
Zápis z výboru ČSGA a KK ČSGA
                                                                                                                 

Datum, čas a místo zasedání: 4.10.2022 od 13.00 hod., GC Praha Motol
                                                         
            Přítomni  :  Členové:   Amara Zemplinerová, Josef Smrt, Lenka Budinová,         

                                    Ctirad Matějka
                Kontrolní komise: Henrieta Martinčová, Petr Popenko
                   Účetní: H.Popelková
                   
Program:
1. schválení kalendáře turnajů pro r. 2023
2  členské poplatky pro r. 2023
3. informace kontrolní komise
4. různé

Zasedání výboru bylo svoláno revizní komisí, která tímto chtěla zajistit řádné a 
včasné vyúčtování turnajů a výsledek hospodaření za rok 2022.

Ad. 1.  
Výbor ČSGA schválil kalendář turnajů pro r. 2023.
Kromě již zajištěných turnajů NST byly pro rok 2023 schváleny 2 dvoudenní 
nominační turnaje, přičemž oba budou započítávány do nominačního žebříčku.
Výbor také schválil nově dvoudenní MČR dvojic. Propozice budou připraveny ve 
spolupráci s Jiřím Císařem tak, aby mohly být zapracovány do soutěžního řádu pro r.
2023.
Ad. 2.  
Výbor opětovně projednával výši členských příspěvků pro r. 2023, a to vzhledem
k nově vzniklé ekonomické situaci v ČR, která v době konference ještě nebyla 
známa.
Pro ponechání 500,- Kč ... L.Budinová, C.Matějka, J.Smrt, Vl. Novotný, J.Císař  
(názor vyjádřen již na schůzce výboru v Čeladné).
Pro zvýšení na 1.000,- Kč ... A.Zemplinerová,  (O.Uher nebyl přítomen).

Ad. 3. 
Kontrolní komise informovala spolu s pí účetní konstatovali, že ještě nebylo dodáno 
požadované vyúčtování velkých turnajů (MČR na jamky-Slavkov, MČR na rány-
Konopiště) a apelovala na O.Uhra, aby tak neprodleně učinil A.Zemplinerová 
přislíbila osobní setkání s O.Uhrem a projednání celé záležitosti osobně.
Kontrolní komise vyslovila důtku soutěžnímu výboru, který měl na starosti MČR na 
jamky na Slavkově, a to z důvodu porušení soutěžního řádu. Pověřila J.Smrta, aby 
odpověděl Z.Boučkovi na jeho stížnost s tím, že bude vrácen poplatek 1.000,- Kč.
Výbor se shodl, že k porušení soutěžního řádu jednoznačně došlo.
Kontrolní komise upozornila výbor ČSGA,  že nebyly doplněny doklady k účetní 
uzávěrce za rok 2021, které nedodal O. Uher. Proto zůstává v platnosti Předběžná 
zpráva KK k účetní závěrce za rok 2021.
 
Ad. 4.
Výbor ČSGA schválil financování Poháru regionů pro tým žen a mužů ve výši
Fee a startovného za každého hráče. (10 mužů + 6 žen).
Zapisovatel: L. Budinová
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