
ČSTV, Krajský svaz golfu – Jižní Čechy 

 

 

Sportovně technická komise (dále jen STK) 

 
1. STK tvoří delegovaní zástupci golfových klubů, členů ČSTV 

2. Zástupce golfového klubu je delegován vždy na roční období, nejdéle do 30.10. pro rok následující 

               a zastupuje klub v činnosti STK do konce kalendářního období.     

3. STK volí ze svého středu předsedu a min. 4 členy výboru  

4. schází se min. 2x ročně  

  

 

Výbor STK: 
 

1. organizuje, řídí a koordinuje průběh krajských soutěží, jak byly pro příslušné období vypsány. 

2. předkládá Výboru Svazu : 

a) návrh Krajských soutěží jednotlivců včetně propozic, podmínek v jednotlivých kategoriích 

b) návrh Krajských soutěží družstev včetně propozic, podmínek v jednotlivých kategoriích 

c) návrh nominace hráčů v mezikrajských soutěžích  

d) návrh nominace hráčů v regionálních soutěžích mezinárodních  

3. koordinuje přenos informací mezi STK ČGF a kluby, STK Svazu a kluby  

4. zajišťuje a odpovídá za operativní přenos informací na server cgf.cz, kraj.golfregion.cz  

       (kalendář soutěží, propozice a podmínky, výsledky jednotlivých soutěží, celkové výsledky)  

5. kontroluje a potvrzuje soupisky družstev přihlášených klubů před zahájením soutěže a schválené 

        zveřejňuje na serveru kraj.golfregion.cz nejpozději 10 dní před zahájením soutěže.  

6. jmenuje hlavní rozhodčí na jednorázové i dlouhodobé krajské soutěže  

7. provádí hodnocení soutěží, navrhuje příp. změny v soutěžích a dává návrhy a podněty na změny  

       a záležitosti, které je potřeba projednat ve výboru Svazu  

8. je arbitrem pro Soutěžní výbory jednotlivých soutěží 

9. ve své činnosti se řídí Soutěžním řádem ČGF, Pravidly golfu, podmínkami a propozicemi soutěží  

        a usnesením Krajského svazu golfu. 

10. předkládá informace na jednání výboru či Svazu  

11. vede centrální evidenci rozhodčích u jednotlivých klubů dle kvalifikační úrovně (server)  

12. zápisy z výboru STK uvádí na server kraj.golfregion.cz 

 

 

Tento návrh vymezených kompetencí STK k řízení krajských soutěží byl přijat na jednání statutárních zástupců  klubů 
Krajského svazu dne 12. října 2006.  
V jednání delegovaných zástupců STK dne 16.11.2006 nedoznal změn, nevyžaduje proto další schválení Krajským 
svazem a  nabývá proto tímto dnem účinnosti.  
 
 
20. listopadu 2006 
lad. mátl v.r. 
 
 
   
 


