
Zápis ze schůze regionální komise STK Západ A 
Alfrédov, 29.listopadu 2018 

 

Bod č.1.  - ZAHÁJENÍ 

V 16:00 hod. Michal Rulák přivítal všechny přítomné zástupce klubů a hosty: předsedu STK a generálního sekretáře 
Aleše Libecajta, sportovního ředitele Luboše Klikara, předsedu komise rozhodčích, normovací a hendikepové Dalibora 
Procházku. 

M. Rulák se zeptal, zda má někdo návrhy na doplnění programu schůze.  Nikdo nenavrhl doplnění programu. 

Přítomní odsouhlasili navržený program schůze hlasováním: pro 8,  proti  0,  zdržel se 0 

                                                                                                                                        
Bod č.2.  - ZPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNÍ KOMISE 

Přítomní obdrželi správu o činnosti STK předem mailem. R. Běláč proto zdůraznil pouze nejdůležitější body této 
zprávy: 

1. V oblasti pracují tři TCM. Většina klubů pracuje s dětmi, mají dětské tréninky v letní sezóně, šest klubů 
pokračuje v zimě v indooru. Bohužel obecným trendem je, že děti berou golf spíše jako kroužek, chodí na 
tréninky, ale jinak se golfu nevěnují. 

2. DT Západ A  -  v loňském roce byl nárůst hráčů u kat. mladší žáci. Bohužel v letošním roce u této, a u kategorie 
starší žáci, došlo k poklesu dětí, které se do turnajů zapojily. Nemůže být chyba i v termínech, které často 
hřiště nabízí ve všedních dnech??  
O novou kategorii dětí 6-9 let hranou na 9 jamek nebyl v sezóně 2017 zájem. Proto byla tour pro r. 2018 
rozšířena o samostatnou kategorii HCP 47 - 54 pro úplné začátečníky. Děti tak mají větší šanci získat pohár, a 
to je motivuje k dalšímu tréninku. 

3. Kvalifikace soutěží družstev mládeže: kvalifikace organizoval každý region samostatně.  
V našem regionu jsme organizovali kvalifikaci družstev mládeže na M ČR 14 a 18 na hřišti Darovanský Dvůr a 
na M ČR 16 v Alfrédově. Tato druhá zmiňovaná kvalifikace byla zrušena, neboť se přihlásily pouze tři kluby a 
měly tak zajištěn automatický postup. Od r. 2017 platí možnost postavit více družstev z jednoho klubu, čehož 
některé kluby využívají.  Kvalifikací se zúčastnily tradičně kluby, které mají TCM. Pouze v kategorii do 14 let 
hrálo kvalifikaci i více klubů. 

4. Soutěže dospělých: pořádána Krajská soutěž družstev mužů, do které se přihlášeno šest družstev, hrálo jich 
pět. Krajská soutěž žen se nehraje, neboť všechna přihlášená družstva žen hrají automaticky druhou ligu. 
Postup do II.ligy:  GC Klínovec and Fichtelberg a Golf and Racing Club Karlovy Vary 
Úspěch družstva žen Royal GC Mariánské Lázně – 1. místov v Extralize 
Úspěch družstva dívek do 18 let GC Karlovy Vary – 1. místo v MČR 18D 

5. Rozpočet: čerpání se neliší od jiných let - peníze jsou použity na organizaci dětské tour = nákup cen, pohárů, 
odměny pro rozhodčí, příspěvek hřištím na organizaci. K dnešnímu dni chybí dočerpat cca 17 tisíc. Kč. 
 

Bod č.3 – INFORMACE STK ČGF -  tréninkový systém, řády a pravidla 2019 

1. A. Libecajt  informoval o připravované změně fungování STK. Za účelem dalšího zkvalitnění práce bude oblast 
řízená L. Klikarem rozdělena na: 

Sportovní úsek = reprezentace a tréninkový systém 

Technický úsek = technické zajištění turnajů a soutěží pořádaných ČGF. V současné době se hledá kandidát. 

2. L. Klikar stručně okomentoval prezentaci Jak šel rok 2018 v českém golfu, kterou všichni dostali předem. 
ČGF stoupá díky úspěchu nahoru a nejsme již bráni jako rozvinutá golfová země. Negativním důsledkem 
tohoto úspěchu je menší možnost zisku grantů od R&A.  
ČGF spolupracuje s PGA ČR a ve svém programu podporuje přechod elitních hráčů k profesionálům, jako další 
krok v jejich kariéře. 
Z hlediska tréninkového systému je pro příští rok plánováno pokračovat v osvědčeném systému. V zimním 
období jsou plánovány tři zahraniční kempy pro reprezentaci a nově jedno soustředění pro RTS v Turecku. 

3. D. Procházka informoval o tisku nových pravidel a o přípravě školení rozhodčích. Přesné termíny školení zatím 
nejsou. Plánují se tradiční školení v období únor-březen v Praze a Brně a dále i v regionech. 

 



Bod č. 4  - ZMĚNY V SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE 

Soutěže mládeže - L. Klikar 

Před dvěma lety došlo ke změně herního systému kvalifikací a finálových kol u soutěží družstev mládeže. Tyto změny 
jsou kritizovány jak kapitány, tak samotnými hráči. Jedním z hlavních kritizovaných bodů je absence jamkové hry ve 
finálových kolech. Mezi další připomínky patří přetěžování nejlepších hráčů velkým množstvím soutěží a turnajů.  

Proto L. Klikar připravil dva návrhy na možnou úpravu těchto soutěží. Návrhy dostali všichni předem. 

Návrh č. 1 - stejně jako v předcházejícím období pořádat čtyři národní soutěže družstev mládeže s tím, že v soutěžích 
ČGF U16, 18CH, 18D bude ve finále použit jamkový formát. Sloučení kvalifikací se Západem B. 

Návrh č. 2 - dále pořádat tři soutěže družstev mládeže (vypadne U16). Sloučení kvalifikací se Západem B. 

Před hlasování M. Rulák (GCKV) zdůvodnil svůj názor pro návrh č. 1 a L. Zavadil (RGCML) připustil možnost zrušení 
soutěže U16. 

Hlasování:  

Návrh č. 1: pro 7, zdržel se 2, proti 0 

Počet dětí v soutěžích:  U14 – 4, U16 – 6,  U18 CH – 4,  U18 D – 4 

Sloučení kvalifikací se Západem B: pro 7, zdržel se 2, proti 0 

Soutěže dospělých - D. Procházka 

V současné jsou zejména soutěže družstev mužů na úrovni krajů značně nevyvážené. V některých regionech je 6 
družstev, jinde musí být krajská soutěž rozdělena na více hřišť. D. Procházka prezentoval na několika slidech návrh 
nového přerozdělení těchto soutěží.  Nedojde k přerozdělení regionů z hlediska práce STK. Pouze dojde k přerozdělení 
oblastí u soutěží družstev dospělých. To přinese: 

• zkrácení dojezdových vzdáleností = náklady a čas 

• menší počet hřišť na kterých se bude hrát =  úspora nákladů ČGF  za pronájem, rozhodčí, .. 

• vyrovnání počtu družstev v jednotlivých oblastech 
J. Míka (GKHNV) vznesl námitku, že je již na změnu pro soutěžní rok 2019 pozdě.  D. Procházka řekl, že je času naopak 
dost, neboť kluby se ještě na r. 2019 nepřihlašují. 

J. Veselý (GCFRL) se ptal, zda se bude v případě změn měnit výše startovného pro družstvo. A. Libecajt odpověděl, že 
se o tomto neuvažuje. 

Následně proběhlo hlasování, zda náš region podpoří změny v soutěžích družstev dospělých. 

Hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 0 

 

Bod č. 5 -  PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ REGIONU ZÁPAD A 2019 

Všichni přítomní obdrželi aktuální verzi kalendáře akcí ČGF 2019 a kalendář turnajů DT Západ A. 

R. Běláč informoval o plánovaných termínech pro soutěže 2019, které řídí regionální STK: 

• krajská soutěž družstev mužů bude 15. - 16. 6. v Alfrédově a 13. -14. 7. na Darovanském Dvoře 

• kvalifikace družstev mládeže do 16 let 11. 5. - Darovanský Dvůr 

• kvalifikace družstev mládeže do 14 a 18 v červenci na hřišti Cihelny 

• Dětská tour ZA: kalendář je téměř kompletní, chybí návrh termínů klubu Greensgate, Cihelny a Č. Krumlov se 
téměř tradičně nepodílejí. 

R. Běláč upozornil na možnou změnu termínů či hřišť u kvalifikací soutěží družstev mládeže i u krajských soutěží 
družstev mužů. Vše bude upřesněno až po celorepublikové STK 15. února 2019. 

 

Bod č. 6  - VOLBA ČLENŮ REGIONÁLNÍ STK ZÁPAD A  

Proběhly volby na další volební období. Komise bude nově pracovat ve třech členech.  



Složení komise: předseda regionální STK - Michal Rulák 

                             komise mládeže - Radek Běláč 

                             člen regionální STK - Jaroslav Míka 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, 

 

Bod č. 7 -  VOLBA DELEGÁTŮ PRO CELOREPUBLIKOVOU SCHŮZI STK     

Hlasování, aby na výše uvedené schůzi STK dne 15. 2. 2019 v Praze region Západ A zastupovali tito zástupci: R. Běláč, 
M. Rulák, J. Míka, L. Zavadil, J. Hofmann, J. Veselý, J. Sinkulová a J. Vachoušek 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0, 

 

Bod č.8 -  DISKUSE 

Následovala volná diskuze. Schůze byla ukončena v 17:55 hod. 

 

 

  V Alfrédově, 29. 11. 2018 

 

 

Radek Běláč 

 

 

 

 


