
ZPRÁVA STK GCA – SEZÓNA 2019

Vážené dámy a pánové, vážení členové golfového klubu, dovolte mi, abych Vás seznámil, s 
prací Sportovně-technické komise našeho klubu za uplynulý rok. 

Komise pracovala ve složení Robert Varta, Roman Nagy a Aleš Kavín, 

Komise se věnovala zejména: 

• organizaci klubových turnajů. Především nedělních klubových turnajů a mistrovství na 
rány a na jamky

• aktualizaci HCP  členů, kteří si hráli turnaje v zahraničí 

• řešením požadavků na hostování našich hráčů v jiných klubech

• podpoře soutěžních týmů 

• dalším činnostem

Hřiště

Bylo po celý rok udržováno ve velmi dobré kondici. Děkuji resortu za kvalitní údržbu

Turnaje klubové 2019

-  ve dnech pracovního volna  klubových  turnajů bylo vloni celkem 13 turnajů. 9  z nich 
hrálo v klasickém formátu na rány a stableford . Průměrná účast byla 51,1 hráčů na turnaj, 
vloni 49,5. 

- 3 turnaje se hrály systémem  texas scramble s účastí 86 hráčů na  turnaj. Vloni 76,23 

Průměrná účast na klubový turnaj byla v roce 2019 – 60 ( přesně 59,8 ) hráčů.

- dvoudenního Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 62 mužů a 18 žen. Hrálo jej tedy 
dohromady 80 hráčů a hráček. 

- Mistrovství klubu v jamkové hře absolvovalo 57( vloni 54 ) hráčů a 12 ( 12 ) hráček . Tedy 
dohromady 69 ( vloni 66 ) členů.

- Účast našich členů na obou mistrovstvích, zejména však v jamkovce , je v porovnání 
s ostatními klubu opět velmi vysoká, což je skvělé…

Na turnajích byly opět použity na ceny vouchery, které lze uplatnit u více partnerů klubu 
( Resort, Hotel, David Golc shop, GolfProfi ). Na nové správní radě bude rozhodnutí, zda se 
budou vouchery do cen dávat tímto způsobem dále. Pokud ano, tak na upřesnění partnerů. 
Golprofi na konci roku zkrachoval.



Výsledky  - společensko-sportovní kategorie

Historického úspěch dosáhli naši senioři, kteří obsadili 2. místo jak v mistrovství ČR na 
jamky. 

Náš B tým i vloni zahrál krajský přebor. A skončil na výborném druhém místě.

Tým Béčka vedený Vlaďkou Kozákovou se střetl v přátelsko- sportovních zápasech s týmy 
Šilheřovic, Olomouce a Pyšel.  S Pyšely a Olomoucí jsme zvítězili. Šilhéřovice jsme porazili 
jednou my a jednou nás porazili oni.  

Všem hráčům sportovně-společenských týmů děkuji za reprezentaci a výborné výsledky. 
Moc děkuji zejména kapitánům těchto týmů, tedy Vlaďce Kozákové za Béčko, Janě Hůrkové 
za seniorky,  Víťovi Dostálovi za B tým, a Radku Durajovi za seniory 

Termíny mistrovství 2019

 - Mistrovství ve hře na rány se bude konat  12. -13. 9. 

- Přijímání přihlášek do mistrovství ve hře na jamky bude spuštěno během února . 
Rozlosování proběhne na přelomu března / dubna.  Bude upřesněno

Změny HCP systému - 2020

V letošním roce neproběhla, v minulých letech obvyklá, každoroční HCP kontrola, takže 
zatím nikdo nemá změněný HCP. Ke změnám HCP však díky přechodu na nový systém 
dojde. Budou to změny poměrně razantní a dotknou se všech. Důvodem je přechod na 
jednotný celosvětový HCP systém na základě čehož budou přepočítány HCP všem členům 
Federace. Celá akce, která bude probíhat na úrovni CGF, by měla proběhnout v průběhu 
měsíce března. 

Za STK GC Austerlitz, Robert Varta


