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Zápis ze zasedání SR GCA č. 9/2006 
ze dne 12.6.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Turnaj „Československý pohár 2006“ – Slavkov 
 SR prodiskutovala stav příprav souvisejících s pořádáním turnaje ČS Pohár 2006. 

Jednalo se zejména o: 
• upřesnění propozic turnaje a koordinace s firmou LESTO 
• stav smluv s komerčními subjekty, rozsahy plnění smluvních stran dojednání reklamních aktivit (billboards, 

Brněnský METROPOLITAN, Mladá Fronta Dnes, časopis GOLF, …) 
   

 Odpovídá: J. Werner, J. Kovář, M. Wojnar, M. Kučerka, M. Svobodová Termín: 26.6.2006 

2. DOD (Den otevřených dveří českého golfu): 18.6.2006 
 SR projednala finální stav příprav akce DOD 2006. 

Jednalo se zejména o: 
• jmenovité personální obsazení při zajištění akce a detailní časový program akce 
• dohoda o účasti a rozsahu vystoupení „slavkovských vojáků, dělo, …“ 
• zajištění ozvučení a prezentace golfového zboží začátečníků (REDA, M. Smrž) 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, J. Kovář, M. Svobodová Termín: 18.6.2006 

3. Stav příspěvků ze strany ČSTV pro GCA 
 Viceprezident O. Res informoval SR o průběhu jednání „Okresní konference ČSTV“, která proběhla dne 8.6.2006 

ve Vyškově a o jejich výsledcích, s důrazem zejména na finanční záležitosti, týkající se příspěvků ČSTV ve 
prospěch GCA. 

Pokud se týče části neuhrazených příspěvků pro GCA za rok 2005, pak ze strany ČSTV s vazbou na SAZKU byla 
podána informace, že k datu 30.9.2006 bude tento nedoplatek plně uhrazen. 

Pokud se týká příspěvků pro GCA pro rok 2006, pak z odsouhlaseného závěru konference vyplývá, že GCA obdrží 
celkový příspěvek ve výši srovnatelný s rokem 2005. Na okresní výbor ČSTV by měla být k datu 30.6.2006 
převedena 40% splátka a ta by na účet GCA měla dorazit následně k datu 31.7.2006. U zbývajících 60% je 
doposud nejasné, kdy budou ze strany SAZKY k dispozici a vše se odvíjí od následujících jednání. 

   

 Odpovídá: O. Res Termín: 26.6.2006 

4. Úprava podmínek uznávání „Zkoušky způsobilosti“ z cizích hřišť 
 SR projednala návrhy na upřesnění znění podmínek, za kterých bude uznáváno členům GCA složení „Zkoušky 

golfové způsobilosti“ v případě, že tak nebude učiněno pod vedením některého z profesionálních trenérů GCA. 

Přesné znění: 

"Zkouška golfové způsobilosti" (která nahradila zkoušku na ZK) bude u členů GCA automaticky uznávána pouze 
za předpokladu, že bude složena pod vedením profesionálního trenéra GCA. V opačném případě bude rozhodnutí 
o uznání této zkoušky záviset na posouzení STK GCA (rozhodujícím faktorem bude osoba profesionálního trenéra, 
pod jehož vedením byla zkouška složena). V případě pochybností o kvalitativní úrovni složené zkoušky, bude 
muset člen GCA absolvovat navíc ověřovací test (zahrnující herní dovednosti i znalosti pravidel golfu a golfové 
etiky), jehož náplň a vedení garantuje STK GCA.“ 

Teprve po jeho úspěšném absolvování bude provedena registrace člena na serveru ČGF spolu s přiznáním HCP 
54. Účinnost tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost 15.6.2006. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Termín: 15.6.2006 

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

• JMHA (inzerát DOD 2006) 
• CCB, spol. s r.o. (pozvánky DOD 2006) 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 
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Příští termín jednání SR GCA: 26.6.2006 18:00 

Dne: 20.6.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


