
Zápis 

ze schůze Regionální STK  ČGF Západ A 

konané 28.11.2019  v prostorách Golfového hřiště SOKOLOV 

 

Přítomni: L.Trubač GCKVA , I.Jančarová GKKT, L.Neumanová GCCIH, J.Veselý GCFRL,J. Pickenham GRCKV, T.Sklenička          
GCSOK, M. Mňahončák GCKYN, J.Sinkulová GKDDV,  K.Dobiáš GCALF, J.Mergl GRGGC, M.Marcin GKCHP, J.Míka 
GKHNV, M.Rulák STK Západ A, R.Běláč STK Západ A 

Hosté: A.Libecajt ČGF, L.Klikar ČGF, D.Procházka ČGF,  K.Skopový 

 

1.Zahájení  

 
Předseda STK Západ A Michal Rulák přivítal zástupce klubů a zástupce ČGF, zeptal se, zda někdo chce doplnit 
plánovaný program, a nechal o programu hlasovat. 

Hlasování:  pro: 11      proti: 0 

 

2. Zpráva o činnosti Regionální komise STK ČGF Západ A 

R.Běláč stručně okomentoval zprávu, kterou účastníci dostali předem.  Zmínil úspěchy klubů z regionu v soutěžích 

družstev mládeže i dospělých a čerpání rozpočtu. 

 

3. Informace STK ČGF - zprávy komisí 

Komise rozhodčích - D.Procházka 

• Dva Rozhodčí získali v  r.2019 mezinárodní licenci. 

• V březnu budou dvě školení pro rozhodčí v Jižních Čechách. 

• V letošním roce přeškolování všech rozhodčích. Na začátkuroku 2019 byly prodlouženy licence.  Proto nyní 
bude začátek přeškolování již v listopadu, aby se vše stihlo. V našem regionu školení v Sokolově 29.-
30.11.2019. 

Normovací komise - D.procházka 

• Rozvoj hřišť již zpomalil – činnost komise spočívá hlavně v přenormování (10letá lhůta platnosti) 

• Nová hřiště Vinoř, Prag Oaks 

• Federace normuje dvě krátká dětská odpaliště -  jedno lze použít i na hru s HCP, druhé (blízko grýnů)           
slouží pro nejmenší děti 

HCP komise - D.Procházka 

• Poklidný rok, žádné velké exesy. 

• Roční HCP kontrola se nemusí provádět z důvodu přechodu na nový HCP systém. Každému hráči bude HCP 
upraven na základě výsledků v předchozích letech 
 

4. Změny v soutěžích družstev dospělých a mládeže 

• Návrh na změnu zavedení do kvalifikací soutěží mládeže a nižších lig, pravidlo 21.2. - zavedení maximálního 
scóre.                                                                                                                                                                                        
Návrh okomentoval A.Libecajt. během diskuze nebyly zásadní připomínky k návrhu. 

Hlasování:  pro: 12      proti: 0 

J.Veselý navrhl: Omezení věkové hranice na soutěžích dospělých. Rozvinula se velká diskuze na toto téma, kde 
účastníci měli různé názory, což je vidět i na výsledku hlasování. 



Hlasování:  pro: 6   proti: 5   zdržel: 1 

 

• Doplnění možnosti doplnění soupise po termínu (obvykle ve středu do 12 hodin,).  

Bod okomentoval Aleš Libecajt.  Návrh -  pod finanční sankcí soupisku otevřít (poplatek 2000,-Kč) a doplnit hráče. Jan 
Mergl navrhl z návrhu vyjmout  Extraligu  a finále soutěží družstev mládeže. 

Hlasování:   pro: 12     proti: 0  

 

• Změna jamkových částí soutěží družstev dospělých v systému finálového víkendu v soutěžích družstev  

Přednesl Luboš Klikar. Nechuť družstev hrát v soutěžích Play off ve skupině o 5-8 místo. Nový návrh počítá s 
rozdělenímtýmů do dvou skupin po části hrané na rány - skupina 1-8 a poslední čtyři týmy o sestup.  Týmy o sestup 
hrají tabulku o úplné konečné umístění.  Skupina 1-8 hraje čtvrtfinále a poražení odjíždí domů. Poražené týmy ušetří 
jeden den hrací den 

Hlasování:   pro: 12     proti: 0  

 

5. Příprava soutěží  ČGF - kalendář turnajů 

• Kalendář akcích pořádaných ČGF je zveřejněn na technickém serveru.  

• J.Míka zmínil nevyváženost míst pro 2.ligu (střed a jih) a požádal o změnu místa druhého hracího víkendu 

• R.Běláč požádal přítomné o zrychlení zasílání termínů pro turnaje DT Západ A 

 

5. Kurzy rozhodčích 

Probíhají od listopadu, termíny na webu ČGF.  Následovat budou standardně termíny na jaře. Jižních Čechách bude 
kurz na hřišti Hluboká, Č.Krumlov. Termín bude upřesněn. V případě dostatečného zájmu lze v naší oblasti přidat 
další termín. 

 

6. Volba delegátu pro CRŠD 2020 

Termín 14.2.2020. A.Libecajt navrhl úpravu počtu delegátů z regionu na čtyři (místo stávajících osmi) 

Hlasování:   pro: 12     proti: 0  

Delegáti: R.Běláč, M.Rulák, J.Míka, M.Mňahončák, náhradník J.Veselý 

 

7. Různé 

Vystoupil host Karel Skopový s projektem“ Rozum a duše v juniorských soutěžích“. Návrh se zabývá celoroční soutěží  
klubových družstev dětí a mládeže. K tématu se rozvinula dlouhá diskuze. Projekt se setkal s ohlasem a STK Západ A 
se bude zabývat možností jeho aplikace do soutěže DT Západ A. 

 

8. Změna systému počítání HCP 

D. Procházka odprezentoval podrobně nový systém počítání HCP.  

 

V Sokolově, 28.11.2019 

R.Běláč, M.Rulák 

 



 

 

 

 


