSGA                                              
3.Středočeský r.                                           3.Středočeský r.

NST-Národní senior tour                                                                                  
NST se odehrála včetně Grand Finále na 17 různých hřištích . Soutěž se hraje 
jednokolově na rány a stablefordové body. V letošním ročníku se odehrála i vložená 
soutěž družstev. O proti roku 2017 došlo k výraznému nárustu soutěžících. V roce 
2018 to bylo 311 a v roce 2017 celkem 230 hráčů, hráček. Soutěžilo celkem 13 
družstev.  Celoroční soutěž si buduje trvalé místo mezi členy ČSGA.

Seniorský žebříček                                                                                           
Průběžný žebříček roku 2018 vedený ČGF bez rozdílu věkových kategorií /jen 50+/, 
který zahrnuje i soutěže ČSGA hrané na rány přinesl následující výsledky:                 
senioři                                                          seniorky                                                   
1.Vilimovský                                               1.Dzurenda                                                
2.Krajný                                                       2.Dědečková                                             
3.Chajda                                                       3.Plachá                                                   
4.Houldsworth                                            4.Stárková

Děkuji všem hráčům, funkcionářům, klubům, ČGF za spolupráci, která pomohla 
k úspěšnému průběhu uplynulé sezony roku 2018.

Jiří Císař STK ČSGA    únor 2019   


