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Omluveni:                                                                                                                  
                                                                  

 Pan J.Černý      1 
 

 
 
1.Kontrola úkolů, různé:  
 
1.1. SR GCA schválila zrušení členství ke dni 30.9.2016 členům GCA, kteří dosud neuhradili roční členský poplatek 

pro letošní rok. Sekretář GCA je pověřen zrušením členství na ČGF i v GCA. 
 

1.2. Vedoucí TMC slečna Irena Foretová  informovala o výsledcích soutěžních tymů GCA a plánech zimní přípravy. 
Zimní příprava hráčů reprezentace nebude probíhat centrálně, hráči budou trénovat se svými osobními trenéry 
tak jako v průběhu sezóny. 

 
1.3. Na minulém zasedání SR GCA pověřila Ing.M.Hlaváče vytvořením návrhu nové přihlášky ke členství v GCA.     

Úkol trvá. 
                                                          
1.4. SR GCA řešila nové webové stránky GCA.  

JUDr.Jiří Kovář oslovil firmu PIXEL BOX s požadavkem na zpracování nabídky. Požadavek pro zpracování 
nabídky musí být ze strany GCA upřesněn (administrační systém, využití videa + fota, nový design atd.) 
Ing. Hlaváč osloví s požadavkem na zpracování nabídky pana Vrbického. 
Po předložení více nabídek bude provedeno výběrové řízení. 
 

1.5. SR GCA schválila žádost o podporu pro kandidaturu do výboru ČGF pana Františka Holiše z PGC-Šilheřovice a 
přijala toto usnesení: V případě zvolení kandidáta podporovaného SR GCA Ing.J.Wernera za viceprezidenta ČGF 
bude SR GCA podporovat kandidaturu Ing.F.Holiše jako člena výboru ČGF.  
Hlasování: 
PRO - 6 
 

1.6. Přípravná konference ČGF se uskuteční 21.10.2016 v Praze. SR GCA deleguje za klub Ing.M.Hlaváče  
 

 
1.7. SR GCA schválila proplacení faktur pro trenéry reprezentačních týmů tak jak bylo vyúčtování trenéry předloženo. 
             SR GCA pověřila Ing.J.Sedláčka zpracováním nové směrnice o proplácení trenérů hráčů reprezentace pro rok    
             2017. 
             Hlasování: 
             PRO:6 
 
1.8. SR GCA řešila otázku formátu hry na MK 2017. Na webu. GCA bude vyvěšen dotazník pro členy GCA –seniory : 

1. Chcete hrát v roce 2017 MK seniorů jako dvoudenní turnaj? 
2. Chcete hrát MK seniorů ze žlutých a červených odpališť nebo modrých a bílých odpališť? 
3. Chcete hrát Mistrovství seniorů na rány v rámci klasického MK GCA na rány, v případě, že se odhlasuje  
dvoudenní Mistrovství seniorů na rány ? ( tzn. z těch odpališť, které vybere anketa v odpovědi na otázku č.2) 

             Pro zajištění vypovídající schopnosti dotazníku musí hlasovat více než 51% seniorů GCA. Dotazník bude umístěn     
             na webu do 30.4.2017. Hlasovat mohou pouze senioři GCA. Hlasování bude možné pouze z jedné IP adresy. 
            Zajištění umístění na web je pověřen sekretář GCA. 
            Hlasování: 
            PRO:5 
            PROTI:1 
 
1.9. Minulého zasedání SR se zúčastnil pan David Golc, který mimo jiné navrhl, zda by bylo možné uspořádat nějaké 

turnaje pro děti mimo turnajů pořádaných ČGF tak, aby se  turnajů mohli zúčastnit i děti, které podle HCP 
nejsou zařazeni v reprezentačních družstvech.Po diskusi bylo navrženo, že by mohla být uspořádána dětská 
soutěž ve spolupráci s kluby z okolí např.Qatro   

             SR GCA pověřila za STK Ing.R.Vartu, aby ve spolupráci s panem Golcem na příští zasedání zpracoval návrh na  
            formát hry atd.  
            Úkol trvá. 
 
1.10. SR GCA schválila termín VH: 30.1.2017 v 18.00 hod. 

Sekretář GCA je pověřen zpracováním pozvánky na VH. 

 
 
1.11. SR GCA pověřila sekretáře přidáním fotografií mistrů klubu na web. 
 

           

 

 
 
 

             Zápis ze zasedání SR GCA č.8/2016 
ze dne 26.9.2016 

 



 
3.Faktury: 
 
2x Golfhotel Austerlitz – občerstvení na turnaj GCA 
J.Neštický- Qatro Cup 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
 

Termín příštího zasedání SR GCA: bude upřesněn                    

Místo: Golfhotel Austerlitz 

Zpracovala: M. Svobodová 

Dne:28.9.2016 v 10.00 hod. 

 

Za SR GCA:                                                                      ……………………………………………… 

                                                                                      Prezident GCA JUDr.Jiří Kovář 

 

 

 

 

                

 
 


