
Zpráva o činnosti STK za rok 2012 a výhled na rok 2013 

 

V uplynulém roce se STK podílela na organizaci klubových turnajů a obou mistrovstvích klubu, tedy 

jak v jamkovce, tak i ve hře na rány. Nedělních klubových turnajů se uskutečnilo celkem 12, jedním 

z nich byl o prázdninách Prezidentský pohár. Z kraje sezony – v dubnu proběhl tradiční texas 

scramble dvojic – Velikonoční beránek. Na všech těchto turnajích se vystřídalo 8 klubových 

rozhodčích II. a III.třídy. Celkem se všech klubových turnajů včetně mistrovství klubu na rány 

zúčastnilo 767 hráčů, což dává průměr na jeden turnaj 55 hráčů. Slabší procento účasti na začátku 

sezony bylo ovlivněno horší kvalitou hřiště, naopak na samotném konci sezony byla účast velmi 

vysoká, k čemuž kromě dobrého stavu hřiště přispělo i dobré počasí. Nejvíce obsazenou kategorií 

byla ta s hcp 12,1-24,9 (v průměru se zde zúčastnilo 25 hráčů), kde se asi v současné době nachází 

také největší procento aktivně hrajících členů klubu. Nejméně hráčů bylo v kategorii klubových 

hendikepů, tedy 37-54 (průměrně 3). Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 55 mužů a 20 žen. 

V pavouku jamkovky pak svedlo souboje o mistrovský titul 28 mužů a 9 žen. 

Před začátkem jarní turnajové sezony proběhly dvě pravidlová školení hráčů tréninkového centra 

mládeže. Školení vedli rozhodčí II.třídy Martin Wojnar a Petr Vávrů. 

V létě byla znormována zámecká akademie pro klubové hendikepy.  

O prázdninách se v rámci klubového turnaje odehrál Prezidentský pohár, hraný netradičně jako  

PRO-AM s formátem all birdies counts – hra s vyrovnáním. Jako vodiči jednotlivých flajtů se 

představili extraligoví reprezentanti a 2 profesionálové. Podle ohlasu zúčastněných hráčů i podle 

zájmu lze považovat tento turnaj za úspěšný. 

Co se týče administrativní činnosti STK - v průběhu celé sezony probíhaly zápisy, resp. úpravy 

hendikepů hráčů klubu při jejich výjezdech do zahraničí. Na konci loňského roku byla provedena 

pravidelná roční kontrola hendikepů u všech hráčů klubu. 

Pokud jde o letošní rok, plánujeme drobné změny v organizaci klubových turnajů, kdy turnaje již 

nebudou vyhodnocovány jednotlivě, ale půjde o dlouhodobou soutěž s hodnotnými cenami pro 

nejlepší hráče na konci sezony. Počet turnajů a jejich časové rozložení bude obdobné jako v loňském 

roce. Konkrétní termínový kalendář bude zvěřejněn v průběhu března před začátkem sezony. 

Hendikepové středy budou stejně jako v loňském roce v gesci Golf Resortu. 

Jak jste již mohli zaznamenat v médiích, nastal průlom v oblasti použití měřicích zařízení. Tato 

zařízení již jsou od letošního roku povolena na všech soutěžích mistrovství Evropy a lze tedy 

očekávat, že na únorové celostátní konferenci STK v Praze budou podobné kroky odsouhlaseny i pro 

soutěže v rámci České republiky. O rozsahu povolení použití měřících zařízení vás budeme 

informovat na stránkách klubu, případně budou k dispozici na webových stránkách ČGF. Změna také 

pravděpodobně nastave ve vydávání Soutěžního řádu ČGF, který byl vydáván každoročně vždy 

s termínem jarní Konference ČGF. V letošním roce by měla zůstat v platnosti loňská verze Soutěžního 

řádu pouze s dotiskem změn. 



Co se týče vlastní práce členů STK, nadále budeme zajišťovat turnaje na pozici rozhodčích. Budeme 

se snažit co nejvíce přispět k udržení standardu mistrovského hřiště tak, aby odpovídalo normě 

hřiště a přispívalo k bezproblémové hře.  

Ještě před závěrem bych rád apeloval na všechny členy klubu k zodpovědnému přístupu pro 

přihlašování do turnajů, tak aby co nejméně docházelo k tzv. neúplným flajtům při turnajích. Myslím, 

že termíny pro přihlášení jsou dostatečně dlouhé na to, aby každý hráč zvážil, zda se turnaje může 

nebo nemůže zúčastnit i aby se stihl včas přihlásit. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům STK a rozhodčím za jejich práci během celého loňského 

roku. Všem členům klubu přeji hodně radosti z golfu a dobrou hru po celý letošní rok. 

 

Slavkov, 28.ledna 2013 

 

       Ing. Petr Vávrů 

          Předseda STK GC Austerlitz 


