
Vážené dámy a pánové, vážení členové golfového klubu, 
 
v minulém roce se Sportovně-technická komise věnovala převážně práci s organizací nedělních 
klubových turnajů, hendikepových střed, vzdělávání rozhodčích, jednáním se správou hřiště, a to jak 
z pohledu úpravy, tak z pohledu správného vytýčení dle pravidel golfu a také práci pro naše soutěžní 
týmy….  
 
Také jsme zajišťovali obsazení rozhodčími na nejvýznamnější federační akci, která se u nás odehrála, 
a to na červnové Mistrovství české republiky seniorů - družstev ve hře na jamky… 
 
V roce 2010 jsme uspořádali 13 nedělních klubových turnajů a 14 středečních Hendikepových dnů… 
Středeční termín pořádání hendikepových dnů se osvědčil a proto budeme pořádat tyto turnaje 
v středečních termínech i letos…  
 
Nedělní turnaje se nám podařilo zatraktivnit podáváním malého občerstvení což přineslo výrazně vyšší 
účast hráčů na těchto klubových turnajích než v roce 2009… Tento model proto zachováme i pro 
letošní rok… 
 
 Den otevřených dveří  
 
Ve minulosti jsme pořádali Dny otevřených dveří ve spolupráci s Českou golfovou federací. 
V loňském roce jsme již pořádali Den otevřených dveří sami, a to v 9.května… Dne otevřených dveří 
se loni zúčastnilo 70 zájemců o hru golfu…  
V letošním roce je tento Den otevřených dveří naplánován na neděli 8.května. 
 
V průběhu uplynulé sezóny Sportovně-technická komise také organizovala Mistrovství klubu ve hře 
na jamky, a na podzim pak Mistrovství klubu ve hře na rány.  
Mistrovství klubu ve hře na Jamky proběhne letos stejným systémem jako v roce 2010, tzn. nasazení 
prvních osmi mužů a čtyř žen do hracího pavouka a následné losování ostatních přihlášených hráčů. 
Samotné zápasy vylosovaných hráčů pak proběhnou v průběhu hrací sezóny….  
 
Mistrovství klubu ve hře na rány se i letos odehraje v tradičním zářiovém termínu, a to ve dnech 24. – 
25. září 2011. 
 
Nejvýznamnější akcí na našem hřišti však bude Mezinárodní Mistrovství české republiky juniorů a 
dorostu ve hře na rány, které se uskuteční ve dnech 12.-14.července 2011 a Česko-slovenský pohár 
který proběhne 20.-21.června 2011. Z dalších akcí České golfové federace je u nás pro letošek 
plánován 4-tý Major v rámci Czech Golf Amateur Tour, a to ve dnech 30. až 31.července 2011 … 
 
 
V pravidlech letos ke změnám nedochází, současné znění Pravidel golfu je platné i pro letošní rok, a 
nové změny pravidel budou až od příští golfové sezóny… 
  
Koncem roku byla provedena roční kontrola hendikepů našich členů, která je dle hendikepového řádu 
EGA povinná pro všechny kluby. V rámci této kontroly došlo k úpravám hendikepů u některých 
hráčů, a „zneaktivnění“ hendikepu u hráčů, kteří neodehráli v roce 2010 alespoň čtyři soutěžní kola… 
 
Závěrem chci poděkovat VŠEM rozhodčím, kteří se podíleli na organizování klubových turnajů a bez 
jejichž pomoci by klubové turnaje nemohly být uspořádány v takovém rozsahu jak byly… 
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