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Jihomoravské a Jihočeské seniorské jednodenní soutěže neunikly pozornosti  
stávajícího výboru ČSGA a tak v dubnu loňského roku jsem byl Vámi pověřen, abych 
koordinoval regionální soutěže.Předtím se mi podařilo nastartovat Region Slezsko a 
Lázeňský region.  
Provedl jsem průzkum na ČGF a objevil jsem, že  nezávisle na nás v roce 2009 na 
severu Čech zahajovala Seniorská tůra Sever vedená Karlem Miřejovským.  
Věděl jsem že existuje Mistrovství jihočeského kraje družstev seniorů, zde jsem 
našel důkladného organizátora Ladislava Mátla, který vše zajistil pod krajským 
svazem golfu v rámci ČSTV. Když jsme řešili podobnou iniciativu u nás, že 
zahrajeme seniorská družstva mezi kluby což je dnes náš QATRO CUP, tak jsem se 
zeptal co budou dělat ostatní, kteří se nevejdou do družstva. Jeden z kolegů řekl, že 
půjdeme v pondělí do Slavkova na Happy Hours za 500,-Kč. Což mě stačilo jako 
podnět k napsání proposic na I. roč. JIHOMORAVSKÉHO SEN. POHÁRU. Dnes 
Region ST  MORAVA IV. roč.  
Pánové Mátl a Hnátek pokračovali obdobně a pro letošní rok již připravovali 
Jihočeskou golf senior tour 2010, kde původně počítali i s MID amatéry. Ty jsem jim 
rozmluvil takže na jihu Čech bude startovat další seniorská Tour. 
 
Jak vypadá region? Co je základní myšlenkou? 
Jsou to 4 blízká hřiště, která jsou dosažitelná do hodiny jízdy tj. cca 80km vzdálená. 
Když tato hřiště zahrajeme v sezóně 2x máme 8 kol. K tomu je vhodné přidat jedno 
hřiště s tím, že jej budeme obměňovat. Celkem 9 kol. Vhodné je brát do celkových 
výsledků 7 kol. V tom případě se boje o prvá místa účastní více hráčů. 
 
Na stránce ročenky s hřišti jsem vytvořil regiony. Nejsou to kraje s jednou 
výjimkou a to jsou Jižní Čechy. Jihočesi hrají přebory kraje jednotlivců i družstev pro 
všechny věkové kategorie včetně seniorů. V České republice jsou kraje moc veliké 
ani se mi nezdálo vhodné používat systém ČGF západ A, západ B. 
Věřím, že se nám společně podaří tuto stránku postupně zaplnit funkčními regiony. 
 
Požádal jsem vedení ČSGA o ustanovení regionálních výborů, které by z pověření 
ČSGA mohly jednat s kluby o seniorských soutěžích. Nechceme, aby nás kluby 
chápaly jako komerční spolek seniorů v jejich oblasti. Potřebujeme předsedu, 
který udělá chytrý kalendář, hospodáře, který stáhne startovné, zajistí pro hráče 
oběd, na závěr ceny a vyúčtuje soutěž. Dále člena STK pro proposice a průběžné 
výsledky. Někde to zatím zvládá jeden senior. 
 
 
 
 



Co doporučují regionální vzorové proposice? Stableford netto s ¾ HCP i 
Stableford brutto zároveň. Chvíli jsem si na tyto podvojné výsledky zvykal. Server 
ČGF již od loňského roku dokáže vytvořit výsledky pro částečný HCP.Dvě kategorie 
muži 0-54 a ženy 0-54. Tento rozsah kategorie si v netto soutěži zaslouží částečný 
HCP. Pokračuje převedení pořadí ve výsledkové listině na body pro každého hráče 
tak, že první má 130 bodů včetně malého bonusu za prvé místo. V tomto případě i 
poslední hráč má alespoň bod a tak se liší v průběžné tabulce od toho, který 
nestartoval. 
 
Seniorské FEE  500,-Kč (na 18 ), nečlen ČSGA  600,-Kč. Věřte, že to kluby dokážou 
vybrat a zároveň tento rozdíl přivede další členy do našich řad a v některých 
případech zkoriguje účast. 
V jednotlivých kolech doporučuji neřešit ceny, protože se hraje ve všední dny a hráči 
mohou po hře a obědě odjet. 
Ovšem důležité je vedení průběžných výsledků, aby hráči viděli jak si stojí 
v průběžné tabulce, které musíme pověsit na web ČSGA. Předpokládám, že nám to 
umožní nově pojaté webové stránky, kde regiony dostanou své místo.  
 
Podrobně se můžete seznámit s vzorovými proposicemi, funkčními regiony a 
kalendáři, které jsou ve dvou složkách. Jsou tam i ostatní proposice pro rok 2010. 
Bohužel se  zatím dost od sebe liší což tolik nevadí hlavně,že se regiony budou hrát. 
Kontroluji proposice i kalendáře a tvůrce v regionu upozorňuji na možná úskalí jako 
kolize regionálních termínů s nominačními turnaji, mistrovstvími a dvoudenními 
turnaji seniorské tour ČR v daném regionu případně sousedním. 
Náš kalendář tyto skutečnosti respektuje a má obsazeny téměř všechny pondělky 
11 koly RST MORAVA a 5 koly RST SLEZSKO tj. 16 pondělků. Někdo hraje na jihu 
nebo na severu ve Slezsku a někteří jsme dokázali objet všechna kola. 
 
 
V roce 2009 probíhaly tyto regionální soutěže: 
 
Název regionální soutěže             Regionální výbory ČSGA   
 
Region Senior Tour Morava  III.roč. Svoboda Jiří  předseda, kalendář 
Presented by ITECO    Ráž Jan  hospodář 
11 kol, na 18, 500/150   Voska Luboš  STK  
 
Region  Senior Tour Slezsko I.roč. Seiler Jiří  předseda, STK 
5 kol, na 1x9, 4x18, 500/150   Císař Jiří  kalendář 
 
Regionální Lázeňská Tour      I.roč. Peterková Vlasta předseda, kalendář 
      Mrůzek Josef hospodář 

Pužej Ladislav STK, výsledky 
 
Seniorská tůra SEVER      I.roč. Miřejovský Karel      předseda, kalendář      
         hospodář, STK 
 
Mistrovství jihočeského kraje  Mátl Ladislav  předseda kraj. 
družstev seniorů               IV.roč.    svazu golfu ČSTV 
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Mimo ČSGA  na základě iniciativy Vladimíra Boučka a vznikla 
 
TT Senior Golf Tour       I. roč.  Bouček Vladimír           
       Loužecký Jan 
       Srb Radek 
 
Jiří Svoboda, regiony ČSGA 

 
Brno 22.2.2010 
 


