
 
 

 
  Počet 

Přítomni:  Ing. J.Sedláček, M.Hlaváč,Ing.R.Varta,Ing.O.Res,Ing.M.Kučerka, pan J.Černý                                        
 
 

     6 

Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

 JUDr.Jiří Kovář      1 
 

 
 
1.Kontrola úkolů, různé:  
 
1.1. Ing.J.Sedláček předal členům SR koncepci TCM a reprezentačních týmů pro rok 2017 zpracovanou slečnou 

Foretovou. 
 
1.2. SR GCA pověřila Ing.M.Hlaváče vytvořením návrhu elektronické přihlášky ke členství v GCA.      
            Úkol trvá. 
                                                          
1.3. SR GCA řešila nové webové stránky GCA.                                                                                                                                                                                                       

Ing.M.Hlaváč  je pověřen upřesněním požadavků ze strany GCA na zpracování nabídky. (administrační systém, 

využití videa + fota, nový design atd.) 
Po předložení více nabídek provede SR výběrové řízení. 
Úkol trvá. 

 
1.4. SR GCA pověřila Ing.J.Sedláčka zpracováním nové směrnice o proplácení trenérů hráčů reprezentace a hráčů    

týmů pro rok 2017. 
             Úkol trvá. 
         
 
1.5. SR GCA řešila otázku formátu hry na MK 2017. Na webu. GCA bude vyvěšen dotazník pro členy GCA –seniory : 

Otázky: 
      Chcete hrát v roce 2017 MK seniorů jako dvoudenní turnaj? 
      Chcete hrát MK seniorů ze žlutých a červených odpališť nebo modrých a bílých odpališť? 
      Chcete hrát Mistrovství seniorů na rány v rámci klasického MK GCA na rány, v případě, že se odhlasuje  

dvoudenní Mistrovství seniorů na rány ? ( tzn. z těch odpališť, které vybere anketa v odpovědi na otázku č.2) 
             Pro zajištění vypovídající schopnosti dotazníku musí hlasovat více než 51% seniorů GCA. Dotazník bude umístěn     
             na webu do 30.4.2017. Hlasovat mohou pouze senioři GCA. Hlasování bude možné pouze z jedné IP adresy. 
            Zajištění umístění na web je pověřen sekretář GCA. 
            Úkol trvá – požadavek je zpracováván správcem webu. 
 
 
1.6. VH GCA: 30.1.2017 v 18.00 hod. 

SR GCA schválila objednávku občerstvení na VH stejně jako v minulých letech. 
Návrh osob do komisí: 
Mandátová komise:Ing.M.Hlaváč + 2 
Návrhová komise:Ing.M.Kučerka + 2 
Zapisovatel:paní M.Svobodová 
Ověřovatelé zápisu:Ing.L.Kučerková + 1  
Zprávy zpracují:JUDr.J.Kovář,Ing.R.Varta,slečna Foretová 
 

1.7. SR pověřila sekretáře vyřazením veřejných členů s neuhrazeným poplatkem na rok 2017, dále odstraněním 
z webu všech směrnic týkajících se proplácení nákladů hráčů a trenérů.  
 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
 

Termín příštího zasedání SR GCA: bude upřesněn                    

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: M. Svobodová 

Dne:19.1.2017 ve Slavkově u Brna 

 

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

                                                                                      Viceprezident GCA Ing.J.Sedláček 

 

 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.1/2017 
ze dne 19.1.2017 

 



 

 

                

 
 


