
 

Zápis ze zasedání SR GCA č. 11/2007 
ze dne 17.9.2007 

Členové SR GCA Počet 

Přítomni: J. Kovář , M. Kučerka, , M. Wojnar , V. Dostál, J.Giacintova, R. Válka, M. Lapiš, 7 

Omluveni: O. Res 1 

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů z     předchozích jednání SR  :   

1.a   /   Zpracování pravidel pro rozhodčí:   

• Na konci roku 2007 končí platnost licencí všech rozhodčích – březen 2008 bude nové školení pro region 
• Je třeba připravit směrnici pro fungování rozhodčích, proběhla diskuze, jestli nebude lepší nechat náklady školení na 

jedincích a honorovat rozhodčí při turnajích. 

Odpovídá: M. Wojnar Termín: Úkol TRVÁ 

1.b     /: Seniorský turnaj   

Vyřízeno, O.Res vloží do GCA příslušnou sumu 

Termín: SPLNĚNO 

1.c     / Vložení zápisů SR na web:   

splněno 
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Odpovídá: J. Giacintova 

Termín: příští SR 

1.  d/ Placení ročních fee  :   

Na webové stránky zveřejnit aktuální seznam nezaplacených fee a zmíněné k 1.10. vyloučit z klubu. 

Odpovídá: V.Dostál 

Termín: příští SR 

1.e  / Instalace programu IBM Lotus Notes  :   

SR povolila instalaci programu k evidenci členské základny pro zastupujícího sekretáře a rozšíření tarifu Vodafonu o přenos dat. 

Odpovídá: M.Lapiš, M. Wojnar 

Termín: TRVÁ 

2. Odsouhlasení došlých faktur vůči GCA: 

SR odsouhlasila uhrazení následujících faktur: 
• Miroslav Stehlík : 2.800,-Kč   
• Telefon: 4.151,-Kč   
• David Golc: 3.900.-Kč   

3. Udržovací poplatek byl schválen pro pana Hladného, polovina fee pro pana Vaňka 

Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

4. Konference prezidentů klubů ČGF 25.-26.10.2007 
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• ČGF přispívá 20.000,-Kč na občerstvení, čtvrteční zasedání upřesní výši dle navýšení počtu klubů, jedná cca o 55 osob, 
program v pátek sraz v 15 hodin prezentace , zahájení v 16hodin, 18-19 raut, následněvolná diskuze a zábava. 
V sobotu turnaj 10=15 flightů. Na ubytování třeba stanovit styčného důstojníka, plaí si prezidenti sami. V týdnu 20.9. 
odesílá ČGF pozvánky. Třeba zajistit prostor pro 50 osob, dataprojektor, plátno, občerstvení a turnaj. V pondělí na 

kontrolním dnu bude vše upřesněno. 

Odpovídá: J. Giacintova Termín: příští SR 

5. Čs.-slovenský pohár 9.-10.7.2008   ( 8.7. tréninkové kolo)   

• J. Kovář informoval o návrhu změny tohoto turnaje na Vyšegrádský pohár – návrh, aby obě akce zůstaly zachovány 

samostatně. 

6. Dětské členství 

• IV.15 Dětské členství TCM 
Toto členství se uděluje na základě rozhodnutí SR a může je získat fyzická osoba, která ještě nedosáhla věku 16-ti let, na základě 
jmenovitého doporučení "Vedoucího TCM". Toto člentví se uděluje vždy pouze na dobu 1 kalednářního roku s možností opakování. 

S tímto členstvím je spojen pouze roční příspěvek (neplatí se žádný vstupní příspěvek) a členství v ČGF. 
Tomuto členství nenáleží žádný volební hlas. V okamžiku dosažení 16-ti let je logickým vyústěním přechod na studentskou formu 
členství za podmínek definovaných "Stanovami GCA". Tato forma členství je určena výhradně pro zájemce o sportovní golf a 

předpokládá plnění stanoveného výkonnostního plánu v rámci TCM. 
• Návrh:Motivační program: pak % zvýhodnění do hcp 3 0 %, do hcp 6 30%, do hcp 12 60% při přechodu na studentské. 

Odpovídá: M.Lapiš, J. Giacintova 
Termín: příští SR 

7. Vedoucí TCM 

• Je třeba vypracovat návrh pracovní dohody a stanovit náplň práce a kompetence, délku smlouvy. 
• Radim Válka je pověřen vypracováním náplně práce pro sekretáře klubu. 
• Martin Wojnar objedná na Vodafonu další telefonní číslo pro J.Giacintovu 

8. TCM 

• Zimní příprava – náhradní prostory za Startrac , který navýšil cenu – v jednání je jiný sál, kde by se odehrával Pilates a 

psychologický trénink v kombinaci s fittness. 
• „PRO-AM“ klubový –byl doporučen na jaro – spolu s dalšími zábavnými turnaji 
• Resty TCM – shrnující zprávu o nákladech TCM do konce září– zodpovídá J. Vlašín 
• příprava soustředění v Turecku- nutno objednat soustředění již teď 
•

Odpovídá: J. Giacintova, J. Vlašín, V. 
Termín: příští SR 
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9. Identifikační karty 

• O. Res nechal zhotovit návrh. Bod příští SR 

Odpovídá: O.Res Termín: příští SR 

10. Mezinárodní mistrovství ČR na rány 5. – 9.8. 2008     

• Je stanoven organizační výbor složený ze zástupců ČGF a 2-3 GCA, třeba zajistit místo pro vlajky, ubytování cizinců na 
hřišti + organizační výbor 1+1 budova, cca 140-150 hráčů, třeba zorganizovat prezentaci –samostatné místo, 
odsouhlasit vyhlášení poháru národů-zhotovit pohár, Doporučení: vysoká úroveň služeb –jazyková vybavenost všech 

činovníků, nová birdie karta! Investice –voda, více zeleně, hlavně kvalita grínů, bankrů-ořezané 
• Lesto s.r.o. byla navržena a schválena pořadatelstvím obou jmenovaných akcí. 

• Sportovní výsledky –Muži postoupili do extraligy 
• Hřiště Bernolákovo vyjádřilo zájem o reciprocitu – J. Giacintova odpoví mailem. 

Různé: 

Termín konání příští Správní rady je 1.10.2007 v     17:00 hodin.   

Dne: 17.9.2007 
Zpracoval: Jana Giacintova 
Za GCA: 
………………………………………………….. 
Prezident Jiří Kovář 
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