
 

 

Zpráva o činnosti regionální STK Západ A 2018 

 
 

 
TCM 
 
V naší oblasti v letošním roce pracovaly tradičně tři TCM.  
Tréninková centra mládeže jsou v klubech Mariánské Lázně,  Karlovy Vary a Dýšina. V těchto centrech v současné 
době trénuje cca 237 dětí. Počet dětí, které trénují v jednotlivých TCM. 
 

TCM Karlovy Vary     45 dětí 
TCM Mariánské Lázně     64 dětí 
TCM Dýšina   115 dětí 
 

Mezi kluby, které také pracují s dětmi a organizují dětské tréninky  patří  Hluboká, Český Krumlov, Písek, 
Hořehledy, Darovanský Dvůr, Alfrédov, Kynžvart, Hazlov , Luby, Cihelny. Celkem v těchto klubech trénuje cca  …. Dětí. 
Většinou tréninky probíhají v období duben - říjen. Šest klubů pokračuje v trénincích i v zimním období v indoorech 
nebo tělocvičnách. Bohužel až na nepatrné výjimky, děti často berou golf jako další zájmový kroužek a kromě 
tréninků sami trénovat nechodí a turnajů se nezúčastňují. 
 
 

Dětská tour ČGF Západ A 2018 
 
V roce 2018 pokračovala série turnajů pro děti a mládež DT Západ A již 9. ročníkem. Pořadatelem této Tour je STK 
Západ A. V letošním roce bylo odehráno 16 turnajů na 15 hřištích. Začínalo se 15.4. na hřišti Alfrédov a tour byla 
ukončena 7.10. finálovým turnajem v resortu Darovanský Dvůr.  
Snahou je, aby na každém hřišti, spadající do oblasti Západ A, proběhl turnaj. To se, až na tři hřiště, které se 
dlouhodobě do této snahy nezapojují, daří.  V letošním roce celou tour prošlo 195 dětí a bylo odehráno 729 kol. To je 
proti předchozím rokům menší pokles v počtu účastníků. Určitě není dobré, že tento pokles je hlavně v kategoriích 
mladší a starší žáci a žákyně. Bohužel tento trend je pozorován i v některých klubech, kde pracují s mládeží. 
Pro rok 2018 došlo k významným změnám v hodnocení celé tour. Z důvodu zatraktivnění celé soutěže bylo pro 
letošní rok připraveno několik novinek při hodnocení do celkového žebříčku. Byl upraven systém bodování. U 
posledních čtyř turnajů bylo umístění „dotováno“ vždy dvojnásobným počtem bodů proti předchozímu turnaji, takže 
na posledním turnaji se hrálo o 4x více bodů.  Přesto tento poslední turnaj nezměnil pořadí na prvních místech 
v celkovém pořadí, neboť hráči na těchto místech se turnaje zúčastnili, a své pořadí si pohlídali.  

Další změnou bylo rozdělení kategorie pro začínající golfisty. Byla vytvořena kategorie pro HCP 46-54, pro úplně 
začínající hráče, jejímž smyslem je hlavně děti naučit hrát „sportovní golf“. Tedy hrát v tempu, pomáhat 
spoluhráčům, učit se golfová pravidla,…. Tyto děti také soutěží se sobě rovnými a mají tedy větší šanci na zisk 
nějakého poháru. Zisk prvního poháru na turnaji je totiž pro tyto malé děti často hnacím motorem do dalšího 
tréninku. 

Vzhledem k  letošním obměnám předpokládáme, že na příští rok k významnějším změnám nedojde. Určitě zůstane 
zachována i otevřenost kategorie dorostu, kde mohou hrát hráči do 21 let. Jejich výsledky se však nezapočítávají do 
celkového žebříčku. Této možnosti letos využilo 20 hráčů a hráček. 

Celkové výsledky tour 
 
mladší žáci: 1. Grim Matěj GRGGC  2. Mařík Karel GCKVA  3. Švajcr David GCHOR 
starší žáci: 1. Balák Jan Filip RGCML 2. Fiala Jan GCHOR  3. Šimková Justina Karolína GCKAR 
kadeti:  1. Vůch Jakub  GCHOR  2. Florián Filip GCKYN  3. Horský Juraj GRGGC 
dorost:  1. Rada Tomáš GRGGC  2. Bubníková Anna GCPRH 3. Grundlerová Victorie GCKVA 
HCP 28,1-48 1. Zamazal Patrik GRGGC 2. Balák Filip Jan RGCML  3. Pecka Jiří GCHOR 
Statistika DT  



                                                                             Počet hráčů a odehraných kol 
 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

počet turnajů nevedeno  11  14 13 16 15 16 16 18 16

počet startujících  182  233 205 261 303 266 223 255 193

počet odehraných kol 787 973 941 792 847 729

počet odehraných kol 49 65 59 50 47 46 Ø na turnaj  
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ml.žáci 36 43 53 43 38 59 39

st.žáci 27 35 64 54 53 47 33

kadeti 37 32 37 37 47 38 32

dorost 24 40 27 31 17 24 24

ostatní 81 111 122 101 68 87 65

celkem 205 261 303 266 223 255 193

Počet hráčů dle kategorií

 
                                                                                      
 
 

Soutěže družstev mládeže 2018 
 
Byly organizovány kvalifikace družstev mládeže na MČR v kategorii 16 let v Alfrédově a 14 a 18 let na hřišti 
Darovanský  Dvůr.  Letošní rok byl druhý, kdy došlo k opětovnému rozdělení kvalifikací do jednotlivých regionů (2016 
se hrály společně s družstvy z oblasti Západ B). Toto rozdělení opět ukázalo slabinu našeho regionu. Do kvalifikací se, 
až na dvě výjimky, přihlásila pouze družstva klubů, kde působí Tréninková centra mládeže.  
Jako dobré rozhodnutí se naopak ukazuje předloňská změna - možnost zapojení do kvalifikací více družstev z jednoho 
klubu. Silné kluby tak staví dvě až tři družstva a více dětí se tedy může do kvalifikace zapojit. Do finálové části však 
mohlo postoupit vždy pouze jedno družstvo z jednoho klubu. 
U kvalifikace M ČR smíšených družstev do 16 let došlo ke stejné situaci jako v loňském roce, kdy o tři postupová 
místa měly bojovat pouze tři kluby. O postupujících bylo tedy rozhodnuto již před kvalifikací. Proto byla kvalifikace 
zrušena a všechny tři přihlášené kluby postoupily do finále. 
 
M ČR smíšených družstev do 14 let  
Kvalifikace         hrálo 7 družstev, 5 klubů 
Finále     5.místo Greensgate Golf Club, 10. místo GC Karlovy Vary 
 
M ČR smíšených družstev do 16 let  
Kvalifikace nehrála se, 3 kluby 
Finále   4. místo Greensgate Golf Club, 7. místo GC Karlovy Vary, 8. Royal GC Mariánské Lázně  
 
M ČR smíšených družstev do 18 let dívky   
Kvalifikace hrála 4 družstva, 3 kluby   
Finále  vítěz  GC Karlovy Vary - GRATULUJEME 
 
 
M ČR smíšených družstev do 18 let chlapci   
Kvalifikace hrálo 5 družstev, 3 kluby   
Finále  vítěz 4. místo Greensgate Golf Club – GRATULUJEME, 6. Royal GC Mariánské Lázně 
 

Soutěže družstev dospělých 2018 
 
V roce 2018 se po roční pauze na pomyslný trůn vrátily ženy z Mariánských Lázní. V soutěži družstev mužů se po 
loňském postupu z I.ligy v extralize udrželo družstvo Royal GC Mariánské Lázně, takže v ní hrají nadále tři družstva 
z naší oblasti. 



 
STK Západ A organizovala třetím rokem krajské soutěže družstev. U žen není naplněn dostatečný počet družstev  
pro 2.ligu, takže krajská soutěž není organizována.  Soutěže mužů se zúčastnilo šest družstev. Žádný klub nevyužil 
možnosti postavit do této soutěže družstva B,C,.. Tato možnost zůstane zachována i pro další rok. 

 
Muži: 
 
Extraliga: 5. místo Greensgate Golf Club, 7. Royal GC Mariánské Lázně, 9. místo Golf Club Karlovy Vary 
1.liga:            Golf Clubu Kynžvart po roce působení sestup do 2.ligy  
2.liga:            postup do 1.ligy vybojovalo  družstvo Golf Klubu Darovanský Dvůr. 
                    Po roce sestup družstev Golf Club Františkovy Lázně a 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně   
Krajská soutěž:  postup do 2. ligy si zajistilo družstvo Golf Klub Klínovec & Fichtenberg a Golf  & Racing Karlovy Vary  

 
Ženy: 
 
Extraliga:   vítězem extraligy  se stalo družstvo žen Royal Golf Club Mariánské Lázně – GRATULUJEME 
  9. místo Golf Club Karlovy Vary 
1.liga:           sestupuje Golf Club Alfrédov 
2.liga:            postup do 1. ligy vybojovaly ženy Golf Klubu Týn nad Vltavou  
Krajská soutěž:  nehraje se   
 

Nejlepší hráči v oblasti Západ A v r. 2018 
 
Amatérský žebříček 
Žebříček je průběžný. Současné umístění nejlepších hráčů naší oblasti: 
 
Muži:  4. místo Hrubý Petr (GRGGC) 

Ženy:  3. místo Gabriela R.Vítů (RGCML)   9. místo Luňáčková Marie (GCTNV) 

 
Umístění nejlepších hráčů oblasti v mládežnických žebříčcích ČGF 2018 
 
Gabriela R.Vítů (RGCML)     1. místo  kat. dorostenky 
Hrubý Petr (GRGGC)                  1. místo  kat. dorost 
Ráža Filip  (GRGGC)                        4. místo kat. kadeti 
Hlaváček  Dan (GKPLD)     1. místo kat. starší žáci 
Rintová Ela (GCKVA)                       2. místo kat. starší žákyně 
Janda Jakub  (GRGGC)                   1. místo kat. mladší žáci 
 
 
Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2018 
Janda Lukáš  (GRGGC)              mistr ČR v kat. kadeti 
Janda Jakub  (GRGGC)                mistr ČR v kat. mladší žáci 
Hlaváček Dan (GRGGC)    mistr ČR v kat. starší žáci 
 
Vše hráčům a družstvům gratulujeme. 
 

Rozpočet  
 
Oblast hospodaří s rozpočtem 200 tis.Kč, který je čerpán z peněz ČGF a je určen výhradně pro mládež. Z tohoto 
rozpočtu je placena Dětská tour Západ A, tedy jednotlivé turnaje této tour. Jak je patrno z rozpočtu (příloha č.1), 
peníze jsou využívány na placení rozhodčích, na drobné ceny a poháry a jako příspěvek pro pořadatelská hřiště, ze 
kterého mohou zaplatit zaměstnance podílející se na organizaci turnaje 
 
 
 
 Vypracoval: Radek Běláč 



 
 
 


