
  Zpráva o činnosti STK za 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. Pro nepřízeň počasí, 

resp. déle trvající zimu byl tradiční jarní texas scramble dvojic - Velikonoční  beránek přesunutý až na konec 

sezony v podobě Slavkovského Halloweenu. Na všech těchto turnajích se vystřídalo 8 klubových rozhodčích II. 

a III.třídy. Celkem se všech klubových turnajů včetně mistrovství klubu na rány zúčastnilo 865 hráčů, což dává 

průměr na jeden turnaj 63 hráčů (v průměru o 7 více než v předchozí sezoně). Největší účast byla na klubovém 

mistrovství na rány – 85 hráčů. Největší počet hráčů při klubových turnajích byl v kategorii s hcp 12,0-19,9 (s 

průměrem 25 hráčů/turnaj). Naopak nejméně hráčů bylo tradičně v kategorii klubových hendikepů, tedy 37-54 

(průměrně 3/turnaj). Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 64 mužů a 21 žen. V pavoucích jamkovky pak 

svedlo souboje o mistrovský titul 31 mužů a 7 žen. 

Novinkou v organizaci turnajů bylo zavedení celoroční soutěže v rámci klubových turnajů, při které se 

počítalo 5 nejlepších uhraných výsledků v kategoriích Brutto a Netto. Do soutěže se zapojilo celkem 209 hráčů, 

z nichž 44 splnilo podmínku alespoň 5 odehraných klubových turnajů. Dva hráči – Aleš Lerch a Tomáš 

Kratochvíl odehráli dokonce 11 turnajů! Nejlepších 6 hráčů v obou kategoriích obdrželo v rámci závěrečného 

turnaje sezony věcné ceny a poukazy. 

V září se v rámci klubového turnaje odehrál turnaj O pohár prezidenta a správní rady, sponzorsky 

zajištěný prezidentem klubu panem JUDr. Jiřím Kovářem, za což mu patří velké poděkování. 

Do klubového mistrovství na rány dodala velmi pěkné ceny v podobě polštářů a přikrývek firma 

EVERY, zastoupená členem našeho klubu panem Jaroslavem Mikuláškem. I jemu patří touto cestou 

poděkování. 

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

hendikepů hráčů klubu při jejich výjezdech do zahraničí, dále vydávání souhlasů s hostováním a zpracování 

výsledků klubových soutěží. Na konci loňského roku byla provedena pravidelná roční kontrola hendikepů u 

všech hráčů klubu. 

Výhled na sezonu 2014 

Počet turnajů a jejich časové rozložení bude obdobné jako v loňském roce. Konkrétní termínový 

kalendář bude zvěřejněn v průběhu března před začátkem sezony. 

Pro letošní sezonu budou povolena na všech klubových turnajích měřící zařízení, avšak s podmínkou, 

že použití těchto zařízení nebude narušovat stanovené tempo hry. 

Co se týče vlastní práce členů STK, nadále budeme zajišťovat turnaje na pozici rozhodčích a vykonávat 

administrativní činnost v souladu s potřebami členů klubu. 

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 hezkou hru po celý letošní rok. 
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