Seniorský golf v roce 2020
Zatím musíme trpně snášet a vyrovnávat se jen se smutnými zprávami. Je to
situace, která nás nikdy nepotkala a někdy se zdá jako hrozný sen. Bohužel je to
realita. Naše zavřená hřiště jsou to nejmenší zlo, i když dostat se co nejdříve zpět
na zelné trávníky je přání všech golfistů. Věřím, že všichni, včetně vašich rodin a
blízkých odoláte zákeřnému viru a brzy budeme moci žít bez vážnějších obav.
Aby toho nebylo málo…
V sobotu 21. března zemřel náš kamarád Stanislav Prauzek. Byl
dlouholetý členem výboru ČSGA a mnoha násobný reprezentant ČR
především v kategorii master a super masters. Ještě po ukončení
funkce ve výboru pomáhal při organizaci MČR družstev na jamky.
Nezapomenutelné jsou jeho fotografie z této události i jiných soutěži. Do
poslední chvíle hrál skvělý golf. Čest jeho památce.
Nemůžeme říci jak bude probíhat naše letošní sportovní sezona. Máme kalendář
a jsme organizačně připraveni plnit jeho obsah. Bude se vše připravovat zatím
v původních termínech. Může však dojít ke zrušení nebo ke změnám termínů. Vše
je odvislé od rozhodnutí vlády ČR.
Mistrovství a Pohár družstev ve hře na jamky
Dle kalendáře se má soutěž odehrát v termínu 22. – 24. června na hřišti
Austerlitz. Předcházet má jednodenní kvalifikace družstev, která navazuje na
dvou denní nominační turnaj. Protože nevíme s jistotou zda se kvalifikace bude
hrát, prosím kluby, aby se MČR a Poháru, v případě jejich zájmu,
přihlásily všechny /dle výsledků 2019 bez ohledu na umístění/. Termín přihlášek
družstev je stanoven do data 4.5.2020.
Přehled výsledků 2019
MČR muži
1. GC Hodkovičky
2. GC Austerlitz
3. GC Praha
4. GC Brno
5. GC Líšnice
6. GC Greensgate
7. GC Karlovy Vary
8. PGCO Ostrava
MČR ženy
1. GC Mstětice
2. RGC Mariánské lázně
3. Loreta GC
4. GC Praha
5. GC Balack Bridge
6. GC Karlštejn
7. GC Karlovy Vary
8. GC Austerlitz
Pohár ČR muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RGC Mariánské Lázně
GC Pardubice
GK Lipiny
Beskydský GK
GC Semily
GC Poděbrady
GC Stará Boleslav
GC Beřovice

Přihlášení do MČR a Pohári i sestupujících družstev nebrání jejich
následnému přihlášení do kvalifikace.
Děkuji vám za přízeň naší seniorské organizaci, přeji pevné zdraví a plno
optimismu do života a elánu do domácí přípravy.
Jiří Císař STK ČSGA

24. března 2020

Dodatek:
Pro soutěže družstev dosud platí mimo jiné tato pravidla:
a/počet hráčů v družstvu s nedomovským členstvím je max. 2
b/hostování hráče v klubu jehož není členem, není možné
c/členem klubového družstva může být hráč, který má k 30. dubnu daného
kalendářního roku platnou registraci ČGF
d/ každý hráč může hrát v daném roce pouze zajeden klub
e/hostující hráč musí mít povolení domovského klubu
f/ hráč musí mít zaplacený členský příspěvek ČSGA
g/použití motorové buggy je v mistrovských soutěžích zakázáno

