
 
 

ZÁPIS 
ze schůze Komise mládeže STK ČGF konané  

v pondělí 2. listopadu 2015 v Erpet Golf Centru v Praze 
 

Přítomni:  Aleš Libecajt, Michal Rulák, Wanda Vorlová, Ivan Široký, Petr Drbal, Lukáš Korda 
Omluveni: Radek Běláč, František Holiš 
 
1. Úvod 
Aleš Libecajt jednání zahájil v 13,00 hod. a omluvil Lukáš Kordu, který oznámil zpoždění cca 50 minut. Dále Aleš 
Libecajt řídil jednání podle předem zaslaného programu a podkladových materiálů, které byly účastníkům 
jednání rozeslány v předcházejících dnech.  
 
2. Tréninkový systém ČGF 

• Aleš Libecajt informoval účastníky jednání o první verzi odměn pro TCM a KPM za rok 2015, která bude 
členům regionálních komisí mládeže (RKM) rozeslána ihned po skončení jednání ke kontrole (do 6. 
listopadu 2015). Finální verze bude k dispozici 9. listopadu 2015, následně bude provedena výplata 
odměn. Pro rok 2016 bude Aleš Libecajt navrhovat do rozpočtu ČGF opět částku 2.000.000,- Kč pro 
odměny TCM a KPM. 

• Informace z „vyšších pater“ pyramidy Tréninkovém systému ČGF byly přesunuty na pozdější jednání 
rozšířené STK ČGF. 

 
3. Regionální tour mládeže 

• Aleš Libecajt poděkoval za vyplnění a zaslání jednoduché statistické tabulky z jednotlivých regionálních 
tour, data jsou součástí následujícího přehledu. 

 
2015 počet hřiště 

region turnajů dnů hráčů výsledků 9-jamková 18-jamková 
Západ A 16 16 241 966 5 11 
Západ B 26 27 403 2014 14 12 
Východ A 18* 19 386 1418 9 9 
Východ B 14* 18 410 1390 4 10 

* Zařazen jeden dvoudenní turnaj NGTM 
 

• V souvislosti s přípravami tour v roce 2016 přednesl Michal Rulák požadavky z RKM Západ A, které se 
týkají sjednocení propozic alespoň v zásadních bodech, aby hráči účastnící se více tour měli jednodušší 
orientaci. Dále se Michal Rulák dotázal na „trestání“ pozdě (případně zcela) neodhlášených hráčů, kteří 
blokují místa případným náhradníkům či způsobují prořídnutí startovního pole s dopadem na tempo 
hry. V následné diskusi vystoupili Ivan Široký, který potvrdil podobné problémy v regionu Západ B a 
zmínil připravované změny a Lukáš Korda, který vysvětlil pravidla v regionu Východ B (viz propozice na 
stránkách moravacup.cz). 

• Aleš Libecajt krátce okomentoval hospodaření RKM (z celkového rozpočtu 600.000,- Kč je k 30. říjnu 
2015 vyčerpáno 378.786,- Kč) a požádal o dočerpání rozpočtu do 30. listopadu 2015. 

• V souvislosti s velkým množstvím turnajů v regionu Západ B požádal Ivan Široký o navýšení rozpočtu. 
V následné diskusi zazněl návrh, aby byl rozpočet jednotlivých RKM závislý na počtu turnajových dnů. 
Aleš Libecajt připraví návrh, který bude rozeslán k projednání na jednotlivých regionálních schůzích. 

 



4. Dokumenty KM STK ČGF 2016 
• Návrh na úpravu směrnice KM STK ČGF 1/2016 bude rozeslán do pátku 13. listopadu 2015 a bude 

obsahovat úpravy v souvislosti s výše uvedeným bodem. Ke směrnici KM STK ČGF 2/2016 nebyl podán 
žádný návrh na změny. 

• Ivan Široký v předstihu zaslal návrh na úpravu bodů těchto dokumentů KM STK ČGF: 
o 03 - Podmínky pro přidělení statusu TCM; bod 8 
o 04 - Podmínky pro přiznání příspěvku pro TCM; bod 8 
o 05 - Podmínky pro přiznání příspěvku pro KPM; bod 1 

v tomto znění: 
TCM/KPM/žadatel musí mít minimálně 10 hráčů do 18 let s domovským členstvím v hodnoceném 
klubu v konečném Mládežnickém žebříčku ČGF, který je vyhlašován vždy první pondělí v měsíci 
listopadu příslušného kalendářního roku. Domovské členství hráče v hodnoceném klubu musí být na 
serveru ČGF vedeno nejpozději k 30. 4. příslušného kalendářního roku, vyjma první registrace hráče v 
klubu v rámci ČGF. 
Návrh bude projednán na regionálních schůzích. 

• Wanda Vorlová při jednání podala návrh na úpravu bodu 7 těchto dokumentů KM STK ČGF: 
o 03 - Podmínky pro přidělení statusu TCM 
o 04 - Podmínky pro přiznání příspěvku pro TCM 

v tomto znění: 
TCM/žadatel musí na své náklady uspořádat minimálně jeden turnaj pro hráče do 18 let ročně. 
Termín, místo a podmínky tohoto turnaje musí být konzultovány s příslušnou RKM a finalizovány 
nejpozději 28. února příslušného kalendářního roku. Propozice turnaje musí být zveřejněny na 
serveru ČGF minimálně jeden měsíc před jeho konáním. 
Návrh bude projednán na regionálních schůzích. 

• V souvislosti se schválením směrnice STK ČGF 5/2015 (2016) - Sportovní lékařské prohlídky v golfu je 
na regionálních schůzích nutné projednat, zda v těchto dokumentech KM STK ČGF: 

o 03 - Podmínky pro přidělení statusu TCM 
o 04 - Podmínky pro přiznání příspěvku pro TCM 

bude ponechán bod 10: 
TCM musí evidovat platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu všech svých členů. 
Vedoucí TCM je na vyžádání předkládá předsedovi příslušné RKM nebo předsedovi KM STK ČGF 
společně s aktuálním seznamem členů TCM. 

 
5. Soutěže družstev mládeže 
Aleš Libecajt krátce zhodnotil soutěže družstev mládeže v roce 2015 a potvrdil, že i v roce 2016 proběhnou 
soutěže ve stejném formátu jako v letech 2014 a 2015. 
Bude ustanovena pracovní skupina, která se v roce 2016 bude zabývat reorganizací soutěží družstev mládeže 
pro rok 2017. Členy této skupiny budou Luboš Klikar, Dalibor Procházka, Aleš Libecajt a regionální zástupci, kteří 
budou zvoleni na nadcházejících regionálních schůzích. 
 
6. Kalendář mládeže ČGF 2016 
Pracovní online verze kalendáře mládeže ČGF 2016 je k dispozici na Google Disku: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UF-uHg5wRd17mBpK9QRnQdhuXuuZVddI--
zgE3FrCHQ/edit?usp=sharing 
Kalendář je průběžně aktualizován dle došlých potvrzených termínů. První veřejná verze bude vydána k 30. 
listopadu 2015 nebo 31. prosinci 2015 v závislosti na počtu akcí, které bude kalendář obsahovat. 
 
Jednání bylo ukončeno v 15,00 hod. 
 

v Praze dne 2. listopadu 2015 
zapsal Aleš Libecajt 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UF-uHg5wRd17mBpK9QRnQdhuXuuZVddI--zgE3FrCHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UF-uHg5wRd17mBpK9QRnQdhuXuuZVddI--zgE3FrCHQ/edit?usp=sharing

