
Zápis z konference delegátů ČSGA ze dne 
28.3.2019
     konané v GC Hodkovičky, Vltavanů 546, Praha 4, klubovna 
1.patro
                                                      
Přítomni:  za výbor ČSGA :  Oldřich Uher, Lenka Budinová, Jiří Císař, Ctirad 
Matějka, Josef Smrt 
                   za kontrolní komisi:  Henrieta Martinčová, Luďka Kvízová
                   za kluby: zástupci z klubů s 348  hlasy z celkového počtu hlasů 655
k 31.12.2018, tj. 53 %
                                - konference byla usnášeníschopná

     
Program konference: 
1. Zahájení, schválení programu konference 
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2018 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 
5. Doplňující zprávy členů výboru - členské záležitosti, sportovní činnost 
6. Zpráva kontrolní komise 
7. Volba člena kontrolní komise pro zbytek funkčního období 2018 – 2021 
    za odstoupivší Ing. Zdeňku Rabochovou 
8. Soutěžní řád pro rok 2019 
9. Plán činnosti na rok 2019 
10. Rozpočet na rok 2019 
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.
Pro: 348, proti: 0, zdržel se: 0
Navržený program byl schválen.

Bylo navrženo, aby pracovní předsednictvo tvořili všichni přítomní členové 
výboru. 
Bylo schváleno všemi hlasy přítomných delegátů.

Byla navržena mandátová komise ve složení: Květa Mayerová, Hana Popelková
   

Tato mandátová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.
Mandátová komise konstatovala, že je konference usnášeníschopná.

Byla navržena návrhová komise ve složení: Josef Smrt, Vladimír Bouček
                        
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.

Byla navržena volební komise ve složení: Henrieta Martinčová, Luďka Kvízová
                        
Volební komise byla schválena všemi hlasy přítomných delegátů.



Byl navržen zapisovatel: Lenka Budinová

Zapisovatel byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.
 
ad 3) Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2018 
          Zprávu přednesl prezident Oldřich Uher.

Ad 4) zpráva o hospodaření za rok 2018
          Zprávu přednesl Josef Smrt.

ad 5) Doplňující zprávy členů výboru
          Zprávu o sportovní činnosti přednesl Jiří Císař
          Henrieta Martinčová informovala o účasti 4 členného družstva žen 
v Maďarsku
          na turnaji V4.

ad 6) Zpráva kontrolní komise
         Za kontrolní komisi přednesla zprávu Henrieta Martinčová. Zprávu 
připravila předsedkyně RK  
         Zdeňka Rabochová,  která nemohla být přítomna.

ad 7) Volby člena kontrolní komise pro funkční období 2018 - 2021
          Ing. Zdeňka Rabochová požádala o uvolnění z funkce člena revizní 
komise.
         Komise navrhla Zuzanu Trunečkovou, která se účastníkům konference 
představila osobně.
Bylo hlasováno o Zuzaně Trunečkové.
Pro: 348, proti: 0, zdržel se: 0
Zuzana Trunečková se tak stala členkou  kontrolní komise místo Zdeňky 
Rabochové.

ad 8) Soutěžní řád pro rok 2019 – (SŘ)
          Jiří Císař přednesl návrh soutěžního řádu a vyzvedl zvláště změny oproti 
roku 2018.

Nominační soutěže – v každé kategorii jsou plánované 4 dvoudenní nominační 
turnaje z nichž
se započítávají  4 nejlepší výsledky.

Super master senioři budou hrát z modrých odpališť.

Byl upraven počet hostujících hráčů u družstev na MČR na jamky.
Muži -  2 hostující hráči, ženy - sníženo ze 2 hostujících hráček na 1 hostující 
hráčku.
O tomto bylo hlasováno, neboť někteří delegáti s touto změnou nesouhlasili.

Návrh 1: 0 hostujících hráčů (muži i ženy)
Pro: 44, proti: 304, zdržel se: 0
Návrh 2: 1 hostující hráčka, 2 hostující hráči
Pro: 116, proti: 232, zdržel se: 0
Návrh 3: 2 hostující hráčky, 2 hostující hráči
Pro: 203, proti: 145, zdržel se: 0



Byl odsouhlasen návrh č.3, tj. počet hostujících hráčů i hráček zůstává stejný 
jako v roce 2018.

Byl navržen formát hry na Poháru  regionů:  1. den - Four ball better ball a 2. 
den -  Greensome.
O tomto bylo hlasováno, neboť někteří delegáti s touto změnou nesouhlasili.
Pro: 343, proti 5, zdržel se: 0

Bylo diskutováno a hlasováno o výši odpočtu hcp (na Poháru regionů).
Návrh: 100 % odpočet hcp (60% lepšího a 40 % horšího hcp)
Pro: 66, proti 282, zdržel se: 0
Tento návrh nebyl schválen, proto v r. 2019  budou uplatněny 50 % odpočty 
hcp  (30% lepšího hcp a 20 % horšího hcp).

Bylo diskutováno o počtu sestupujících družstev na MČR na jamky na Slavkově.
Doposud sestupovalo 1 družstvo, byl navržen sestup 2 družstev.
O těchto návrzích bude hlasováno na kvalifikaci družstev v Mladé Boleslavi a na
MČR družstev
na Slavkově.

ad 9)  Plán činnosti pro rok 2019
           Návrh plánu činnosti na r. 2019 přednesl Oldřich Uher 

ad 10) Rozpočet pro rok 2019
            Návrh rozpočtu na r. 2019 přednesl Oldřich Uher

ad 11) Diskuse
Josef Smrt informoval o turnajích NST 2. + 3.5. na Slovensku na hřištích Sedín a
Hrubá Borša a
žádal přítomné, aby o tom informovali členy v klubech a byla tak zajištěna co 
největší účast.
Ctirad Matějka informoval o způsobu vydávaní potvrzení za členský roční 
příspěvek. Je to 
mailová informace o aktivaci člena ČSGA pro rok 2019.
Henrieta Martinčová informovala o žádosti členů jejího klubu, aby byla 
konference plánovaná na pozdější čas.

ad 12) Návrh a schválení usnesení
Návrh usnesení přednesl Josef Smrt.
Poté byl návrh usnesení schválen a podepsaný oběma členy návrhové komise 
bude umístěn na webu.
Pro přednesené usnesení hlasovali delegáti:
Pro: 348 ,  proti: 0 , zdržel se: 0

Na závěr prezident Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast.
Ukončení konference 15.41 hod.
Zapsala: L.Budinová


