
                            Zápis z výboru ČSGA
                                                                                                                 
Datum, čas a místo zasedání: 26.2.2019
                                                        Klubovna golfového hřiště Hodkovičky 
                                                         od 14.30 hod.
Přítomni:      President  ČSGA:  Oldřich Uher
                   Členové:   Josef Smrt, Lenka Budinová, Ctirad Matějka, 
                   Hosté: Hana Popelková, Henrieta Martinčová, Zdeňka Rabochová
Program:
1. kalendář turnajů 2019
2. příprava konference 
3. hospodaření za r. 2018
4. sídlo ČSGA
5. informace revizní komise
6. připomínky členů výboru
7. Diskuse
Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné, poděkoval za 
účast a přednesl program zasedání výboru.

Ad. 1.  
a) Výbor odsouhlasil kalendář turnajů pro r. 2019, kromě termínu a místa 

konání Poháru regionů, a to na žádost Vladimíra Boučka, neboť termín se 
kryje s finálovým turnajem Středočeské senior tour. 

        Navrhovaný termín – 9.-10.10.2019
             Změnu zajistí:  Ctirad Matějka a bude o tom výbor informovat.
        b)  V roce 2019 bude pokračovat v rámci NST soutěž družstev – bude zajištěn   
             proklik na sestavy týmů

  Zajistí:  Josef Smrt
c) V rámci NST 2019 se uskuteční na každém turnaji „Turnaj hostů“, pokud 

s tím  ale bude příslušné golfové hřiště souhlasit a pokud bude volná 
kapacita. Hráči ČSGA mají přednost.  

d) Výbor projednal a odsouhlasil zavedení nové hrací kategorie v nominačních 
turnajích a nominačních žebříčcích od r. 2019, a to: muži na stbl body brutto 
ve věkové kategorii 75+. 

   Zajistí: Josef Smrt
e) Výbor projednal a nově odsouhlasil modrá odpaliště pro věkovou kategorii    

        muži 75+

 Ad. 2.  
 Byl stanoven termín konference:  28.3.2019 od 13.00 hod.
 Místo konání: klubovna golfového hřiště Hodkovičky – 1.patro

Ad. 3. 
Účetní H.Popelková a zástupci revizní komise Z.Rabochová a H.Martinčová 
informovaly výbor, že za rok 2018 chybí některé doklady a proto není vše 
zaúčtováno.
Jedná se zejména o Mistrovství družstev na Slavkově, Pohár regionů, inventarizaci 
pokladny a chybí některé pokladní doklady. 
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Dodání dokladů zajistí p. Uher a p. Matějka, a to v takovém termínu, aby mohlo být 
podáno řádné daňové přiznání do 31.3.2019.

Ad. 4. 
Výbor jednal o změně sídla ČSGA. Vzhledem k tomu, že se členové výboru na 
změně neshodli a na schůzce nebyli všichni přítomni, bude změna sídla řešena 
mailovou komunikací.
Zajistí L.Budinová – termín, co nejdříve, do konání konference.

Ad. 5.
viz bod 3. a dásledující:

a. revizní komise ukládá na základě svého šetření firmě RAGUZA, aby 
dodala   sponzorskou smlouvu

b. ukládá O.Uhrovi, aby informoval o přátelském turnaji 
Slovensko/Česká republika v Turecku, který byl plně hrazen 
zúčastněnými hráči, ale zálohy na cestu byly posílány na účet ČSGA

c. revizní komise navrhla, aby byla stanovena pravidla pro ubytování a 
stravování členů organizačního výboru na jednotlivých turnajích, a to 
na příštím výboru ČSGA. K tomu Z.Rabochová zašle podklady.

Ad.6. + 7.
Výbor diskutoval o následující bodech:

a) Pohár regionů:
d. je nutno brát v potaz připomínky hráčů k „odečtům“ v r. 2018
e. formát hry: 1. den - fourball better ball

                        2. den – na rány
f. změny zajistí C.Matějka ve spolupráci s V.Boučkem a J.Císařem

b) Mistrovství družstev na jamky – Slavkov
Po turnaji v r. 2018 proběhly připomínky na stránkách ČSGA na které nikdo 
nereagoval. Odpovědi a případné změny z diskuse zajistí a konferenci 
předloží (po dohodě s výborem ČSGA)  J.Císař 

c) V roce 2020 se uskuteční v ČR v termínu 12. – 18. 7. mistrovství Evropy 
družstev seniorek a  masterseniorek organizované ESLGA, a to                 

            na  dvou 18kách golfového hřiště Konopiště. 
           Termín a místo konání zajistí O.Uher
            Schůzku ohledně organizace zajistí L.Budinová

d) Účetní H.Popelková požádala o proplacení faktury za licenci GDPR ve výši 
4.850,-  Kč. Výbor toto proplacení odsouhlasil.

        
  

Zapisovatel: L.Budinová, 3.3.2019


