
ZPRÁVA STK GCA – SEZÓNA 2016 

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 nedělních klubových turnajů, hendikepových střed a organizaci mistrovství ve hře na 

rány a na jamky.  

• úpravám hendikepů členů, kteří si zlepší hendikep v zahraničí a je nutno jim jej v souladu s 

Hendikepovým systémem EGA změnit na serveru ČGF ještě před odehráním dalšího turnaje  

• řešením požadavků na hostování hráčů s našim domovským členstvím za jiný klub a vydávání 

potvrzení v souladu se Soutěžním a registračním řádem ČGF  

• podpoře soutěžních týmů  

• koncem roku byla také provedena roční kontrola hendikepů našich členů, která je dle 

hendikepového řádu EGA povinná pro všechny kluby. Pokud se někomu liší HCP, se kterým sezónu 

ukončil od toho se kterým novou sezónu začne a který bude mít na federační kartě, je to důsledek 

těchto úprav…. 

• a dalším činnostem…  

Zhodnocení turnajové sezóny a výhled na rok 2017 

Nedělních turnajů bylo vloni celkem 14.  Z nich 11 se hrálo v klasickém formátu na rány a 

stableford při průměrné účasti 57 hráčů na turnaj. Existuje jediný hráč, který tyto turnaje absolvoval 

všechny.   Zbývající tři se hrály systémem Texas scramble. Hrály se na začátku roku, uprostřed sezóny 

a měly vysokou účastí hráčů a hráček, v průměru jich hrálo 84. 3 nedělní turnaje -na začátku roku, 

uprostřed sezóny a na jejím konci byly v systému texas scramble, měly vysokou účastí hráčů a hráček, 

v průměru jich hrálo 84. Mistrovství klubu na rány se zúčastnilo 75 hráčů a hráček, seniorského 

mistrovství 44 a mistrovství v jamkové hře hrálo 50 členů. Hendikepových střed bylo uspořádáno 

celkem 17 s průměrnou účastí 13 hráčů. Letošní sezóna by měl být z hlediska organizace turnajů 

podobná té loňské. Mistrovství ve hře na rány se bude konat 16 . -17. 9.. Přijímání přihlášek do 

mistrovství ve hře na jamky bude spuštěno během února a registrace bude možná do neděle 16. 

dubna. Turnaj bude rozlosován 17.4. během turnaje Velikonoční beránek. 

Moc děkuji všem členům STK a všem rozhodčím za jejich práci pro klub, vám ostatním děkuji za 

pozornost.           

       Robert Varta, předseda STK GC Austelitz 


