
Zápis ze zasedání SR GCA č. 18/2007
ze dne 14.1.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář ,M.Kučerka,M. Lapiš, M.Wojnar,R.Válka 5
Omluveni: O.Res,V.Dostál 2

  Program jednání:
1. Kontrola úkolů z     předchozích jednání SR:  

1.a   /   Zpracování pravidel pro rozhodčí:  

• Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region

• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady 
školení na jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích.

S ohledem na konferenci STK ČGF ,  která se konala dne 17.11.2007 se očekávají změny směrnic pro 
rozhodčí. Z tohoto důvodu budou pravidla pro rozhodčí zpracována později.

Odpovídá: M. Wojnar Termín: Trvá 

1.b./Vedení účetnictví GCA:

O vedení  podvojného účetnictví se vedou další jednání s firmou BELL Ing.Jaroslava Sedláčka.

Na příštím zasedání  SR předložena konkrétní písemná nabídka.

Odpovídá:V.Dostál Termín:11.2.2008

1.c   / VH 28.1.2008:  

SR pověřila sekretáře, aby požádal majitele GIA a majitele Golfhotelu Auterlitz, aby písemně oznámili 
své delegované zástupce do SR ještě před konáním VH.  

Předsedající VH:V.Dostál
Návrhová komise:M.Kučerka, J.Uherek,P.Frank
Mandátová komise:M.Svobodová,M.Kučerka jun.,L.Kučerková
Volební komise:P.Šustek,M.Hlaváč,J.Giacintová ,J.Werner,P.Večeřa
Zapisovatel:J.Neštický
Ověřovatel zápisu:bude zvolen na místě

Odpovídá:M.Svobodová
Termín:28.1.2008

2. Dětské členství:

SR požaduje připravit znění formy dětského členství TCM do podoby prezentovatelné na VH.
Odpovídá:  M.Lapiš, J. Giacintova Termín:  28.1.2008

4.
Smlouvy pro vedoucí TCM a sekretáře GCA

SR ukládá panu Sedláčkovi a panu Válkovi vystavit smlouvu pro sekretáře GCA + náplň práce.

Odpovídá:R.Válka
  Termín: 11.2.2008

5. Stav hřiště:

SR žádá majitele hřiště o vypracování harmonogramu jednotlivých kroků tak, aby úkoly z 24.9.2007 byly 
realizovány beze zbytku. Pan Válka dodá harmonogram prací do 10.4.2008 a SR bude postup prací 
vyhodnocovat.Pan Válka se spojil s firmou ITEC se kterou bude konzultovat úpravy na hřišti.

Odpovídá: R.Válka
Termín:Trvá
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6. TCM

• Dořešit zázemí TCM

• SR dostala informaci o pojištění pro hráče TCM na kempu .Byla předložena nabídka z ČP od 
Ing.Zdeňka Prudila. SR ukládá  vedoucí TCM zajistit podrobnější informace o možnosti pojištění 
nejen osob, ale i golfového vybavení.   

• Dořešit smlouvy s reprezentanty GCA

• Aktualizace stránek TCM

• SR ukládá vedoucí TCM zajistit nabídky na oblečení pro reprezentaci GCA a předat SR k 
posouzení

• Vedoucí TCM informovala SR o možnosti zajištění trén.ploch pro zimní trénink.

SR ukládá vedoucí TCM zjistit přesnější informace a písemnou nabídku. 

• Kemp TCM – pro hráče bylo zajištěno ubytování +strava, doprava, a jsou zablokované hrací 
časy. Záloha byla uhrazena z klubu.

       

                        

Odpovídá:  J. Giacintova Termín: 11.2.2008

7. Příprava MMČR:

• SR Scoring – plasmové  obrazovky (J.Wener)

• Tribuny – stavba kolem 18. G (J.Werner)     

• TIskové materiály pro MMČR a Čs.pohár + průvodní dopis (M.Kučerka)

• Návrh cen na turnaj (M.Kučerka)

• Mediální plán(J.Giacintová)

J.Kovář předložil nabídku o možnosti spolupráce s panem Koďouskem a panem Birgrem .

M.Lapiš navrhl možnost doprovodného programu

• Rozeslání prezentačních materiálů na kluby(M.Svobodová)

• J.Werner zpracoval úkolovník přípravy na MMČR a podá SR přesné informace přípravách 

       na dalším zasedání SR.

• M.Wojnar předal SR informaci o probíhajícím jednání se sponzory

• M.Kučerka předal SR informaci o úspěšné prezentaci MMČR a Čs.poháru na veletrhu GO a 

       Region Tour.

Odpovídá: M.Kučerka,J.Giacintová,M.Svobodová Termín: 11.2.2008

 

Termín příštího zasedání SR: 11.2.2008 v 9.00hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 15.1.2008
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

…………………………………………………..
Prezident Jiří Kovář
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