
Vážené dámy a pánové, vážení členové golfového klubu, 

 

dovolte mi, abych Vás seznámil, s prací Sportovně-technické komise 

našeho klubu za rok 2015.  

 

Ve Sportovně-technické komisi pracovali v roce 2015  pan Martin 

Wojnar ve funkci předsedy STK, a dále pánové Aleš Kavín, Roman 

Nagy a Robert Varta jako její členové. 

 

Komise se věnovala: 

 práci s organizací nedělních klubových turnajů, hendikepových 

střed  

 úpravám hendikepů členů, na základě výsledků ze zahraničí  

 řešením požadavků na hostování hráčů domovských členů GCA 

za jiný klub a vydáváním potvrzení v souladu se Soutěžním a 

registračním řádem ČGF  

 podpoře soutěžních týmů 

 a dalším činnostem… 

 

V průběhu uplynulé sezóny Sportovně-technická komise také 

organizovala Mistrovství klubu ve hře na jamky, a na podzim pak 

Mistrovství klubu ve hře na rány.  

Systém Mistrovství klubu ve hře na jamky zachováme stejný jako 

v minulosti, tzn. nasazení loňského vítěze +7 hráčů dle HCP v případě 

mužů a +3 hráček v případě žen.  

Mistrovství klubu ve hře na rány se i letos odehraje v tradičním 

termínu stanoveném Českou golfovou federací a to 17. – 18. Září 

2016. Stejně jako v roce 2015, kdy jsme vyhověli požadavků seniorů 

na samostatný turnaj, uspořádáme letos toto mistrovství formou dvou 

samostatných turnajů a to, MK amatérů a MK seniorů. 

 

Koncem roku byla také provedena roční kontrola hendikepů našich 

členů, která je dle hendikepového řádu EGA povinná pro všechny 

kluby. V oblasti roční kontroly došlo ke změně v oblasti Aktivních či 

Neaktivních hendikepů, kdy EGA upustila od nutnosti odehrát čtyři 

turnaje v kalendářním roce, a toto pravidlo bylo zrušeno. 



Tak jako v uplynulých letech, i letos budeme pořádat nedělní klubové 

turnaje, hendikepové středy, MK na jamky a Mistrovství klubu na 

rány 

 

V rámci zachování kvalitní sportovní úrovně klubových turnajů a 

HCP střed budou zachovány pravidla pro zařazování hráčů do 

startovní listiny v pořadí od nejnižšího HCP (platného v okamžiku 

uzávěrky turnaje), a také povinnost uhradit dvojnásobné startovné u 

hráčů, kteří se na minulém turnaji neomluvili včas a na turnaj se 

nedostavili. Obě tato pravidla se osvědčila, a proto je zachováme… 

 

Letos byla vydána nová edice Pravidel golfu, která obsahuje určité 

úpravy v pravidlech golfu a také povinnost rozhodčích obnovit si 

stávající licence.  

Dochází ke změně v zařazování hráčů do jednotlivých věkových 

kategorií,  stejně jako u MID Amatérů, která je pro muže i ženy stejná 

od 30-ti let, a od letoška došlo ke sjednocení i v kategorii Seniorů, a to 

od 50-ti let. 

 

Závěrem chci poděkovat všem členům STK za jejich práci pro klub a 

také rozhodčím, kteří se podíleli na organizování klubových turnajů a 

bez jejichž pomoci by klubové turnaje nemohly být uspořádány 

v takovém rozsahu a kvalitě jak jsou pořádány… 

 

 

Děkuji Vám za pozornost… 

 

 

 

Slavkov u Brna 25.1.2016       Martin Wojnar 


