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Zápis ze zasedání SR GCA č. 11/2005 
ze dne 22.8.2005 

 
 Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář, O. Res, R. Válka, M. Lapiš, M. Kučerka, M. Wojnar 6 
Omluveni: V. Dostál 1 
   

Program jednání: 
1. Den otevřených dveří českého golfu (DOD) 4.9.2005 
 Viceprezident O. Res a M. Kučerka informovali SR o postupu příprav DOD. Vytištěné barevné pozvánky budou 

k dispozici ve středu 24.8.2005 v počtu 1 000 kusů. Všichni členové GCA, na které máme spojení prostřednictvím 
elektronické pošty budou informováni o přípravách DOD s tím, že budou vyzváni, aby ve svém okolí tuto akci 
aktivně prezentovali. K tomuto účelu si mohou dle svých potřeb vyzvednout v recepci klubu vytištěné pozvánky 
a přílohou zaslané zprávy bude i PDF soubor s elektronickou verzí této pozvánky, takže mohou tento dál postoupit 
dle svého uvážení. Obdobná zpráva bude uveřejněna i na WWW stránkách GCA. Ze strany ČGF byly každému 
klubu poskytnuty 2 velkoplošné letáky s motivem DOD. Bylo rozhodnuto, že jeden z nich bude na základě 
vstřícného postoje pana Ivo Jarkuliše s manželkou (provozovatel restaurace McDonald’s na „Náměstí Svobody“ 
v Brně a v domě „U tří kohoutů“) a druhý bude použit jako poutač pro registrační místo návštěvníků přímo 
v rámci DOD na golfovém hřišti. Provoz na cvičných plochách „driving range“, „chipping range“ a „putting“ budou 
ve spolupráci s trenéry GCA zajišťovat hráči jednotlivých týmů GCA, kteří nepostoupí do semifinále a finále 
mistrovství GCA v jamkové hře. Budou oblečeni v týmových dresech, aby byli snadni rozpoznatelní. Je zapotřebí, 
aby byl zpracován detailní časový harmonogram rozložení osob ve vztahu k jednotlivých oblastem tak, aby 
nedocházelo k jejich časovému přetížení a zároveň se eliminovalo riziko, že při větším počtu návštěvníků se 
nebude možno jim náležitě věnovat. Je zapotřebí vytvořit minimálně 10% kapacitní rezervu. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, O. Res, J. Kovář, M. Lapiš Termín: 4.9.2005 

2. Účast družstva GCA na Mistrovství ČR družstev chlapců do 18-ti let – Poděbrady 
 Prezident GCA J. Kovář referoval o průběhu a výsledcích družstva chlapců na Mistrovství ČR družstev do 18-ti let. 

Nejpodstatnějším a zároveň historicky nejúspěšnějším výsledkem byl postup družstva GCA do finálové části 
mistrovství, když v kvalifikačním kole na rány obsadili výborné 6-té místo. Vlastní finálová část, která probíhala 
formou vyřazovací jamkové hry, byla výrazně ovlivněna z úhlu pohledu GCA velmi nesportovním chováním 
družstva GCP (Golf Club Praha), s nímž se naše družstvo utkalo ve čtvrtfinále. Jedná se zejména o chování hráče 
GCP Tadeáše Trojana, který zcela vědomě odehrál na jamce č. 17 svůj odpal do zad před nimi hrající dvojice 
a trefil přímou ranou našeho hráče Richarda Franka do zad pod lopatku - ten v té době vedl nad svým soupeřem 
o jednu jamku a směřoval svůj zápas k vítězství. Po obdrženém přímém zásahu míčem upadl na zem a nebyl 
několik minut vůbec schopen vstát. Viník a jeho spoluhráči místo omluvy navíc ještě slovně našeho hráče napadali 
vulgárním nevybíravým způsobem a nutili ho, aby co nejrychleji pokračoval ve hře. Náš hráč v dobré vůli nakonec 
ve hře pokračoval a obě poslední jamky v důsledku otřesu prohrál. Protest našeho družstva, který byl podán 
hlavnímu rozhodčímu Václavu Janouškovi, byl z nepochopitelných důvodů zamítnut. Dle našeho přesvědčení 
a v souladu s pravidly golfu, mělo dojít jednak k diskvalifikaci hráče GCP Tadeáše Trojana a tím i k automatické 
výhře našeho hráče Milana Vantucha, který s ním hrál dvouhru a dále měl být na místo incidentu přivolán 
rozhodčí, který měl zápas našeho hráče Richarda Franka přerušit na dobu potřebnou k jeho ošetření 
a psychickému zotavení. To by mu umožnilo následně pokračovat ve hře bez tak výrazného bezprostředního 
ovlivnění. V konečném důsledku by tento postup znamenal s největší pravděpodobností vítězství našeho družstva 
a jeho postup mezi nejlepší 4 družstva v ČR. Našemu družstvu v následujících utkáních pak štěstí nepřálo 
a skončilo na celkovém 8-mém místě. Prezident J. Kovář přednese tento incident na výboru ČGF s tím, aby se 
upřesnily pokyny, jak v takovýchto situacích postupovat – zejména pak, jak na místo takto závažných incidentů 
přivolat hlavního rozhodčího. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 5.9.2005 

3. Kalendář akcí ČGF na rok 2006 + návrh dlouhodobého kalendáře do roku 2011 
 SR byla informována o dopise ze strany ČGF (Karel Vopička - STK ČGF), ve kterém jsou kluby informovány 

o plánu akcí pořádaných ČGF v roce 2006 a dále o návrhu dlouhodobého kalendáře akcí ČGF až do roku 2011. 
Kluby byly tímto zároveň vyzvány, aby dlouhodobý kalendář doplnily ze své strany o případné kandidatury na 
jednotlivé události. Členové SR si do příštího zasedání připraví možné varianty kandidatur ze strany GCA. Tyto 
budou projednány a následně oficiálně předány vedení ČGF. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 5.9.2005 
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4. Dopis viceprezidenta ČGF Ing. Jana Hermana - problematika amatérského statutu hráče 
 SR se seznámila s obsahem dopisu viceprezidenta ČGF Ing. Jana Hermana, ve kterém upozorňuje kluby na 

narůstající problémy s dodržováním amatérského statutu hráčů, které lze rozdělit do čtyř kategorií: 
1) Odměny vítězům turnajů, kdy dle pravidla 3-2,a „Pravidel“ je maximální možná nepeněžitá odměna 

v ekvivalentu maloobchodní hodnoty max. 500 GBP (liber šterlinků). Není proto možné aby promotéři 
turnajů nabízeli ceny i řádově vyšší. 

2) Odměny za hole-in-one, kdy přijetím ceny vypisované v turnajích nad rámec shora uvedené max. sumy 
je posuzováno jako jednoznačné porušení „Pravidel“ s jediným možným závěrem a tou je ztráta 
amatérského statutu hráče. 

3) Odměny pro cvičitele golfu, kdy odměna cvičitelů je v „Pravidlech“ amatérského statutu limitována 
pravidlem 5. Za vzdělávací zařízení zmíněné v pravidle 5-2,a je v našich podmínkách považován i golfový 
klub, který musí mít se cvičitelem upraven pracovní vztah samostatnou smlouvou. V každém případě 
musí být příjemcem platby od žáků pouze kluby, v žádném případě přímo cvičitel! 

4) Úhrada výdajů špičkových hráčů, kdy se jedná o poměrně specifický problém, viz pravidlo 4. 
SR konstatovala, že výše uvedené body č. 1 a 2 se týkají pouze komerčních turnajů  s tím, že STK GCA má plný 
mandát k tomu, aby případný výskyt takovéhoto problému okamžitě řešila přímým kontaktem s STK ČGF. Bod 
č. 3 se v současné době GCA netýká, neboť žádný cvičitel golfu na hřišti Austerlitz ve Slavkově u Brna nepůsobí. 
Bod č. 4 je ze strany GCA striktně a jednoznačně ošetřen „Interní směrnicí č. 1/2005“, která upravuje úhradu 
nákladů všech hráčů GCA (v souladu „Pravidly“) a SR bude dbát na to, aby tato směrnice byla vždy dodržována. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar, J. Kovář Splněno 

5. Dopis od „Sdružení Linka bezpečí“ ohledně podpory jejich aktivit ze strany GCA 
 SR se seznámila s dopisem od sdružení „Linka bezpečí“ (http://www.linkabezpeci.cz), ve kterém její představitelé 

oslovili GCA ve smyslu podpory jejich aktivit.  Po diskusi  nicméně dospěla k tomu, že v odpovědi sice vysloví 
slova uznání vůči jejich aktivitám, ale zároveň vysvětlí, že již dlouhodobě podporuje „Nadační fond dětské 
onkologie Krtek“ (http://www.krtek-nf.cz) a z důvodů netříštění omezených zdrojů nemůže v tomto směru 
podporovat další partnery. Viceprezident R. Válka byl zároveň pověřen, aby vypracoval v tomto duchu písemnou 
odpověď. 

   

 Odpovídá: R. Válka Termín: 5.9.2005 

6. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA 
 SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 

• Trenér D. Golc (tréninky mládeže červenec 2005) 
• BS auto Brno, a.s. (doprava družstva GCA do 18-ti let do Poděbrad) 
• Pavel Chalupa (kopírovací práce – tréninkové deníky družstev GCA) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

7. Odsouhlasení formy ocenění pro vítěze mistrovských soutěží GCA 
 SR projednala a odsouhlasila podobu „ocenění“ vítězů dvou nejvýznamnějších mistrovských soutěží, kterými jsou 

„Mistrovství GCA ve hře na rány“ a „Mistrovství GCA ve hře na jamky“. Vzhledem k časovým relacím budou mistři 
klubu na jamky (muži a ženy zvlášť) oceněni pamětními poháry a dále spolu s ostatními medailisty obdrží ještě 
poukázky na nákup v „Pro Shopu“. Pokud se týče mistrovství klubu na rány, pak bude ze strany M. Kučerky 
prověřena reálnost možnosti, že budou vyrobeny 2 „putovní poháry“ GCA pro vítěze soutěže (muži a ženy zvlášť) 
s možností umísťování jmenovek vítězů v jednotlivých letech a dále upomínkové miniatury těchto pohárů pro 
všechny medailisty, kteří obdrží rovněž i poukázky na nákup v „Pro Shopu“. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka Termín: 5.9.2005 

 
Příští termín jednání SR GCA: 5.9.2005 17:00 
 
Dne: 31.8.2005 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


