
Zápis 
 

z konference delegátů ČSGA ze dne 26.6.2020 
 

konané v GC Hodkovičky, Vltavanů 546, Praha 4, klubovna 1. patro 
  
 
Přítomni:  
za výbor ČSGA :  Oldřich Uher, Anna Zemplinerová, Ctirad Matějka, Josef Smrt;  
  ostatní členové výboru byli omluveni 
za kontrolní komisi:  Henrieta Martinčová, Luďka Kvízová; omluvena Zuzana Trunečková    
za kluby:    zástupci z klubů s 339 hlasy z celkového počtu 640 hlasů podle počtu členů ČSGA  
   k 31.12.2019 - konference byla usnášeníschopná. 
 
 
Program konference: 
1. Zahájení, schválení programu konference  
2. Volba mandátové a návrhové komise  
3. Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2019  
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019  
5. Doplňující zprávy členů výboru - sportovní činnost, členské záležitosti  
6. Zpráva kontrolní komise  
7. Změna sídla ČSGA a s tím související změna stanov  
8. Soutěžní řád pro rok 2020  
9. Plán činnosti na rok 2020  
10. Rozpočet na rok 2020  
11. Diskuse  
12. Usnesení a závěr konference  
 
Průběh jednání konference: 
Ad 1) - 2) programu: 
Schůzi zahájil prezident ČSGA Oldřich Uher, který přivítal delegáty a hosty konference, připomněl, že 
konference byla kvůli Covidu svolána v náhradním termínu, jmenovitě přivítal zástupce ČGF (přítomni 
jako delegáti svých klubů) - Vladimíra Boučka a Dalibora Procházku, a navrhl schválení programu 
konference. Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů. 
Byla navržena mandátová komise ve složení: Luďka Kvízová a Ctirad Matějka - schváleno všemi hlasy 
přítomných delegátů. Mandátová komise konstatovala, že konference je usnášeníschopná.  
Byla navržena návrhová komise ve složení: Josef Smrt, Vladimír Bouček - schváleno všemi hlasy 
přítomných delegátů. 
 
Ad 3) Zpráva prezidenta o činnosti za rok 2019: zprávu přednesl prezident Oldřich Uher. 
 
Ad 4) Zpráva o hospodaření za rok 2019: přednesena v bodě 6, je součástí zprávy kontrolní komise. 
Zprávu přednesla Henrieta Martinčová.  
Zpráva a uzávěrka hospodaření za rok 2019 byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů.  
 
Ad 5) Doplňující zprávy členů výboru: 
Zprávu o sportovní činnosti přednesl Ctirad Matějka za nepřítomného Jiřího Císaře.   
 
Ad 6) Zpráva kontrolní komise: zprávu přednesla předsedkyně komise Henrieta Martinčová. 
Konference vzala zprávu na vědomí. 
 



Ad 7) Návrh změny adresy a s tím související změny stanov s odůvodněním přednesli Oldřich Uher, 
Anna Zemplinerová a Josef Smrt. 
Změna stanov ve věci sídla ČSGA a nové sídlo ČSGA byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů. 
 
Ad 8 ) Soutěžní řád pro rok 2020: 
Bylo diskutováno o počtu započítávaných kol z plánovaného počtu kol v nominačních turnajích. ČSGA 
připraví nový bodovací systém, o kterém se bude hlasovat na Konferenci ČSGA v únoru 2021.  
 
Bylo diskutováno o nominaci reprezentantů na zahraniční utkání. Návrh je, aby kapitáni sestavili 
družstvo z hráčů - členů ČSGA, kteří odehrají nejméně 5 turnajů NST a umístí se v jednotlivých turnajích 
na prvním až třetím místě. Další hráče nominují pořadatelé regionálních soutěží. Každý region 
nabídne kapitánovi 4 jména. Změna je v tom, že do reprezentace se nominují nově i hráči z regionálních 
tour (členové ČSGA). Hráči se budou finančně podílet na pokrytí nákladů. Návrh byl odsouhlasený všemi 
hlasy přítomných delegátů.  
 
Bylo diskutováno a hlasováno o mandátu prezidentovi Oldřichu Uhrovi, jak má hlasovat v rámci 
ESGA. Delegáti navrhli, aby podpořil věkové limity 55+, 65+, 75+ (změna ze 70+ na 65+ u master 
seniorů). Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.  
 
Bylo diskutováno o možnosti využití buggy: 

- na MČR družstev ve hře na jamky včetně Poháru  
- na MČR družstev i jednotlivců na rány. 

Návrh zakázat buggy s výjimkou: 
- kategorie 65+, pokud doloží lékařské potvrzení ne starší jednoho měsíce 
- kategorie 75+. 

Hlasovalo: pro 298, proti 12, zdrželo se 29. Návrh přijat.  
 
Návrh, aby v soutěži družstev na jamky bylo možné v případě nedohrání zápasu dohrát zápas 
v náhradním termínu. Právo volby hřiště má lépe postavené družstvo na začátku soutěže týmů. Návrh 
byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.  
 
Návrh nerozlišovat v soutěžích družstev domovské a nedomovské členství - stejně jako má ČGF. Pro 192, 
proti 147.  
 
Návrh, aby starší hráči, hrající za 2-členné družstvo ve vyšší věkové kategorii, která je vypsaná, mohli být 
současně členy 4-členného družstva stejného klubu v nižší věkové kategorii. Pro započítání výsledku 
pouze v jedné věkové kategorii hlasovalo 178, pro možnost vyhodnocení ve více kategoriích 135, zdrželo 
se 26. Každý hráč může být tedy členem pouze jednoho družstva. 
 
Ad 9) a 10) Plán činnosti a rozpočet na rok 2020: 
Zprávu přednesl prezident Oldřich Uher.  
Pro finanční pokrytí plánovaných akcí předložen rozpočet s celkovými výdaji 400 000 Kč, prezident 
navrhl zvýšit o 20 000 Kč na výdaje pro ženy, které se zúčastní turnaje Česko - Slovensko v září na 
Konopišti. Návrh rozpočtu včetně navýšení o 20 000 Kč byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.  
 
Ad 11) Diskuze proběhla k jednotlivým bodům programu – viz výše. 
 
Ad 12) Usnesení podle návrhu návrhové komise přečetl Josef Smrt. Schváleno 328 hlasy přítomných 
delegátů, 11 hlasů proti. 
 
Na závěr prezident Oldřich Uher poděkoval všem přítomným za účast. 
Konference byla ukončena v 15 hodin. 
 
 Zapsala: Amara Zemplinerová   


