Zápis z výboru ČSGA
Datum, čas a místo zasedání: 9.12.2020

GC Praha Motol
od 13.00 hod.
Přítomni:

President ČSGA: Oldřich Uher
Členové: Amara Zemplinerová, Josef Smrt, Lenka Budinová,
Ctirad Matějka,
Omluveni: Vladimír Novotný, Jiří Císař

Program:
1. Kalendář pro rok 2021
2. Příprava konference 2021
3. Webové stránky
4. Ostatní a diskuse
Zasedání výboru zahájil president ČSGA O. Uher, přivítal přítomné, poděkoval za
účast a přednesl program zasedání výboru.
Ad. 1.
Kalendář pro rok 2021 je kompletní a byl již zveřejněn na stránkách ČSGA.
Na žádost J.Smrta byly projednány některé změny termínů, které budou
zapracovány
a nový kalendář znovu zveřejněn na stránkách ČSGA.
Do kalendáře budou zařazeny 3 dvoudenní nominační turnaje pro všechny kategorie
hráčů (místo 4) a pro nominace se budou započítávat 4 nejlepší kola.
Byli projednáni a navrženi kapitáni mezistátních utkání:
ČR x Německo – Karel Laube
ČR x Rakousko - P.Pilip
ČR x Slovensko – O.Uher
ČR x Polsko – J. Seiler
Výbor schválil povinnost kapitánů připravit předběžný rozpočet akcí a vypracovat
následné vyúčtování. Účastníky mezistátních utkání musí být členy ČSGA.
Změnu zajistí: C.Matějka + L.Budinová
Ad. 2.
Byl stanoven termín a místo konání konference, a to:
4.3.2020 od 11.00 v klubovně GC Hodkovičky.
Výbor stanovil následující úkoly:
- zařadit do jednání konference hlasování o počtu domovských a
nedomovských hráčů pro Mistrovství seniorských družstev ČSGA (O.Uher)
- připravit úplné znění soutěžního řádu pro r. 2021 (J.Císař) – k diskusi pro
výbor
Ad. 3.
Výbor projednával otázku, zda vytvořit nové stránky ČSGA nebo je aktualizovat.
Bylo dohodnuto, že se nejdříve pokusíme o jejich aktualizaci.
Zajistí: A. Zemplinerová
T. 31.12.2020
Ostatní členové výbory jí proto zašlou svoje požadavky.

C.Matějka navrhl, aby měl každý člen výboru svoji mailovou adresu pro ČSGA ve
formátu: příjmení@csga.cz - toto bylo schváleno.
Zasedání výboru ukončil president O.Uher a poděkoval všem za účast.
Zapisovatel: L.Budinová

