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Zápis ze zasedání SR GCA č. 15/2006 
ze dne 10.10.2006 

 
 Členové SR GCA Počet 

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

Program jednání: 
1. Projednání případu hrubého porušení etiky členem GCA 
 Prezident GCA informoval SR ohledně zaslání osobního dopisu zákonnému zástupci člena GCA Richarda Franka 

a jeho omluvné odpovědi. SR se dále seznámila s omluvným zápisem do „Knihy přání a námětů“ ze strany 
R. Franka. SR celou záležitost uzavřela. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Splněno 

2. Prodiskutování možných scénářů „Reprezentačního plesu GCA“ 
 SR prodiskutovala možnosti realizace tradičního „Reprezentačního plesu GCA“ a to ve čtyřech základních 

podobách: 1) tradiční scénář ve vlastní režii, 2) spolupráce s externím subjektem, případně s ostatními golfovými 
kluby v Brně a okolí, 3) volba dvouleté periodicity plesu (příští ples by se konal tedy v lednu roku 2008) s tím, 
že by docházelo ke střídaní s akcí v duchu „klubový country večer“, 4) volba pouze dvouleté periodicity. 
Podrobnosti budou průběžně prodiskutovávány s tím, že konečné rozhodnutí musí padnout do 15.12.2006. 

   

 Odpovídá: J. Kovář Termín: 28.11.2006 

3. Rozpracování nové dlouhodobé klubové soutěže – jamková hra 
 Při vyhodnocení soutěžní sezóny 2006 byla prodiskutována skutečnost, že ve všech klíčových týmových soutěžích 

ČGF jsou rozhodující zápasy hrány formou „jamkové hry“, přičemž v průběhu roku jsou hráči primárně 
orientováni na individuální hru „na rány“. Úspěch při hře na „jamky“ souvisí z velké míry rovněž s psychologií 
a schopnosti vhodně měnit taktiku hry. Průběh sezóny 2006 ukázal, že v této oblasti máme velké rezervy. 
Z tohoto důvodu SR prodiskutovala návrh, aby byla od počátku sezóny 2007 připravena a odstartována 
dlouhodobá klubová soutěž (bez omezení počtu hráčů) ve formátu „jamkové hry“, která by dále kontinuálně 
pokračovala v následujících letech a ve které by se jednotliví hráči probojovávali pyramidovým uspořádáním 
směrem k vrcholu tím, že vyzvou k zápasu jiné hráče, kteří se nacházejí bezprostředně před nima a pokud zvítězí, 
dostávají se na jejich pozice. Detailní propozice budou zpracovány a zveřejněny do začátku soutěžní sezóny 2007. 
Tato soutěž by samozřejmě byla přínosem i pro vnitro-klubový život. Aktuální výsledkový strom by byl 
prezentován v klubovně GCA. 

   

 Odpovídá: M. Kučerka, J. Vlašín, M. Wojnar Termín: 28.11.2006 

4. Koncepce práce TCM v zimní sezóně 2006/2007 
 Zasedání SR se účastnil i vedoucí TCM GCA J. Vlašín. Seznámil SR s následujícími body: 

• Ukončení sezóny 2006 formou turnaje „Texas scramble dvojic“ – vždy 1 hráč TCM + rodinný příslušník 
(nebo přítel) dne 28.10.2006, začátek v  10:30. Po skončení turnaje setkání realizačního týmu TCM, hráčů 
a rodinných příslušníků s cílem prohloubení vzájemného poznání a rekapitulace výsledků sezóny 2006. 

• Zahájení zimní přípravy TCM, která se bude skládat z fyzické přípravy (Star Trac) pro cca 15 osob (starší hráči) 
a dále z herní technické přípravy zejména v prostorách „Haly H“ v areálu BVV (primární orientace na 
individuální přípravu, video analýzy), přičemž se dále předpokládá společné setkání hráčů TCM 1x za měsíc –
koordinace přípravy, vytváření týmového ducha, … 

• Předpokládaný rozpočet TCM na zimní přípravu – v současné době pouze orientační s upřesněním v okamžiku 
stabilizace početních stavů hráčů pro jednotlivé oblasti tréninkového procesu. Předpokládá se přibližně stejný 
rozsah jako u zimní přípravy pro sezónu 2006. 

• Prodiskutování některých nových možností souvisejících s tréninkovými prostorami v areálu hřiště ve Slavkově 
a případné změny v angažování trenérů pro potřeby TCM. 

   

 Odpovídá: J. Vlašín Termín: 28.11.2006 
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5. Úprava podmínek uznávání „Zkoušky způsobilosti“ z cizích hřišť 
 SR se ještě jednou vrátila k problematice podmínek, za kterých bude uznáváno členům GCA složení „Zkoušky 

golfové způsobilosti“ v případě, že tak nebude učiněno pod vedením některého z profesionálních trenérů GCA 
a doplnila jejich znění takto: 

"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 bez dalšího 
zkoumání uznávána v případě, že bude složena pod vedením člena PGA Czech s kvalifikací GP1 a GP2. 

V případě složení zkoušky pod vedením členů PGA Czech s kvalifikací GP3, bude rozhodnutí o uznání této zkoušky 
záviset na posouzení STK GCA a 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. 

Na jakékoliv jiné případy nebudou brány na zřetel a člen GCA bude muset opakovat zkoušku dle výše uvedených 
podmínek. 

   

 Odpovídá: M. Wojnar Splněno 

6. Odsouhlasení příspěvku na tradiční „Rider Cup“ 2006 
 SR odsouhlasila poskytnutí příspěvku na občerstvení účastníků tradičního turnaje „Rider Cup“, který se koná 

periodicky na hřištích klubů GCA a GKAB a který se letos koná na hřišti ve Slavkově. 
   

 Odpovídá: M. Wojnar, J. Vlašín Splněno 

 

Příští termín jednání SR GCA: 28.11.2006 16:00 

Dne: 26.10.2006 
Zpracoval: Miloš Lapiš 
 
 
Za GCA:  
 ………………………………………………….. 
 Prezident Jiří Kovář 


