
 

 

Zápis 

z jednání delegátů STK regionu Západ A, které 

se prostřednictvím Google Meet konalo ve středu 3. února 2021 od 14 do 15,30 hod. 

 

Přítomni:  J.Veselý GCFRL,J. Pickenham GRCKV, M. Mňahončák GCKYN, M. Grimm GKDDV,  K.Dobiáš GCALF, J.Mergl 
GRGGC, M.Marcin GKCHP, J.Míka GKHNV, P. Hofman GC, O. Nechanický RGCML, M.Rulák STK Západ A, R.Běláč STK 
Západ A, 

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

 
1.Zahájení  

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

 

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 o návrhu změn STK ČGF 

Michal Rulák předal slovo Lubošovi Klkarovi, který následovně komentoval návrhy změn, které byli v předstihu 
zaslány všem účastníkům. 

Návrhy s účinností od roku 2021 

1. Formát Extraligy změnit na tříkolovou kvalifikaci (WAGR) a čtyřdenní Play-off & Play-out. Extraligu odehrát v 
červnu a červenci 

2. Povolit start jednoho profesionála a jedné profesionálky v Extralize, resp. v 1. ligách 

3. Postupy B týmů v ligových soutěžích družstev mužů a žen 

4. Formát MM ČR ve hře na jamky zkrátit o jeden hrací den 

5. ČGF uspořádá dva pilotní turnaje Czech Open Golf Tour (COGT) 

6. ČGF ve všech turnajích NGTM vypíše jen dvě věkové kategorie – do 14 let a do 16 let  

7. V NM ČR žáků a kadetů ČGF vypíše také jen dvě věkové kategorie – do 14 let  a do 16 let  

8. Umožnit platbu startovného do všech individuálních turnajů ČGF bankovní kartou, a to prostřednictvím 
přenosných platebních terminálů ČGF 

9. Věková hranice hráčů a hráček pro start v turnajích a mistrovstvích mid-amatérů se snižuje na 25 let 

 

 

 



Návrhy s účinností od roku 2022 

1. ČGF spustí Czech Open Golf Tour jako plnohodnotnou túru pro nejlepší české hráče-muže 

2. V souvislosti se spuštěním COGT se zvýší počet hracích míst pro dívky a ženy v souběžně hraných turnajích CGAT. 

3. Zrušit NGTM pod záštitou předsedy ČOV a vypsat samostatné kategorie do 14 a 16 let ve všech třídenních 
turnajích CGAT 

4. Odpovědnost za výběr hřišť pro 1. ligy a jejich řízení přesunout na R STK ČGF 

5. V regionálních kvalifikacích v soutěžích družstev mládeže do 14, 16 a 18 let aplikovat stejné územní členění jako v 
soutěžích družstev mužů a žen (tj. skupiny A, B, C, D) 

6. Finále v soutěžích družstev mládeže do 14, 16 a 18 let pořádat s osmi týmy výhradně v jamkové hře na čtyřech 
hřištích včetně 9jamkových 

4. Volba deleegátů pro CSRD 

Navržení účastníci Michal Rulák, Radek Běláč, Jaroslav Míka, Jan Mergl 

 

5. Různé 

Do diskuze se dále přihlásil Jan Mergl s doporučením zachovat NGTM. 

 

V Karlových Varech, 03.02.2021 

 

Michal Rulák 

 


