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ZPRÁVA	O	ČINNOSTI	
Regionální	STK	ČGF	
Východ	B	v	roce	2019	

	
	
	

1.	Úvod	(Štefl	Vlastimil)	
	
Vážení	zástupci	klubů,		
předkládáme	Vám	výroční	zprávu	o	činnosti	regionální	STK	VB	ČGF.	Děkujeme	Vám	za	Vaši	důvěru	a	za	
Vaši	přímou	spolupráci	na	rozvoj	sportovního	golfu	na	území	Moravy	a	Slezska.	
	
Regionální	komise	pracovala	od	nového	roku	ve		složení:	

• Štefl	Vlastimil	-	předseda	regionální	Sportovně	technické	komise	východ	B	(RSTK	VB)		
• Holiš	František	–	předseda	Regionální	komise	mládeže	(RKM)	
• Wojnar	Martin	–	pověřenec	pro	práci	s	dospělými	
• Vávrů	Petr	–	pověřenec	pro	práci	s	TCM	
• Hrabalová	Zuzana	–	pověřenec	pro	jednání	s	kluby	mimo	systém	TCM	

	
Bylo	nám	ctí	tu	být	pro	Vás.	
	

2.	Regionální	komise	mládeže	(RKM)	a	plnění	rozpočtu	RKM	
(František	Holiš)	
	
Regionální	komise	mládeže	STK	ČGF	Východ	B	(RKM	VB)	od	prosincových	voleb	2018	pracuje	v	novém	
personálním	složení:	
	
František	Holiš	-	předseda	komise	s	gescí:	koordinační	činnost	RKM	VB,	rozpočet	komise,	RTS,		
																													TS	ČGF,	zastupuje	komisi	na	jednáních	STK	ČGF	nebo	jejich	odborných	komisí	
Petr	Vávrů								-	člen	komise	s	gescí:	rozvoj	TCM	a	KPM	v	regionu,	organizace	OPPM,	webové		
																													stránky	RKM	VB	(www.rmtm.cz)	
Zuzana	Hrabalová	-	členka	komise	s	gescí:	žebříčkové	a	klubové	turnaje	mládeže	v	regionu	VB	
	
Rozpočet	komise	-	250.000,-	Kč	ročně,	zdroj	ČGF	
	
Hlavní	oblasti	činnosti	RKM	Východ	B	(VB):	
	
-	koordinační	činnost	při	práci	s	mládeží	v	regionu	
-	koordinace	práce	TCM	a	KPM	v	regionu	
-	stanovení	podmínek	pro	regionální	žebříčkové	a	klubové	soutěže	mládeže,	jejich	řízení	a	rozvoj	
-	předkládání	návrhu	na	úpravy	nebo	změny	řádů	nebo	kritérií	do	odborných	komisí	STK	ČGF	
-	čerpání	rozpočtu	v	souladu	se	směrnicemi	STK	ČGF	
-	správa	a	rozvoj	webových	stránek	RKM	VB	(www.rmtm.cz)	
	
TCM	a	KPM	
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					V	 roce	2019	pracovalo	v	 regionu	9	TCM.	S	výjimkou	GC	Lipiny	všechny	splnily	 stanovené	podmínky	
pro	výplatu	výkonnostních	odměn	z	ČGF.	Z	této	kapitoly	rozpočtu	s	celkovou	roční	dotací	2.000.000,-	Kč	
získají	TCM	našeho	regionu	stejně	jako	v	předchozích	letech	nejvíce	ze	všech	čtyřech	regionů.			
	
					13.	ročník	tradičního	regionálního	turnaje	TCM	„	O	putovní	pohár	Moravy“	se	uskutečnil	12.10.2019	
opět	na	Kaskádě.	Ve	stejném	termínu	a	místě	se	konala	již	tradiční	rozšířená	schůze	RKM	VB,	na	kterou	
byli	 pozváni	 zástupci	 všech	 klubů	 v	 regionu.	 Na	 této	 schůzi	 mohou	 prezentovat	 své	 náměty	 nebo	
připomínky	k	práci	s	mládeží	v	regionu.	
	
					Nejlepší	TCM	v	ČR	je	opět	z	Beskydského	golfového	klubu.	Trenér	Pavelka	ve	spolupráci	s		
J.	M.	Navarrou	zde	odvádějí	dlouhodobě	výbornou	trenérskou	práci.	
	
Regionální	žebříčkové	a	klubové	turnaje	mládeže	2019	
	
					V	roce	2019	RKM	VB	opět	zorganizovala	velký	počet	regionálních	turnajů	mládeže	(28	hracích	dnů),	
jejichž	výsledky	se	započítávají	do	mládežnického	žebříčku	ČGF.		
					Pokračovala	finanční	podpora	klubových	turnajů,	s	cílem	vyhledávat	a	podporovat	nové	talentované	
hráče.	 Z	 původně	 plánovaných	 10	 turnajů	 se	 jich	 odehrálo	 9.	 Což	 je	 výrazně	 více,	 než	 v	 v	 roce	 2018.	
Hlavním	důvodem	tohoto	zlepšení	je	aktivní	a	efektivní	komunikace	Zuzany	Hrabalové	s	kluby.	
	
					V	 regionu	 se	 uskutečnily	 dvě	 regionální	 kvalifikace	 soutěže	 družstev	 mládeže	 ČGF	 (M	 ČR	 16	
Šilheřovice,	M	ČR	18	CH,	D	Slavkov).	Celkový	počet	přihlášených	družstev	do	těchto	soutěží	byl	stejně	
jako	v	roce	2019	nejvyšší	ze	všech	regionů	v	ČR.	V	regionu	také	tradičně	proběhl	 jeden	turnaj	NGTM	
(Olomouc).	
	
					Webové	 stránky	 RKM	VB	 jsou	 v	 provozu	 a	 jsou	 pravidelně	 aktualizovány.	 Kluby	 zde	mohou	 nalézt	
mnoho	užitečných	informací,	včetně	regionálních	žebříčků.	
	
Sportovní	výsledky	hráčů	
	
					Stejně	 jako	 v	 mnoha	 předchozích	 letech,	 je	 výčet	 výborných	 výsledků	 hráčů	 z	 našeho	 regionu	 v	
soutěžích	 ČGF	 velmi	 dlouhý.	 Získali	 opět	 řadu	mistrovských	 titulů	 v	 soutěžích	 jednotlivců	 i	 družstev	 a	
mají	významné	postavení	na	žebříčcích	ČGF.	Někteří	jsou	členy	NTS	a	reprezentace.	Všechny	výsledky	lze	
snadno	dohledat	na	příslušných	stránkách	ČGF.	
	
					Opakovaně	se	potvrzuje,	že	RSTK	ČGF	VB,	která	řídí	územně	velmi	rozsáhlý	region,	má	promyšlenou	
sportovní	koncepci.	Díky	ní	má	náš	region	dlouhodobě	výborné	výsledky	v	práci	s	golfovou	mládeží	a	v	
řadě	sportovních	parametrů	je	nejúspěšnějším	regionem	v	ČR.	
	
Čerpání	rozpočtu	RKM	VB	
	
					Stejně	jako	v	předchozích	letech	bylo	i	roce	2019	plně	v	souladu	s	příslušnými	směrnicemi	STK	ČGF.	
	
Návrhy	a	doporučení	RKM	VB	
	
					Vycházejí	z	poznatků	práce	komise	a	ze	zpětné	vazby	z	klubů	našeho	regionu.	Také	v	roce	2020	 lze	
očekávat,	že	RKM	VB	předloží	návrhy	na	dílčí	úpravy	nebo	změny	některých	směrnic,	Kalendáře	akcí	ČGF	
nebo	kritérií	STK	ČGF.	
	
					Dlouhodobě	 nejsme	 spokojeni	 s	 tím,	 jak	 probíhají	 nominace	 do	 RTS.	 Zejména	 nám	 vadí	
rovnostářský	 způsob	 těchto	 nominací,	 který	 vůbec	 nerespektuje	 rozdílnou	 sportovní	 sílu	 regionů.	
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Takový	přístup	považujeme	za	chybný.	RKM	VB	má	rovněž	delší	dobu	výhrady	k	personálnímu	složení	
trenérů	RTS	VB.	Ty	byly	písemně	i	ústně	sděleny	SÚ	STK	ČGF.		
	
Závěr	
	
					Věřím,	že	nové	personální	složení	RKM	VB	přinese	nové	impulsy	do	práce	celé	komise.	Od	všech	členů	
očekávám	 aktivní	 přístup	 při	 plnění	 povinností.	 RKM	 VB	má	 ambicí	 nadále	 být	 aktivním	 a	 sportovně	
nejúspěšnějším	regionem	ČGF.		
	
	

3.	Regionální	turnaje	pro	mládež	(Petr	Vávrů)	
	
Stejně	 jako	 v	 předchozích	 letech,	 hlavní	 turnajovou	 sérií	 mládeže	 v	 rámci	 Regionální	 Moravské	 Tour	
Mládeže	 (RMTM)	 byly	 turnaje	Morava	 Cupu,	 pořádané	 Lukášem	 Kordou.	 Turnajů	Morava	 Cupu	 bylo	
celkem	17,	z	toho	4	byly	dvoudenní.	Další,	menší,	sérií	byly	turnaje	Junior	Challenge,	které	byly	tři.	Do	
celkového	výčtu	 ještě	náleží	Memoriál	Milana	Moučky	na	Kaskádě,	Silesia	 Junior	Challenge	v	Lipinách,	
Junior	Golf	Kravaře	Open	a	závěrečný	turnaj	O	putovní	pohár	Moravy	–	tradiční	soutěž	moravských	TCM.		
	
Turnajů	v	rámci	RMTM	tedy	bylo	celkem	24,	počet	hracích	dnů	28.	Počet	odehraných	kol	ve	sledovaných	
žebříčkových	kategoriích	byl	1869,	celkový	počet	zúčastněných	hráčů	(opět	do	18	let)	byl	366.	17	turnajů	
se	odehrálo	na	18-ti	jamkových	hřištích,	7	na	9-ti	jamkových.		
	
Na	 všech	 turnajích	 byla	 splněna	 podmínka	max.	 výše	 startovného	 300	 Kč	 /	 hráče	 /	 den,	 za	 což	 bylo	
hráčům	poskytnuto	občerstvení	na	hřiště	ve	formě	0,5l	vody,	tyčinka	nebo	ovoce	+	teplé	jídlo	po	hře.		
	
Všechny	turnaje	RMTM	byly	současně	započteny	do	regionálního	žebříčku	mládeže	na	serveru	ČGF.		
	
V	roce	2019	byla	v	rozpočtu	RKM	schválena	částka	40	000	Kč	na	uspořádání	klubových	turnajů	mládeže,	
které	nejsou	součástí	Kalendáře	mládeže	ČGF	2019.	Tato	částka	měla	být	rozdělena	mezi	10	"	menších"	
klubů	-	tj.	10	x	4000	Kč	za	uspořádání	turnaje	pro	mládež	dle	stanovených	podmínek,	které	byly	na	klub	
rozeslány	e-mailem	na	úvod	sezóny	dne	12.3.	2019.		
	
Od	května	do	října	bylo	kluby	zažádáno	o	podporu	9	turnajů̊	–	2x	zažádal	GK	Hukvaldy,	2x	GC	Kšírovka,	
po	jedné	žádosti	zaslali	GC	Olomouc,	GC	Lázně	Kostelec	u	Zlína,	GC	Jezera	Uh.	Hradiště,	Sokrates	G&CC	a	
Valašský	GK	Rožnov.		
	
	

4.	Tréninková	centra	mládeže	v	regionu	(Petr	Vávrů)	
	
Tréninkových	 center	mládeže	 (TCM)	v	 regionu	 je	9	–	BESGK,	GCAUS,	GCBRN,	GCOLO,	PGCOV,	VALGK,	
SOGCC,	 GCLIP	 a	 ZGCKR.	 V	 těchto	 klubech	 je	 v	 současnosti	 882	 dětí	 s	 domovským	 členstvím�v	
příslušném	klubu,	z	toho	522	dětí	je	zároveň	členy	TCM	těchto	klubů.	O	tréninky	těchto	dětí	se	stará	30	
trenérů	vč.	kondičních.		
Tradičně	nejúspěšnější	TCM	nejen	v	rámci	regionu,	ale	i	celé	ČR	jsou	TCM	v	Ropici	(BESGK)	a	na	Kaskádě	
(GCBRN).	Velmi	dob	

rých	výsledků	dosáhli	i	hráči	ze	Slavkova	(GCAUS).		
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5.	Soutěže	družstev	mládeže	(Petr	Vávrů)	
	
Regionální	kvalifikace	družstev	mládeže	U16	–	11.5.	Šilheřovice	–	12	družstev	–	postupující	BESGK,		

GCBRN,	GCOLO,	GCAUS	Společná	 regionální	 kvalifikace	 družstev	mládeže	 U14	 VÝCHOD	 –	 23.7.	 Lázně	
Bohdaneč	–	30	družstev	–	postupující	GCBRN,	BESGK,	GCAUS,	GCKUH	(VA)		

Společná	regionální	kvalifikace	družstev	mládeže	U18	chlapci	VÝCHOD	–	23.7.	Slavkov	–	14	družstev	–	
postupující	GCCSH	(VA),	BESGK,	GCBRN,	GCKUH	(VA)		

Společná	 regionální	 kvalifikace	 družstev	mládeže	 U18	dívky	 VÝCHOD	 –	 23.7.	 Slavkov	 –	 13	 družstev	 –	
postupující	BESGK,	GCBRN,	GCHKR	(VA),	GCAUS		

Regionální	 kvalifikace	 v	 rámci	 regionu	 proběhly	 na	 velmi	 dobře	 připravených	 hřištích	 (Šilheřovice,	
Slavkov),	bez	komplikací	a	za	pěkného	počasí.		

Finálové	turnaje:		

M	ČR	SMÍŠENÝCH	DRUŽSTEV	ŽÁKŮ	DO	14	LET	MEMORIÁL	H.	GOLDSCHEIDERA	-	20.-22.8.	Čeladná	

1.	BESGK,	2.	GCBRN,	8.	GCAUS	

M	ČR	SMÍŠENÝCH	DRUŽSTEV	MLÁDEŽE	DO	16	LET	POHÁR	KLUBŮ	–	13.-16.8.	Beřovice	

3.	GCBRN,	5.	BESGK,	10.	GCOLO,	11.	GCAUS	

M	ČR	DRUŽSTEV	CHLAPCŮ	DO	18	LET	–	20.-22.8.	Čeladná	

2.	GCBRN,	4.	BESGK	

M	ČR	DRUŽSTEV	DÍVEK	DO	18	LET	–	20.-22.8.	Čeladná	

1.	BESGK,	2.	GCBRN,	4.	GCAUS	

Z	12	SAD	MEDAILÍ	V	SOUTĚŽÍCH	DRUŽSTEV	MLÁDEŽE	ZÍSKALI	ZÁSTUPCI	NAŠEHO	REGIONU	POLOVINU	
–	6	SAD!	

	

6.	Soutěže	družstev	mužů	a	žen	(Martin	Wojnar)	
Zhodnocení	akcí	v	gesci	regionu,	nejlepší	týmy	regionu	
	
II.a	III.	 liga:	Regionální	STK	Východ	B	se	podílí	na	organizaci	soutěží	 II.	a	 III.	 ligy	družstev	mužů	i	žen.	
Soutěže	byly	odehrány	pouze	v	kategorii	mužů.	V	letošním	roce	se	sice	do	II.	ligy	žen	přihlásila	dvě	řádná	
družstva	 +	 jedno	 B-družstvo.	 Následně	 se	 však	 jedno	 družstvo	 odhlásilo,	 druhé	 bylo	 (po	 dohodě)	
přesunuto	do	regionu	Severovýchod...	a	pak	se	odhlásilo	i	zbývající	B-družstvo.		

Ve	II.	lize,	se	soutěže	zúčastnilo	12	družstev	mužů.	Soutěž	se	odehrála	na	hřištích	v	Čeladné	a	v	Ropici.	
Vítězem	a	zároveň	postupujícím	do	I.	ligy	Východ	se	stalo	družstvo	Zámeckého	Golf	Clubu	Kravaře,	které	
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po	vyrovnaném	souboji	porazilo	družstvo	Golf	Club	Lázně	Kostelec	u	Zlína	poměrem	3:2.		

Ve	vyšších	soutěžích	se	klubům	našeho	regionu	moc	nedařilo,	proto	do	 III.	 ligy	tentokrát	sestoupily	tři	
družstva,	a	to	družstva	Golf	Clubu	Horal	Velké	Karlovice,	Prvního	Golfového	Clubu	Znojmo	a	Derby	Golf	
Clubu	Slušovice.		

III.	liga	byla	letos	odehrána	na	hřištích	na	Kořenci	a	v	Kravařích.	Do	soutěže	se	přihlásilo	15	týmů	-	z	toho	
bylo	sedm	B-týmů.	Na	prvním	místě	se	umístilo	B-družstvo	Park	Golf	Clubu	Ostrava,	které	však	postoupit	
nemohlo,	 proto	 do	 II.	 ligy	 postoupila	 družstva	 Castle	 Golf	 Clubu	 Prštice	 a	 Golf	 Klubu	 Automotodrom	
Brno.		

Další	 výsledky	 v	 ostatních	 soutěžích	 družstev	 dospělých:	 vítězství	 Beskydského	 golfového	
klubu	v	Extralize	v	kategorii	žen.		Postup	družstva	žen	Golf	Clubu	Uherské	Hradiště	do	Extraligy.	

Rok	2020:		soutěže	družstev	dospělých	se	budou	stejně	jako	letos	hrát	v	rozdílných	termínech.	III.	liga	
bude	uspořádána	stejným	hracím	systémem	jako	v	letošním	roce,	a	postoupí	opět	dvě	nejlepší	družstva	
-	vyjma	družstev	B.		

Termíny	a	místa	soutěží	dospělých	v	našem	regionu	jsou	uvedeny	v	následující	tabulce:		

Datum		 Soutěž		 Hřiště		

15.5.	-17.5.		 2.	Raiffeisenbank	Czech	Golf	Amateur	Tour		 Kaskáda		

23.-24.5.		 1.	LIGA	-	muži,	ženy	1.	a	2.	kolo,	VÝCHOD		 Ostravice		

23.-24.5.		 2.	LIGA	-	muži,	ženy	1.	a	2.	kolo,	VÝCHOD	B		 Ropice		

13.-14.6.		 3.	liga	muži,	ženy	VÝCHOD	B		 Čeladná	-	New	Course		

11.-12.7.		 3.	liga	muži,	ženy	VÝCHOD	B		 Austerlitz		

24.-26.7.		 2.	LIGA	-	muži,	ženy	3.	kolo,	Play-off	-	VÝCHOD	B		 Šilheřovice		

27.-30.8.		 EXTRALIGA	-	muži,	ženy,	5.	kolo,	Play-off		 Čeladná	-	Old	Course		

Soutěže	jednotlivců:	

Mistrovství	ČR	ve	hře	na	rány	(Karlovy	Vary):	Mistryní	ČR	se	stala	v	Hana	Ryšková	z	Beskydského	
Golfového	klubu,	vicemistrem	se	stal	Filip	Jakubčík	z	GC	Brno.		

Mistrovství	ČR	ve	hře	na	jamky	(Slavkov):	Mistryní	ČR	se	stala	Anika	Bolčíková	z	GC	Austerlitz		

Akademické	mistrovství	ČR	(Brno	Kaskáda):	Třetí	místo	družstva	Masarykovy	univerzity	Brno	ve	
složení	 Vojtěch	 Jochmann,	 Jan	 Lekeš	 a	 Melanie	 Šmejkalová.	 Melanie	 Šmejkalová	 z	Golf	 Clubu	 Lázně	
Kostelec	u	Zlína	se	zároveň	stala	Akademickou	mistryní	pro	rok	2019.		

Poznámka	na	závěr:	
Prosím	 delegáty	 a	 STKáře	 klubů	 o	 zamyšlení,	 zda	 by	 se	 v	jejich	 klubech	 „nenašlo“	 dostatek	 žen	 pro	
vytvoření	 ženských	 týmů.	Hřiště	 vybíráme	 kvalitní,	 vklad	 do	 soutěže	 také	 není	 nikterak	 přemrštěný	 či	
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likvidační...	 	 a	 v	II.	 Lize	 (kam	by	byly	 ženy	 zařazeny)	 se	 jedná	o	 tři	hrací	 kola	+	 jamkovku,	 což	 je	pro	4	
hráčky	+	náhradníka,	příznivý	poměr	cena/výkon...	
	
	

7.	Vzdělávání	(Štefl	Vlastimil)	
	

a)	Školení	rozhodčích:	
	

Česká	golfová	federace	pro	zájemce	zorganizovala	sérii	podzimních	školení:	
	
Lektor	 Kontakt	 Region	 Místo	 Datum	
Slezák	 Josef	 slezak@ccb.cz	 Regionální	-	VB	 Kořenec	 9.-10.11.	
Kratochvíl	Adam	 adam.krato@gmail.com		 Regionální	-	ZB	 Hostivař	 16.-17.11.	
Štrouf	 Vítězslav	 vita@strouf.cz		 Regionální	-	ZB	 Mladá	Boleslav	 16.-17.11.	
Slezák	 Josef	 slezak@ccb.cz	 Regionální	-	VB	 Kaskáda	 23.-24.11	
Dalibor	 Procházka	dalibor.prochazka@cgf.cz	 Regionální	-	ZA	 Sokolov	 29.-30.11.	
Jiří	 Machka	 jiri.machka@gmail.com	 Regionální	-	ZA	 Český	Krumlov	 30.11.-1.12.	
Klikar	 Luboš	 sport@cgf.cz		 Regionální	-	ZB	 Ústí	nad	Labem	30.11.-1.12.	
Štrouf	 Vítězslav	 vita@strouf.cz		 Regionální	-	ZB	 Beroun	 30.11.-1.12.	
Šonka	 Jan	 jan.sonka@cgf.cz		 Regionální	-	ZB	 Hostivař	 30.11.-1.12.	
Slezák	 Josef	 slezak@ccb.cz	 Regionální	-	VB	 Lázně	Kostelec	 30.11.-1.12.	
Pavlík	 Ivo	 ivo.pavlik@geotest.cz	 Regionální	-	VA	 Kunětická	Hora	 30.11.-1.12.	
Petr	 Čuraj	 stk@golf-ostrava.cz	 Regionální	-	VB	 Šilheřovice	 30.11.-1.12.	
Procházka	Dalibor	 dalibor.prochazka@cgf.cz	 Centrální	-	I.	a	II.	Třída	Praha	 7.-8.12.	
	
Další	etapa	školení	rozhodčích	proběhne	na	jaře	2020.	
	

b)	Školení	trenérů	III.	a	II.	Třídy	
		
Poslední	volná	místa	zbývají	v	kurzu	Trenér	golfu	ČGF	III.	třídy	2020	a	do	15.	ledna	2020	je	možné	zasílat	přihlášky	
do	kurzu	Trenér	golfu	ČGF	II.	třídy.	Veškeré	informace	naleznete	na	webu	ČGF	www.cgf.cz	v	záložce	VZDĚLÁVÁNÍ,	
případně	je	možné	zasílat	dotazy	na	adresu	olga.masova@cgc.cz	.	
	
	

8.	Závěr	(Štefl	Vlastimil)	
	
Děkujeme,	 že	 jste	 nejen	 věnovali	 Vaši	 pozornost	 této	 zprávě,	 ale	 především	 děkujeme	 za	 celoroční	
spolupráci,	Vaši	iniciativu	a	že	jste	přicházeli	s	nápady	a	chutí	posouvat	sportovní	golf	kupředu.	
	
Váš	zájem	a	spolupráce	jsou	nám	inspirací	a	motivem.	Děkujeme	za	ni.	
	
Děkuji	kolegům	v	komisi	a	všem	nám	i	Vám	přeji	klidný	zimní	spánek	a	skvělou	sezónu	2020.	
	
	
Vlastimil	Štefl	
předseda	regionální	komise	STK	VB	
	
22.11.2019,	Kořenec	


