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Zápis ze zasedání SR GCA č. 3/2005 
ze dne 14.04.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, P. Tuček, M. Kučerka, V. Dostál 7 
Omluveni:  0 
   

Program jednání: 
1. Koncepce sledování výkonnosti a osobních tréninkových plánů hráčů družstev GCA 

 

Trenér GCA O. Trupl seznámil SR s navrhovanou koncepcí sledování vývoje jednotlivých 
hráčů včetně dokumentace, která bude o každém hráči vedena. SR vyjádřila 
s předloženou koncepcí souhlas a odsouhlasila výrobu příslušného množství osobních 
tréninkových deníků dle předložených vzorů. Jejich počet a technické zhotovení bude 
určeno STK, přičemž SR bude předložena finanční kalkulace nákladů na jejich výrobu. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček, O. Trupl, P. Šustek Termín: 2.5.2005 

2. Stanovení finanční spoluúčasti hráčů účastnících se tréninkového procesu GCA 

 

SR znovu projednala otázku výše finanční spoluúčasti hráčů. Své původní rozhodnutí 
ze dne 1.4.2005 změnila tím, že odsouhlasila paušální částku za letní sezónu 2005 
(polovina dubna až polovina října) pro všechny hráče účastnící se tréninkového procesu 
GCA s výjimkou nominovaných hráčů reprezentačního „A“ týmu, který bude obhajovat 
v letošním roce svou pozici v „Extralize“. Informováním hráčů v této souvislosti pověřila 
SR P. Tučka. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 2.5.2005 

3. Oblečení reprezentačních družstev GCA 

 

SR projednala otázku zajištění oblečení reprezentačních družstev při jejich vystoupeních 
na turnajích pořádaných ČGF. M. Kučerka seznámil SR s možnostmi nabídky ze strany 
firmy REDA, včetně nabídky na sponzorování určité části tohoto oblečení, která 
předpokládá umístění loga sponzora na viditelné části oblečení. Prezident GCA J. Kovář 
přednesl obdobnou nabídku na sponzorování další části tohoto oblečení ze strany firmy 
JUREX. Proběhlo rovněž jednání s panem R. Patočkou, zástupcem firmy PANEP, které 
vyústilo v dohodu o sponzorování zbývající části tohoto oblečení. SR všechny tyto 
nabídky přijala. Je tak zajištěno financování všech potřebných 25 sad oblečení (2x tričko, 
1x vesta a 1x čepice). Pro vlastní realizaci záměru je zapotřebí jmenný seznam hráčů 
a jejich velikostní míry. Zajištěním tohoto seznamu byl pověřen kapitán reprezentace 
Petr Šustek. 

 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, P. Tuček, P. Šustek Termín: 2.5.2005 

4. Proplácení nákladů při účasti hráčů GCA na oficiálních turnajích ČGF 

 

Předložený návrh ze strany V. Dostála byl schválen. Proplácení nákladů se týká: 
• turnajů Extraligy, 1. ligy, 2. ligy, 3. ligy 
• turnajů série „Czech Golf Amateur Tour“, MČR a ostatních federačních turnajů 
• všech turnajů žáků, juniorů a dorostu pořádaných ČGF 

Rozsah proplácení nákladů se odvíjí od druhu turnaje, případně od dosaženého výsledku 
hráčem. Přesné znění pravidel bude předáno předsedou STK kapitánovi reprezentačních 
družstev a bude zveřejněno na informační tabuli – viz. bod č. 7 tohoto zápisu. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál Splněno 

5. Informace o turnaji World Golfers Championship 
 SR se seznámila s dopisem od firmy Vinland, a.s., ve kterém byla obsažena žádost 

o podporu při propagaci a průběhu turnaje „WGC“ – Mistrovství ČR na rány s vyrovnáním 
HCP. SR odsouhlasila obecnou podporu této akci s tím, že bude zajištěna informovanost 
členů GCA o turnaji formou prezentace základních údajů na www.gca.cz a dále 
vyvěšením podrobnějších informací na připravované informační tabuli GCA v rámci 
klubového zázemí. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 20.4.2005 
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6. Nabídka firmy AZ GOLF s.r.o. na spolupráci při organizaci HCP čtvrtků GCA 
 SR projednala předloženou písemnou nabídku a pověřila dalším jednáním a zjištěním 

dalších informací O. Rese a R. Válku s ohledem na skutečnost, že některé prvky případné 
reciprocity se týkají zejména prostor klubového zázemí a hřiště. 

 

   

 Odpovídá: O. Res, R. Válka Termín: 30.4.2005 

7. Umístění informačních tabulí 
 SR vzala na vědomí informaci o průběhu výroby nástěnky, která bude umístěna v zádveří 

hlavního vstupu do klubového zázemí. Její obsah by se měl orientovat zejména 
na informace týkající se tréninkového procesu družstev GCA a jejich výsledků. Bylo 
projednáno rovněž umístění venkovní nástěnky, která by měla sloužit k prezentaci 
ostatních klubových dokumentů a norem hřiště vyplývajících z EGA standardů. 

 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 15.5.2005 

8. Mistrovství klubu GCA ve hře na rány 
 Vzhledem ke kolizi turnaje PGA pořádaného na hřišti Austerlitz a oficiálního termínu 

mistrovství klubů na rány dle ČGF, byl pro toto klubové mistrovství definován termín 
8.10. - 9.10.2005. Prezident J. Kovář ještě projedná s prezidentem PGA potenciální 
možnosti změny termínu pořádání turnaje PGA, nicméně s velkou pravděpodobností 
změna již nebude možná. 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 30.4.2005 

9. Placení ročních příspěvků členy GCA 
 SR vzala na vědomí informaci vice-prezidenta R. Války o průběhu a výši výběru ročních 

příspěvku členů GCA a stavu hotovosti na účtu GCA. 
 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 14.4.2005 

10. Schválení zaplacení příchozích faktur 
 Byly schváleny následující faktury za: 

• využívání haly H v areálu BVV po dobu zimních měsíců pro družstva 
• školení rozhodčích (J. Neštický a J. Res) 
• roční poplatky klubu vůči ČGF 
• zálohové faktury vůči GIA 
• zálohovou fakturu vůči Austerlitz Golf 

 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 14.4.2005 

11. Golfové prázdniny 2005 
 SR odsouhlasila myšlenku realizace tzv. „Golfových prázdnin“, které by měly proběhnout 

v areálu hřiště Austerlitz v průběhu prázdninových měsíců. Pověřila předsedu STK 
P. Tučka, aby upřesnil jejich program a termín ve spolupráci s trenéry GCA. 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 30.4.2005 

12. Mistrovství klubu GCA v jamkové hře 
 S ohledem na termínové možnosti SR rozhodla, že ve dnech 29.5.2005 a 26.6.2005 

proběhne v rámci klubových turnajů kvalifikace jednotlivců na jamkové mistrovství. 
Na základě postupového klíče bude 1. kolo a osmifinále odehráno do 15.7.2005 
individuálně. Čtvrtfinále, semifinále a finále bude odehráno společně v průběhu jednoho 
víkendu v měsíci srpnu. Přesný termín bude stanoven do příštího zasedání SR 
po vyhodnocení termínových možností ve spolupráci s R. Válkou. 

 

   

 Odpovídá: V. Dostál Termín: 2.5.2005 

13. Letní dětské golfové tábory Nadace Hanuše Goldscheidera (NHG) v sezóně 2005 
 Člen SR M. Lapiš podal informaci o podmínkách přihlášek na letní tábory NHD. Informace 

dále zveřejní M. Lapiš na stránkách www.gca.cz a bude rovněž informovat trenéry GCA. 
S ohledem a časové termíny musí být přihlášky členů GCA předány SR prostřednictvím 
kanceláře GCA (K. Resová) nejpozději do 2.5.2005 do 15:00. 

 

   

 Odpovídá: M. Lapiš Termín: 20.4.2005 
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14. Nesoutěžní výsledek na úpravu HCP 

 SR projednala okolnosti podmínek, které umožňují hráčům v sezóně 2005 upravovat svůj 
HCP i tzv. nesoutěžním výsledkem. K podmínkám stanoveným ČGF: 

• možnost je k dispozici pouze pro hráče do HCP 11,5 
• hráč se před zahájením kola nahlásí v recepci klubu 
• ohlásí svého spoluhráče respektive zapisovatele, který musí mít min. HCP 36 
• zaplatí administrativní, případně hrací poplatky stanovené klubem 
• recepce klubu přihlásí hráče na serveru ČGF a vydá hráči a spoluhráči scorekartu 
• hráč je povinen po ukončení kola odevzdat podepsanou scorekartu 
• recepce klubu zadá výsledek na serveru ČGF 

doplnila SR GCA následující body, které platí pouze pro hru na hřišti Austerlitz: 
• ve skupině (flight) musí být minimálně jeden hráč starší 18-ti let 
• administrativní poplatek za každý nesoutěžní výsledek je 100,- Kč 

 

   

 Odpovídá: P. Tuček Termín: 20.4.2005 

 
 
Příští termín jednání SR GCA: 2.5.2005 16:30 
 
Dne: 17.4.2005 
Zpracoval: Petr Tuček, Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


