ZÁPIS

ze schůze Komise mládeže STK ČGF konané
v pátek 20. ledna 2017 v Erpet Golf Centru v Praze
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

1. Úvod
Aleš Libecajt jednání zahájil v 11,00 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.
Zpráva Komise mládeže STK ČGF byla touto schůzí vzata na vědomí a nezazněly k ní žádné připomínky.
2. Tréninková centra mládeže ČGF a Kluby pracující s mládeží 2017
Aleš Libecajt informoval o počtu Tréninkových center mládeže pro rok 2017: Západ A – 3 (žádná změna); Západ
B – 9 (odebrání statusu GC Beřovice a Olympia GC, nově status přiznán Loreta GC Pyšely); Východ A – 6 (žádná
změna); Východ B – 8 (žádná změna); celkem 26 TCM pro rok 2017.
Dále Aleš Libecajt informoval o jednáních s hospodářkou ČGF paní Marií Stilerovou ohledně návrhu rozpočtu
pro rok 2017 pro tuto kapitolu. Konference ČGF bude schvalovat návrh v nezměněné výši 2 mio. Kč.
V souvislosti s rozpočtem ČGF na rok 2017 Aleš Libecajt informoval o připravovaném Motivačním programu
ČGF. Bližší informace budou členským subjektům poskytnuty na Konferenci ČGF.
3. Rozpočet Regionálních KM 2016 a 2017
Aleš Libecajt poděkoval všem členům Komise mládeže STK ČGF za konečné vyúčtování regionálních rozpočtů.
Zároveň bylo konstatováno, že z celkové částky 650 tis. Kč bylo vyčerpáno 649.187,70 Kč.
Na základě diskuse mezi jednotlivými předsedy RKM a předsedou KM bylo s hospodářkou ČGF paní Marií
Stilerovou projednáno navýšení této kapitoly rozpočtu o 300 tis. Kč na navrhovaných 950 tis. Kč. Navýšení by
mělo pokrýt stále se zvyšující počet regionálních mládežnických turnajů, zajistit v regionech organizaci „mini“
tour pro začínající nejmenší hráče a v neposlední řadě zvýšit pořadatelskou úroveň (více rozhodčích, materiální
vybavení, apod.).
4. Dokumenty KM STK ČGF
Komise mládeže STK ČGF vydá pro sezónu 2017 dvě tradiční směrnice:
• Ve směrnici KM 1/2017 byla schválena úprava týkající se rozdělení částky 900 tis. Kč takto: Západ A a
Východ A – 200 tis. Kč; Západ B a Východ B – 250 tis. Kč. Vzhledem k závěru (viz níže) nepořádat
v sezóně 2017 žádné celorepublikové finále regionálních tour, budou původně plánované prostředky
ve výši 50 tis. Kč ponechány jako rezerva. Za využití této rezervy odpovídá předseda KM.
• Vzhledem k reorganizaci soutěží družstev mládeže, byly schváleny změny ve směrnici KM 2/2017.
Úpravy se týkají částek za účast v kvalifikaci a částek za konečné umístění ve finálové části.
Obě směrnice budou předloženy ke schválení CSRD STK ČGF dne 11. února 2017.
V dokumentech, které se týkají TCM a KPM není navrhována žádná úprava. Balík dokumentů KM pro rok 2017
bude obsahovat dokumenty platné od 1. ledna 2016.

5. Kalendář mládeže ČGF 2017
• První verze kalendáře mládeže ČGF byla publikována k 31. prosinci 2016. Nadále jsou doplňovány
turnaje do online interní verze:
https://drive.google.com/open?id=1T6XD1GqlKGl5_EvJzXdGp561Ur9GSExHdrPwDUGVY8c
• Aleš Libecajt vyzval představitele RKM k průběžnému zasílání potvrzených termínů (nebo případných
změn) v příslušných regionech. Další verze bude publikována k 31. lednu 2017; třetí, finální k 28. únoru
2017.
• V souvislosti s turnajovým kalendářem bylo diskutováno uspořádání celorepublikového finále
regionálních tour. Zejména vzhledem k novému podzimnímu utkání hráčů RTS, toto finále pořádáno
nebude.
• Nadále probíhají jednání ohledně doprovodného golfového turnaje v rámci Letní olympiády dětí a
mládeže. V průběhu února 2017 rozešle Aleš Libecajt na všechny kraje informační e-mail. Nadále
budou s příslušnými kraji jednat předsedové RKM.
Jednání bylo ukončeno v 12,50 hod.

v Praze dne 20. ledna 2017
Aleš Libecajt
předseda STK ČGF

