
ZÁPIS  
 
ze společného jednání:  výboru STK Krajského svazu golfu – Jižní Čechy a zástupců klubů a resortů 
dne:     1. února 2012, 15:30 
Místo: A3 hotel, České Budějovice   
 

 
přítomni:   
výbor STK: Marcela Jirková (GC Č.Krumlov), Jaroslav Míka (GC Bechyně), Václav Hnátek (GC Mnich), dále VSTK   
GC Týn: Zd. Luňáček, GC Bechyně:  Jar. Míka, GC Mnich: Tomáš Pikna, GC Hluboká n/VLt.: Ant. Loužek, Vladan Daněk, 
GC Klasik: Petr Podlaha, GC Nová Bystřice: Lad. Mátl, GC Čertovo Břemeno: Tomáš Jelínek +1.   
 
 
Výbor STK vypravil jako podklad ke společnému jednání Zápis z jednání výboru ze dne 17.1.2012, obsahující 

zásadní úpravu podmínek pro organizaci 8. ročníku Mistrovství Jihočeského kraje.  

 
 

 Přijaté podmínky pro 8. ročník  - 2012  

SPOLEČ NÉ U STANO VE NÍ  P RO SOU TĚŽE  D RU ŽSTEV  I  J EDNO TLI V CŮ  

1) Soutěžní výbor: 

 Pro všechny turnajová kola Mistrovství Jihočeského kraje včetně play off je Soutěžním výborem Výbor STK 

Krajského svazu golfu (dále Pravidla golfu a Soutěžní řád).   

2) Hlavní rozhodčí:   

  Pro konkrétní turnajové kolo, je jmenován „pořádajícím klubem“ ve spolupráci s příslušným resortem.  

 Je povinen po každém turnajovém kole:  

a)  zapsat „Zápis o odehrání  a průběhu turnajového kola“ 

b) odeslat „Zápis z turnajového kola“ na STK kraje (na mail adresy, uvedené ve formuláři zápisu).  

 Pořádající resort bude fakturovat náklady hlavního rozhodčího v paušální výši 500 Kč za turnajové kolo. 

3) Zápis hlavního rozhodčího: 

  Je dokumentem stvrzujícím odehrané výsledky turnajového kola a situace v průběhu hry.  

 Zápis slouží jako podkladový materiál k případnému projednání protestů, odstranění pochybností a 

různých interpretací sporných okamžiků.  

 Formulář „Zápisu“ je zveřejněn ve formátu Word na webu k vyplnění a vypravení členům výboru STK 

Krajského svazu. 

4) 
 

Přihláška k uspořádání turnajového kola:  

 Na předaném formuláři předají GC po projednání s resorty předsedovi STK Krajského svazu golfu 

5) Doklady nedomovského hráče : 

 souhlas mateřského klubu   

6) Podmínky Soutěže a Propozice pro jednotlivé kategorie: 

 Připravuje STK Krajského svazu 

 Jsou zveřejněny nejpozději do 25.4. na webu golfregion.cz 

A) Soutěže družstev  

1) 
 

 

Členění pro sestavení turnajového kalendáře do bloků:  

Blok A) kategorie – muži 

Blok B) kategorie – ženy – senioři – mládež  
 

Členění pro systém hry (ve vztahu k možné hře hráče ve dvou kategoriích):  

Hlavní kategorie (A):    muži/ženy  

Vedlejší kategorie (B): a)  tým seniorský  (dále jen senioři)  

                                          b) tým mládeže   (dále jen mládež) 



2) FORMÁT HRY – soutěže družstev  

 
 

 
1. na rány bez vyrovnání  

2. počet turnajových kol v kvalifikaci : čtyři základní kola ve všech kategoriích  

3. počet hráčů ve družstvech a zápočet výsledků:   

 muži:  6 hráčů a započítání 5 nejlepších výsledků 

 ženy:  4 hráčky a započítání 3 nejlepších výsledků 

 seniorský tým:  4 hráči a započítání 3 nejlepších výsledků (smíšená tj. bez určení poměru počtu mužů/žen   
                                                                                                                                 seniorské kategorie)  

 mládežnický tým: 4 hráči a započítání 3 nejlepších výsledků (smíšená tj. bez určení poměru počtu chlapců a 

dívek) 

    

postup do play off:  čtyři družstva z 1-4 místa po základních kolech. 

4. play off:  semifinále, finále – hrané v jednom dni ve formátu „jamkovka“ 

5. účast méně než čtyř družstev v play off:  v takovém případě je hráno přímo finále mezi družstvy na 1-2 

místě z kvalifikačního kola. Ostatní pořadí určí pořadí družstev dosažené v základních kolech.  

6. systém hry v Play-off :  jamkovka s tímto počtem hráčů v kategoriích:   

                                            muži:  3 x singl, 2 x čtyřhra, (7 hráčů) 

                                                 ženy – senioři - mládež:  2 x singl,  1 x čtyřhra.  

                                          Dvojice (čtyřhry) odehrají formát hry – „four-some“ výběrový drive 

                                          Minimální počet hráčů, kteří musí do play-off nastoupit – 3 (tři) 

         Všechna utkání skončí nejpozději na 18.jamce (i vypůlením). Pokud bude výsledek  nerozhodný, kapitán družstva  
         určí čtyřhru pro tzv. náhlou smrt) 
 

9.   hra bez omezení účasti hráčů v kategoriích (možné varianty):   

KATEGORIE muži ženy seniorský tým mládežnický tým  
muži    X              
ženy    X   
Senioři/seniorky    X   X     X  
mládež    X   X       X 

       Účast v jiné kategorii je možná, pokud to kalendář MJK dovolí. Hráč může nastoupit i za jiný klub (vč.  
       dodržení podmínek hostování), ale pouze v jiné kategorii.     
       (příklad:  hráč  V.Hráček může hrát za GCNB v kategori „senioři“ a za GC Mnich v kategorii „muži“) 

 

B ( C) týmy ve všech kategoriích:   

Soupisky:  

1) kluby, které postaví do soutěže i B týmy, sestaví soupisky tak, že do základů družstev, tj. na 1-6 pořadí 

v kategorii muži a na 1-4 pořadí v kategoriích ženy-senioři-mládež, uvedou hráče, kteří již nemohou  

 nastoupit v týmech nižších úrovní v základní kategorii (A – tj. muži/ženy)    

2) Hráči ze základů B,C družstev mohou být uvedeni do sestav vyššího družstva, např. hráč uvedený 

v soupisce v základu B týmu může nastoupit za A tým a hráč C týmu může nastoupit za B,A tým.   

 

Přechody do vedlejších kategorií (tj. „seniorské a mládežnické týmy)  

Základy týmů vedlejších kategorií (seniorské a mládežnické) budou vytvořeny prvním nástupem hráče ke hře. 

V situaci, kdy klub postaví do soutěže např. v kategorii senorské dva týmy (A,B) platí to, že prvním 

nastoupením ke hře za tým A je definována, resp. vyloučena jeho účast   za tým B v této vedlejší kategorii.  
 

Hráči týmů A,B vedlejších kategorií mohou hrát v tým klubu i hlavní kategorii, tedy za tým, za  který nastoupí 

do prvního turnaje mistrovství kraje.   
 

Příklad: 
 hráč „Novák“ z týmu A GC Lipno v kategorii „muži“  je v základu 1-6. Nemůže hrát v týmu B GC Lipno – „muži“.  

 hráč „Kovář“ ze seniorského  týmu A i B GC Lipno může hrát i v týmu „A či B“ kat. muži za GC Lipno, pokud mu to 

kalendář MJK dovolí a pouze za  tým, ve kterém nastoupí do prvního turnaje mistrovství kraje.   



  

3) ÚČAST NEDOMOVSKÝCH HRÁČŮ:  

 za klub může nastoupit hráč, jehož členství vzniklo nejpozději k 10.5.2012, tj. ke dni uzavření startovní 
listiny pro 1. soutěžní kolo.  

 Může nastoupit do konkrétního hracího kola pouze s potvrzením mateřského klubu, předloženém se 
sestavou týmu nejpozději v den konkrétního hracího kola.  

 rozhodčí turnaje zapíše do Protokolu o soutěžním kole jména hráčů, kteří předložili souhlas mateřského 

klubu.  

 Hráči, které hrají za nedomovský klub, musí mít potvrzení o hostování k dispozici po celou dobu 

soutěžních kol. 

4) SOUPISKA HRÁČŮ KLUBU 

 Je jednoduchý kontrolní systém k absolutnímu vyloučení rizik nežádoucích záskoků hráčů mezi A x B 

týmy 

 Soupisky jednotlivých týmů předkládá klub ve lhůtě nejpozději 48 hod.  před prvním turnajovým 

kolem  

 Klub, který staví do soutěže týmy A,B v hlavních kategoriích, uvede hráče do soupisky dle základů  

družstev  (v mužské – šestičlenné týmy, u ženské kategorie čtyřčlenné základy)  

      

Soupisky jsou:  

 zveřejněny na webu golfregion.cz  

 jsou pomůckou pro hlavního rozhodčího  

 Do soupisky může být zařazen hráč i v pozdějším termínu, pokud v daném klubu získá svoji první 

domovskou registraci. 

 doporučený počet hráčů v soupisce  - v zájmu zachování přehlednosti a kontroly je doporučeno klubům 

uvádět na soupisky takový počet hráčů, se kterými klub uvažuje o zapojení do jednotlivých hracích kol 

(cca 20 hráčů)  

 

doplnění hráče do soupisky:  

 je možno je v průběhu soutěže doplnit, nejpozději 48 hod. před hracím kolem (+ zveřejnění na golfregion.cz 

 doplněný hráč bude zařazen na poslední místo soupisky  

 doplněný hráč může hrát pouze za jedno družstvo v základní i vedlejší kategorii  

(příklad: hráč s HCP 7, zapsaný na 35 pořadí může nastoupit za jedno družstvo v hlavní kategorii. Nastoupí-li  ta tým B 

v hlavní kategorii, může dále hrát pouze za tým B a vyšší a nemůže nastoupit za tým C. Toto platí shodně i pro jeho účast 

ve vedlejších kategoriích (senior a mládežniské týmy A,B)     

  

5) SEST AV A H RÁČ Ů  týmu  

  složení družstva (sestava) ke konkrétnímu turnajovému dni – předkládá kapitán družstva na 

příslušném formuláři  (golfregion.cz) 
 

6) Kapitáni družstev 

 předkládají sestavy týmů jednotlivých družstev z hráčů uvedených v soupisce na formuláři (web) 

nejpozději  do 30 min. před startem 1. hráče týmu v daném soutěžním kole .  

Kluby se dohodly, že bude-li to jenom trochu možné, kapitáni zašlou na pořádající klub soupisku do 18ti hod 

předchozího dne vč. jmen náhradníků – pro snažší přípravu hracích scóre karet, možné změny lze udělat max 30 min 

před startem 1.hráče týmu 

 odpovídají za „poučení hráčů“  (plynulost hry – odehrání provize, stavění bagu, apod. příp. dalších 

žádaných informací po předchozí poradě s STK či hlavním rozhodčím).   
  

B)  JEDNOTLIVC I   -  HRA NA RÁNY  

1) soutěž je ve dvou hlavních kategoriích – muži/ženy (bez rozdílu věku)  a je hrána o titul absolutního 

mistra Jihočeského kraje 



2)   VÍTĚZ ve dvou hlavních kategoriích (muži/ženy - bez rozdílu věku) získává titul Mistr Jihočeského kraje 

 Přeborník kraje: získávající vítězové ve vypsaných kategoriích  a medaile za 1-3 místo (+diplom).  

 Není-li vypsaná kategorie obsazena minimálně třemi hráči, hráči se účastní hry v základní kategorii -

muži/ženy 

 (vyloučeny jsou smíšené kategorie!) 

3) kategorie a počty účastníků :  

 muži - 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

 ženy - 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

 senioři- 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

 seniorky - 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

 dívky do 16 let- 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

 chlapci do 16 let- 5 hráčů z mistrovství klubu, příp. nominuje jiné hráče klubu do limitního počtu 5 hráčů 

4) Termín mistrovství jednotlivců:  7. října 2012 – Hluboká nad Vltavou 

5) Přihlášky na Mistrovství Jihočeského kraje: prostřednictvím STK klubu 

6) Kluby se dohodly na větší propagaci Mistrovství Jihočeského kraje - jednotlivci tak, že do propozic 

Mistrovství klubů uvedou poznámku, že hráč se může přihlásit k účasti na Mistrovství Jihočeského kraje 

jednotlivců výlučně prostřednictvím  STK klubu. 

OSTATNÍ 

 

 

 

K uspořádání dílčích turnajových kol Mistrovství Jihočeského kraje se  resort přihlásí písemně v připraveném 

formuláři a tím i vyjádří svoji odbornost, personální zajištění k bezkoliznímu organizačnímu  uspořádání  

soutěže  

ŘEŠENÍ PROTESTŮ - STK 

1) VSTK je povinen uzavřít případně podaný protest svým rozhodnutím do 10 dnů od jeho podání 

2) Neprodleně po převzetí protestu jej předseda STK vypraví všem členům výboru STK k posouzení a 

vyjádření/posouzení k dalšímu zpracování koordinovaného vyjádření a následnému přijetí a vydání 

rozhodnutí výborem STK.    

3) VSTK zapracuje sankční ujednání vůči vážnému porušení Podmínek soutěže, jehož důsledkem by měly být 

zvýšené náklady účastníků Soutěže 
 

Jednání ukončeno v 18:00 hod. 
Zapsala: Marcela Jirková, předseda výboru STK, v.r. 
 

Rozhodnutí Výboru STK  ze dne 10.3.2012: 
Přítomni: M. Jirková, V. Hnátek, Jar. Míka 

1) Výbor STK dospěl po společném jednání (1.2.) a přijatých závěrech na svém jednání  k názoru, že 
předložení soupisek hráčů v situaci přijatého rozšíření soutěže o týmy A, B, C, atd. pro všechny kategorie   
je nezbytné. 

2) Soupisky jsou základní kontrolní mechanismus jak k veřejné kontrole ostatními hráči, tak jsou: 
 pomůckou Hlavního rozhodčího, který je garantem bezkolizní průběhu turnajového dne 

 nahrazují systém předávání sestav mezi kapitány (Soutěžní řád) a umožňují uvedením na golfregion.cz 
veřejnou kontrolu účastníky soutěže.   

3) Soupisky nejsou žádnou administrativní zátěží pro kluby, předkládají se jednorázově do 48 dnů před 
prvním turnajovým dnem a je možné je v průběhu soutěže doplnit. 

Rozhodnutí Výboru STK  ze dne 18.4.2012 a ze dne 24.4.2012: 
Přítomni: M. Jirková, V. Hnátek, Jar. Míka 

1) Výbor STK opětovně posoudil přijatý systém abstrakcí ze všech variant, vyplývajících z vytvoření A,B,C 
týmů, z tohoto pohledu přehodnotil celé schéma a dokumenty od cílové vize na atuálně upravený stav a 
vizi v nástinu přikládá v příloze k zápisu.  
Ve smyslu posledních ujednání výboru STK byl v zájmu přehlednosti upraven Zápis.  

 

 Zapsala: Marcela Jirková, předseda výboru STK, v.r. 
 
 



 
 

PŘÍLOHA: 

Doplnující komentář k problémovým okruhům:  

 

A) DŮVOD ZAVEDENÍ SOUPISEK:  

 obrana proti případům typu „kestřany 2011“ 

 veřejná kontrola soupisek – zveřejnění na webu (zmírnění možnosti pozdějších dohadů o tom kdo 

mohl či nemohl hrát za konkrétní tým, atd. ) – tj. jiná forma řešení výměny „sestav“ hráčů mezi 

kapitány, kterou řeší Soutěžní řád  

 přehledné uspořádání k reálné kontrole hlavním rozhodčím  

 nezbytnost soupisek vzniká zavedením týmů A+B,C = riziko nekontrolovatelného prolínání hráčů  

 hlavní rozhodčí v takovém případě bude mít v ruce soupisku každého klubu  a velmi snadno si 

zkontroluje sestavu, kterou mu v konkrétní den a 30 min. před zahájením hlásí 10 kapitánů.  

 
B) AKTUÁLNÍ STAV VYTVÁŘENÍ DRUŽSTEV:  

hráči týmů klubu nejsou do družstev zařazováni podle úrovně HCP 
 
B) VIZE PŘÍŠTÍCH  OBDOBÍ – vyplynula z konzultací a hledání řešení pro zapojení více týmů A,B,C – atd.   

   

 Na soupisky uvádět všichny hráči, kteří jsou oprávněni za družstvo mužů startovat (tj. včetně 

nedomovských a včetně seniorů) a to v pořadí podle úrovně HCP.  

 Hráči v pořadí 1-6 (atp.)  soupisky sestavené dle úrovně HCP  tvoří základ družstva a nemohou být 

zapsáni do sestavy B,C týmu v dané kategorii předkládané ke konkrétnímu hracímu kolu kapitánem 

družstva.  

 Na soupisce družstva musí být uveden nejméně takový počet závodníků, kteří  podle předepsaného 

složení družstva  umožňuje sehrát utkání v plné sestavě (tj. např. u soutěže mládeže – čtyřčlenných 

družstev musí být na soupisce nejméně čtyři závodníci, atd.)  

 Hráči, kteří jsou na soupisce družstva uvedeni na místech, která přesahují minimální předepsaný počet 

závodníků na soupisce, mohou být uvedeni na sestavě družstva startujícího v nižší třídě soutěží (tj. 

např. u soutěží čtyřčlenných družstev mužů mohou být závodníci na pátém, šestém a dalších místech 

soupisky uvedeni na sestavách nižších týmů – B, C soutěže;  atd.)  

 Tímto řešením se dostáváme do čistého, transparentního  pojetí, ve kterém budou v hlavních 

kategoriích, tedy v kategorii muži a kategori ženy uvedeni jak senioři, tak i mládež, protože účastníci 

těchto „vedlejších“ kategorií nejsou ze hry v hlavní kategorii – muži/ženy vyloučeni jinak než z důvodu  

kolizního dne – termínového kalendáře.   

 V hlavních kategoriích tak budou uvedeni všichni hráči, startující za KLUB a v řazení podle HCP bez 

ohledu na věkovou kategorii.  (hráči vedlejších kategorií nejsou vyloučeni ze hry v hlavních kategoriích 

jinak než z důvodu časové kolize!)  

 Tím zdůrazňujeme sportovní úroveň soutěže, kterou jsem započali zrušením „vyrovnání“ 

komplexem úprav pro sezonu 2012   

 
C) SMÍŠENÉ KATEGORIE :  

Zatímní úpravou je zrušena čistá vedlejší hráčská kategorie – tedy senioři, seniorky, atd.. Předpokladem je, že v průběhu 2-3 let  

bude možné postavit samostatné kategorie seniorek ze strany min. 3 klubů a tím i zrušit zatímní smíšené vedlejší kategorie „nyní 

pojmenovávané jako „seniorské týmy“ a „mládežnické týmy“  

 

 



finální znění zpracováno 24.4. 2011  

 


