
ZPRÁVA STK  GCA – SEZÓNA 2014 

 

Vážené dámy a pánové, vážení členové golfového klubu,  

dovolte mi, abych Vás seznámil, s prací Sportovně-technické komise našeho 

klubu za uplynulý rok.  

Po odstoupení pana Petra Vávrů, který se stal klubovým manažerem na 

Kaskádě, obměnila Sportovně-technická komise složení a od loňského roku 

převzal opět funkci předsedy STK pan Martin Wojnar, dále v STK pracovali 

pánové Aleš Kavín, Roman Nagy a Robert Varta.  

Komise se věnovala zejména:  

• práci s organizací nedělních klubových turnajů, hendikepových střed  a 

mistrovství ve hře na rány a na jamky 

• úpravám hendikepů členů, kteří si zlepší hendikep v zahraničí a je nutno jim 

jej v souladu s Hendikepovým systémem EGA změnit na serveru ČGF ještě před 

odehráním dalšího turnaje  

• řešením požadavků na hostování hráčů s našim domovským členstvím za jiný 

klub a vydávání potvrzení v souladu se Soutěžním a registračním řádem ČGF  

• podpoře soutěžních týmů  

 • koncem roku byla také provedena roční kontrola hendikepů našich členů, 

která je dle hendikepového řádu EGA povinná pro všechny kluby 

• a dalším činnostem…  

 

Letošní sezóna by měl být z hlediska organizace turnajů podobná té loňské, tzn. 

- Mistrovství na rány bude dvoudenní a odehraje se ve dnech 19-20. Září 

- I mistrovství na jamky se bude hrát ve stejném dlouhodobém formátu 

jako loni.  V kategorii mužů bude nasazen mistr klubu 2014 a 7 

přihlášených hráčů s nejnižším HCP . V kategorii žen bude nasazena 



mistryně a s ní 3 hráčky s nejlepším HCP. Ostatní hráči a hráčky se 

následně vylosují do hracího pavouka 

- Stejně jako v roce 2014, tak i letos uspořádáme 12 klubových turnajů a 

zúčastnit se budete moci i HCP střed. Pro zajímavost - v loňské sezóně 

se víkendových klubových turnajů zúčastnilo v průměru 72 hráčů a ve 

středu hrálo obvykle hráčů 13.  

 

V rámci zachování kvalitní sportovní úrovně klubových turnajů i HCP 

střed došlo loni ke dvěma  organizačním úpravám 

První  změnou byla ta, že hráči  hráči byli do startovní listiny zařazováni  

striktně v pořadí od nejnižšího HCP (platného v okamžiku uzávěrky 

turnaje), a změny „na přání“ ve startovní listině nebyly povolovány.  

 Dalším opatřením, bylo rozhodnutí vybírat dvojnásobné startovné u 

hráčů, kteří se na minulém turnaji neomluvili včas a na turnaj se 

nedostavili. Tímto opatřením se tento nešvar téměř vymýtil. 

Protože se obě tato pravidla se osvědčila, budeme je  uplatňovat i při 

letošních turnajích… 

 

 Letos je posledním rokem, kdy platí stávající edice Pravidel golfu. Od 

roku 2016, bude vydána edice nová, což přinese několik pravidlových 

změn a také povinnost všech rozhodčích obnovit si stávající licence.  

 

Závěrem chci poděkovat všem členům STK za jejich práci pro klub a 

také rozhodčím, kteří se podíleli na organizování klubových turnajů a 

bez jejichž pomoci by klubové turnaje nemohly být uspořádány v 

takovém rozsahu a kvalitě jak jsou pořádány…  

 

- Děkuji Vám za pozornost… Martin Wojnar  


