
Zápis 

ze schůze Regionální STK  ČGF Západ A 

konané 30.11.2021 v prostorách Golfového hřiště SOKOLOV 

 

Přítomni:  J.Veselý GCFRL,  M. Mňahončák GCKYN,  K. Dobiáš GCALF, J.Mergl GRGGC, T.Kuch GCALF,  T.Marcin 
GKCHP, J.Míka GKHNV,  Fučík 1.JGKB, M.Rulák STK Západ A, R.Běláč STK Západ A 

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

 

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: 8   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 problémy se sestavováním kalendáře  DT Západ A. 

 

3. Informace STK ČGF - zprávy komisí 

A) v úvodu L.Klikar shrnul změny v r.2021: 

• Snaha uzavřít finále extraligy do konce července. 

• Zkrácení programu MMČR ve hře na jamky na 4 dny – o soutěž byl velký zájem, 150 hráčů. 

• V soutěžích družstev mohli poprvé startovat profesionálové, na soupiskách se objevilo cca 70 profesionálů a 
profesionálek. 

• Změna kategorií NGTM - odpadla kategorie do 12 let 

• Snížení věkové hranice Mid amatérů na 25 let, následujeme EGA. 

• ČGF zorganizovala dva pilotní turnaje  1. CZECH OPEN GOLF TOUR, kde se společně zúčastňují amatéři a 
profesionálové. 

• Finále MČR do 16 let se hrálo poprvé v jamkovém formátu a  setkalo se s pozitivními reakcemi. Další změnou 
bylo umístění těchto finálových turnajů na 9- ti jamkovém hřiště. Reakce i na tuto změnu byly převážně 
pozitivní.          V tomto trendu se  bude pokračovat i v r. 2022. 

Připravované změny na sezónu 2022: 

Hlavní tour ČGF  v r.2022 bude 1. CZECH OPEN GOLF TOUR  a bude mít 5 turnajů. 

Reakce rodičů na plánované zrušení NGTM pro r.2022 byly negativní. Proto zůstává ve stejném formátu, bude pět 
turnajů. 

Regionální kvalifikace mládeže - zůstávají ve formátu z předchozích let. 

Diskuse a návrhy z diskuse:    

- M. Rulák - přednesl návrh na nasazování hráčů v soutěžích dospělých  - vytvořit koncept, aby hráči jednoho 
družstva hráli dříve po sobě. Hlasování:   pro:  9, proti: 0, zdržel se: 0 

- Postup B týmů v soutěžích družstev o jednu soutěž níž než hraje A tým. Hlasování: pro: 5, proti: 4,zdržel se: 0 

                                                                                                       Nebo zachovat stávající stav :   pro:  4,  proti: 5, zdržel se: 0 

- Návrh vrátit se u 2.ligy v jamkovce k předchozímu modelu, rozdělení do 3.skupin: pro: 1, proti: 0, zdržel se: 8 
- L.Klikar - hra cizinců v soutěžích družstev, zachovat stávající stav. Hlasování:  pro:  1, proti:  0,  zdržel se: 8 



- M-Rulák - omezit soutěže M a Ž  věkovou hranicí: pro:  1, proti:  6, zdržel se: 0 

B) komise rozhodčích - D.Procházka 

• Nepořádali se žádné kurzy rozhodčí kvůli Covidu. Vytvořena platforma pro skládání zkoušek, kterou lze 
využívat i z vlastního zájmu o pravidla.  

• Obnovenou třídu podle nových pravidel složilo méně rozhodčích.  

• Pro letošní zimu snaha o obnovení kurů, on-line forma zůstane navíc zachována. 

• Kurzy pro vyšší třídy budu na Kaskádě a v Praze. 

C) normovací komise - D.Procházka 

• Činnost komise spočívala hlavně v přenormování  hřišť.  

D) HCP komise - D.Procházka 

• Druhý rok platí nový světový systém. 

• Největší problém je v neodevzdávání výsledků. Vytvořena metodika na serveru ČGF pro zápis těchto případů. 

 

4. Výzva Karla Skopového k úpravě regionálních soutěží pro mládež 

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

5. Příprava soutěží  ČGF - kalendář turnajů 

• Kalendář akcích pořádaných ČGF je zveřejněn na technickém serveru.  Z naší oblasti jsou vyřešeny a 
obsazeny všechny termíny a hřiště pro soutěže v naší oblasti. 

• Kalendář DT západ finišuje a měl by být publikován při dalším vydání kalendářů soutěží, tedy k 1.1.2022. 

 

6. Kurzy rozhodčích 

V měsících únoru či březnu bude kurz pro rozhodčí 3.třídy na hřišti Darovanský Dvůr. Školitel bude V.Šlouf. V případě 
zájmu je možnost otevřít další kurzy v našem regionu. Stačí kontaktovat M.Ruláka nebo D.Procházku.  

V plánu pro zimní období roku 2022 jsou zatím dva kurzy pro vyšší třídy, na Kaskádě a v Praze v měsících březen-
duben.  

 

7. Volba delegátu pro CRŠD 2021 

Termín pátek 11.2.2022. od 13:00 hodiny   

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

Hlasování:   pro: 6     proti: 0   zdržel: 0 

 

8. Diskuse 

L.Klikar zmínil nová pravidla pro amaterský status. Je možné se s nimi seznámit  na veřejném serveru mezi 
dokumenty. 

 

V Alfrédově, 30.11.2022 

R.Běláč, M.Rulák 

 



 

 

 

 


