
 
 

ZÁPIS 
ze schůze STK ČGF konané  

ve čtvrtek 6. dubna 2017 v Erpet Golf Centru v Praze 
 

Přítomni:  Aleš Libecajt, Luboš Klikar, Dalibor Procházka, Petr Šavrda, Martina Fulínová 
Hosté: Petr Vávrů, Michal Rulák, Bohumír Šafařík 
 
1. Úvod 
Aleš Libecajt jednání zahájil v 9,05 hod. a řídil ho 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. Kontrola připravenosti sezóny 

• Aleš Libecajt do 7. dubna 2017 rozešle do regionů informační e-mail, který bude obsahovat zejména 
tyto body: aktuálně publikované dokumenty KM; termín zaslání plánů činnosti TCM; termín zaslání 
rozpočtu RKM; informace o Motivačním programu ČGF; zahájení druhé fáze projektu Se školou na golf; 
informace o doprovodném golfovém turnaji v rámci ODM. 

• Luboš Klikar potvrdil, že zástupcům jednotlivých regionů bylo předáno nově pořízené vybavení pro 
řízení soutěží ČGF. Dále informoval o pravidelné aktualizaci dokumentu, který se týká závozu balených 
vod na akce ČGF. 

• Luboš Klikar do 7. dubna 2017 připraví k publikování článek týkající se prvního turnaje Czech Mid & 
Senior Tour. 

• Aleš Libecajt a Martina Fulínová do 18. dubna 2017 zajistí přípravu a rozeslání tzv. Info Files 
k jednotlivým mezinárodním šampionátům, včetně tipů na ubytování. 

• Kalendář akcí ČGF obsahuje dvě překrývající se akce pro akademiky. Dle vyjádření Luboše Klikara je 
toto komunikováno s Janou Giacintovou a odpovídá požadavkům.  

 
3. Funkcionality na serveru ČGF 
Dalibor Procházka komentoval změny a úpravy na technickém serveru: 

• Elektronické povolení hostování. Požadavek na povolení hostování bude vznikat zařazením 
nedomovského hráče na soupisku. Každý klub bude mít přehled o vydaných a přijatých povoleních 
hostování. Bez ohledu na počet přihlášených družstev (A, B, C…) do soutěží družstev mládeže, bude 
pro každou soutěž jedna soupiska, která bude též přenesena do finálové části v případě postupu. Na 
základě těchto informací bude upraven Manuál pro práci se soupiskami a sestavami (Dalibor 
Procházka) a bude rozeslán na členské subjekty nejpozději 7. dubna 2017 (Luboš Klikar, Olga Mášová). 
Samotná funkcionalita bude k dispozici nejpozději 30. dubna 2017. Zodpovídá Dalibor Procházka. 

• Úpravy pro Regionální Tour mládeže Západ B (soutěže družstev a stableford proti zvýšenému paru) 
jsou v testu a budou k dispozici nejpozději 30. dubna 2017. Zodpovídá Dalibor Procházka 

• Žebříčky ČGF jsou zatím počítány podle algoritmu roku 2016. Zbývá doladit poslední detaily pro rok 
2017. Nový algoritmus bude nasazen nejpozději 30. dubna 2017. Zodpovídá Dalibor Procházka. 

• Roční hendikepová kontrola nebyla provedena korektně. Turnaje, které byly založeny kopírováním, 
byly automaticky (chybně) nastaveny „pouze pro snižování“. Proces hromadné opravy je v běhu a 
bude dokončen nejpozději 30. dubna 2017. Zodpovídá Dalibor Procházka. 

• Zavedení centrálního Blacklistu. Implementace je v běhu, bude otestováno v průběhu sezóny. 
Zodpovídá Dalibor Procházka. 

• Úhrada startovného přes platební bránu. Vzhledem k aktuálním přípravám nového webu ČGF bude 
řešeno v závěru sezóny. Zodpovídá Dalibor Procházka. 



Další: 
• Martina Fulínová požádala, aby bylo možno u cizinců měnit též jméno domovského klubu. Zodpovídá 

Dalibor Procházka. 
• Aleš Libecajt požádal, aby pole jméno kapitána, telefon a e-mail v soupiskách, byla „vyžadována“. Bez 

jejich vyplnění nepůjde soupiska uložit. Zodpovídá Dalibor Procházka. 
 
4. Ukončení „zimního období“ pro potřeby turnajové funkcionality „pouze pro snižování“ 
Funkcionalita „pouze pro snižování“ bude od 18. dubna 2017 neaktivní. Na všechny členské subjekty rozešle 
informační e-mail Dalibor Procházka nejpozději 7. dubna 2017. 
 
5. Žádost o změnu názvu regionu Východ B 
Tento bod byl předkladatelem (František Holiš) dne 4. dubna 2017 stažen z programu.  
 
Schůze STK ČGF byla ukončena v 10,25 hod. 
 
 
 

v Praze dne 6. dubna 2017 
Aleš Libecajt 

předseda STK ČGF 


