ZÁPIS

ze schůze Komise mládeže STK ČGF konané
ve středu 12. října 2016 v Erpet Golf Centru v Praze
Přítomni:
Hosté:

Aleš Libecajt, Michal Rulák, Radek Běláč, Ivan Široký, Jan Šonka, Petr Drbal, Bohumír Šafařík,
František Holiš
Petr Vávrů

1. Úvod
Aleš Libecajt jednání zahájil v 10,00 hod. a dále jej řídil podle předem zaslaného programu a podkladových
materiálů, které byly účastníkům jednání rozeslány v předcházejících dnech. Nikdo z přítomných nenavrhl
žádné doplnění či změnu programu.
2. Tréninková centra mládeže ČGF a Kluby pracující s mládeží 2016
• Aleš Libecajt zopakoval známou skutečnost, že status TCM bude po sezóně 2016 odebrán GC Beřovice
a Olympia GC. Finální podoba tabulky plnění povinností TCM a KPM bude členům RKM rozeslána v 45.
kalendářním týdnu, ihned po zveřejnění konečného Mládežnického žebříčku ČGF. Členové RKM
provedou kontrolu platnosti členství v klubech svého regionu - viz dokument Podmínky pro přidělení
statusu TCM (bod 8).
• Aleš Libecajt informoval účastníky jednání, že bude i pro rok 2017 navrhovat do rozpočtu ČGF částku
pro TCM a KPM ve výši 2.000.000,- Kč. V souvislosti s rozpočtem ČGF a financováním sportu v ČR Aleš
Libecajt zmínil Motivační program ČGF, který byl sportovním ředitelem Lubošem Klikarem dokončen a
předložen členům výboru ČGF k projednání.
3. Rozpočet Regionálních KM 2016
• Aleš Libecajt vyzval předsedy RKM, aby se do 30. listopadu 2016 pokusili zajistit veškeré vyúčtování dle
schválených rozpočtů RKM.
• Dále Aleš Libecajt otevřel otázku financování mládežnických tour v roce 2017. Předseda každé z RKM
přednesl a krátce zdůvodnil požadavek na navýšení rozpočtu. Předsedové RKM své požadavky a
zdůvodnění zašlou ještě předsedovi KM písemně, který je následně použije jako podklad pro jednání
s hospodářkou ČGF o rozpočtu ČGF na rok 2017.
4. Regionální tour mládeže 2016
• Aleš Libecajt poděkoval členům RKM za vyplnění jednoduché formuláře, který se týká účastí a počtu
mládežnických turnajů v jednotlivých regionech. Získané údaje jsou uvedeny v následující tabulce.

2016
region
Západ A
Západ B
Východ A
Východ B

počet
Hřiště
turnajů
dnů hráčů
výsledků
9-jamková
18-jamková
16
16
223
792
4
12
31
33
379
2244
16
15
17*
18
342
1258
9
8
20
24
369
2014
7
13
* Zařazen jeden dvoudenní turnaj NGTM
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•

•
•

František Holiš (Východ B) uvedl, že v severní části regionu Východ B proběhly 4 turnaje minisérie
Junior Challenge. Tři z nich (Šilheřovice, Ropice, Rožnov) však nesplnily podmínku minimální účasti a
jejich výsledky tak nejsou započítány do Mládežnického žebříčku ČGF. Pouze turnaj v Lipinách je
započítán.
Vzhledem k výše uvedenému a úkolu z minulé schůze rozšířené STK byla diskutována otázka
jednotných rámcových pravidel pro započítávání turnajů do Mládežnického žebříčku ČGF.
Představitelé zbylých regionů jsou spokojeni se současným stavem a nepodporují nastavení
minimálního počtu startujících. Rovněž mezi nimi panuje spokojenost s občerstvením/stravováním,
které je hráčům poskytování v rámci vkladu do turnaje. V této oblasti není nutné cokoli pořadatelským
klubům/resortům nařizovat.
Aleš Libecajt vyzval všechny předsedy RKM, aby do 16. října 2015 připravili krátký hodnotící článek
příslušné tour, který bude publikován na webu ČGF.
Závěrem byla otevřena a diskutována otázka zatraktivnění jednotlivých tour - dlouhodobá soutěž
klubových družstev. V regionu Východ A již tato soutěž probíhá, regiony Východ B a Západ B pořádají
klubovou soutěž při posledním turnaji. Do 24. října 2016 zašle Ivan Široký (Západ B) předsedovi KM
návrh na vyhodnocování celoroční klubové soutěže, který bude do regionů odeslán k projednání
nejpozději 31. října 2016. Cílem je připravit jednotná pravidla a nultý ročník vyhodnotit v sezóně 2017.

5. Dokumenty KM STK ČGF
• Za region Východ B byl podán návrh na úpravu směrnice KM STK ČGF 1/2016. Vzhledem k závěru bodu
3 tohoto jednání, se již není nutné návrhem zabývat.
• KM považuje za nutné do Hard Card ČGF doplnit ustanovení týkající se chování rodičů a rodinných
příslušníků na akcích mládeže (nutný odstup, kontakt s hráči atd.) Bude projednáno na následující
schůzi rozšířené STK ČGF.
6. Kalendář mládeže ČGF 2017
• Aleš Libecajt informoval o online pracovní verzi Kalendáře mládeže 2017, který je k dispozici na Google
Disku: https://drive.google.com/open?id=1T6XD1GqlKGl5_EvJzXdGp561Ur9GSExHdrPwDUGVY8c
• Zároveň Aleš Libecajt vyzval představitele RKM k průběžnému zasílání potvrzených termínů
v příslušných regionech. První verze Kalendáře mládeže 2017 bude zveřejněna k 31. prosinci 2016.
Jednání bylo ukončeno v 12,50 hod.

v Praze dne 12. října 2016
Aleš Libecajt
předseda STK ČGF

