
 
 

 
  Počet 

Přítomni: JUDr J.Kovář, Ing. J.Sedláček, Pan J.Černý,Ing. 
M.Hlaváč,Ing.R.Varta,Ing.O.Res                                          
 
 

     6 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

 Ing.M.Kučerka      1 
 

 
1.Kontrola úkolů:  
 
1.1. SR GCA schválila zrušení členství ke dni 30.9.2016 členům GCA, kteří dosud neuhradili roční členský poplatek 

pro letošní rok. 
 

1.2. Ing.J.Sedláček informoval o výsledcích soutěžních tymů GCA. JUDr.Jiří Kovář poděkoval Ing.J.Sedláčkovi za 
práci pro reprezentací GCA. 
Na příští zasedání bude přizvána vedoucí TCM slečna Irena Foretová. 

 
1.3. SR GCA pověřila Ing.M.Hlaváče vytvořením návrhu nové přihlášky ke členství v GCA. 

 
1.4. SR GCA řešila nové webové stránky GCA. Pánové Kovář a Sedláček osloví více firem s požadavkem na 

zpracování nabídky.  
 

1.5. SR GCA nominuje za GCA Ing.Juraje Wernera na viceprezidenta ČGF. V případě, že by nebyl zvolen tak jako 
člena výboru ČGF. Sekretář GCA je pověřen písemným zpracováním nominace. 
 

1.6. Přípravná konference ČGF se uskuteční 21.10.2016 v Praze. SR GCA deleguje za klub Ing.M.Hlaváče  
 

1.7. SR GCA projednávala předběžnou kalkulaci pro trenéry reprezentačních týmů. Vyúčtování pro Martina Bauera, 
Johna Carrolla, Davida Golce a Ondřeje Trupla bude schváleno na příštím zasedání SR. 

 
1.8. SR GCA řešila otázku formátu hry na MK 2016 a rozhodla, že se ruší dvoudenní mistrovství seniorů v rámci MK 

na rány.17.-18.9. a přesouvá se na 25.9.2016 a bude jednodenní. 
Formát MK pro rok 2017 musí vzniknout z vnitroklubové diskuse a bude schválen na VH GCA 2017. 
Vyřizuje: Ing.R.Varta 

 
 

2.Různé: 
 

Zasedání SR se zůčastnil pan David Golc , který vznesl dotaz,podle jakých kritérií jsou vybíráni hráči do reprezentace 
GCA. Ing.J.Sedláček odpověděl, že hráči jsou nominováni podle HCP. 
Dále pan Golc navrhl, zda by bylo možné uspořádat nějaké turnaje pro děti mimo turnajů pořádaných ČGF tak, aby se  
turnajů mohli zúčastnit i děti, které podle HCP nejsou zařazeni v reprezentačních družstvech. 
Po diskusi bylo navrženo, že by mohla být uspořádána dětská soutěž ve spolupráci s kluby z okolí např.Qatro cup. 
SR GCA pověřila za STK Ing.R.Vartu, aby ve spolupráci s panem Golcem na příští zasedání zpracoval návrh na formát hry 
atd.  
 
 
 
3.Faktury: 
 
2x Golfhotel Austerlitz – občerstvení na turnaj GCA 
GIA –splátka hřiště 

 
          
  

 

Termín příštího zasedání SR GCA:                     

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: M. Svobodová 

Dne:26.9.2016 v 10.00 hod. 

 

Za SR GCA:                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                      Prezident GCA JUDr.Jiří Kovář 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.7/2016 
ze dne 12.9.2016 

 



 

 

 

                

 
 


