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TROCHA STATISTIKY ÚVODEM...
Stejně jako v předchozím roce, tak i v sezoně 2016 se STK GC Semily podílela na přípravě a
(spolu)organizaci turnajů a soutěží na domovském hřišti. Ať už se jednalo o založení turnaje včetně
propozic na technickém serveru ČGF, zpracování výsledků, přes delegování rozhodčích na turnaje,
až po předepsanou roční hendikepovou kontrolu.
V sezoně 2016 proběhlo 32 turnajů a soutěží – včetně klubového mistrovství na rány, mistrovství na
jamky, mistrovství ve čtyřhrách a 3 dětských klubových turnajů. Dětské klubové turnaje byly
v sezoně 2016 zařazeny jako novinka pro děti GCS v kategorii do 15ti let věku.
Všech 32 turnajů se zúčastnilo celkem 1099 hráčů a hráček.
Jako již tradičně byly nejpočetněji obsazeny turnaje sponzorské /komerční/ - FINDER CUP (55),
POLICE DAY GOLF CUP 2016 (54), VALENTA CUP (58) a HYBLER GOLF CUP INVITATION No. 12 (53).
Touto cestou je na místě poděkovat sponzorům, protože díky nim pokračuje na semilském hřišti
tradice turnajů, které už mají vpravdě mnohaletou tradici a zájem hráčů o účast je veliký a mnohdy
překračuje kapacitu semilského hřiště.
Poděkovaní - bez rozdílu věku a pohlaví - patří i organizátorům dalšího povedeného ročníku
ŠLAHOUN MASTERS, turnaje, který dal opět vzpomenout na skvělou partu okolo semilského golfu.

MISTROVSKÉ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Klubová mistrovství letos doznala drobné kosmetické změny. Po předcházející kvalifikaci bylo
jamkové mistrovství, respektive finálové boje o mistra klubu, kumulováno do jednoho víkendu, a
mistrovství klubu na rány se letos otevřelo i pro hráče z řad profesionálů. A tento model mistrovství
bychom rádi zachovali i do budoucna.
Mistry klubu pro 2016 se stali:
Martina Kodejšová a Robert Schovánek
Martina Kodejšová a Michael Prokeš
Martina Kodejšová spolu s Lukášem Noskem

– ve hře na rány
– ve hře na jamky
– ve čtyřhrách

Bohužel – je třeba si trochu postesknout nad pramalým zájmem a účastí při jamkovém mistrovství
v kategorii žen.

REPREZENTACE GC SEMILY - DRUŽSTVA
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Reprezentační týmy mužů a žen nastoupily opět v soutěži I. ligy VÝCHOD, která se odehrála na
Kunětické Hoře a v Ropici. Oba týmy, přestože u mužů to bylo o pověstný chlup a na hraně play-out,
prošly třemi koly kvalifikace do PLAY OFF a nakonec zaostaly za loňským umístěním shodně o
pouhou jednu příčku – 4. místo ženy a 5. místo muži. Zklamání? Rozhodně ne! Vždyť držet stabilně
vrchní příčky soutěže je známkou kvality hráčské základny. Pravda – extraliga je extraliga. Ale není
všem dnům konec!
ŽENY /širší kádr/ - Martina Plachá (kapitánka), Martina Kodejšová, Tereza Plachá, Lenka Klikarová
st. a Magda Hradecká.
MUŽI /širší kádr/ - Jan Schovánek jun. (kapitán), Michael Závěrka, Petr Vošvrda, Ondra Vošvrda,
Filip Závěrka, Jan Klikar, Štěpán Buchta a Michael Prokeš.
Poděkování za bojovnost a skvělou reprezentaci GC Semily patří všem jmenovaným.
/Pozn.: Podrobněji byl průběh soutěže zaznamenán v jednotlivých reportech, které je možné nalézt
na klubovém webu./
Nesmíme zapomenout ani na výkon „Hvězdičkového" týmu, který pod taktovkou kapitána Tomáše
Krause vyrazil k obhajobě poháru do Bechyně, kde se konalo tradiční čtyřutkání mezi kluby GC
Semily, GC Poděbrady, GK Líšnice a 1.JČGK Bechyně. Nakonec však semilské zastavil až ve finále
favorizovaný tým Poděbrad.
V kategorii družstev mládeže jsme letos neobsadili do soutěže žádný tým, jelikož pro 3 ze 4 soutěží
jsme neměli dostatečný počet splňující HCP kritéria. U družstva chlapců do 18 let bylo s
přihlédnutím na vzdálenou lokalitu jednokolové kvalifikace a nižší výkonnost adeptů od účasti
upuštěno.

REPREZENTACE GC SEMILY – JEDNOTLIVCI
Za zmínku rozhodně stojí individuální výsledky jednotlivců při reprezentaci GC Semily v sezoně
2016:
Martina Kodejšová
 2. místo Mid Tour ČGF 2016
 3. místo MID-amatérský žebříček ČGF
 65. - 67. místo Oficiální amatérský žebříček ČGF
Martina Plachá
 2. místo Seniorský žebříček ČGF
 6. místo Mid Tour ČGF 2016
 6. místo MID-amatérský žebříček ČGF
 10. místo na CZECH INTERNATIONAL SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2016 v Karlových
Varech
 členka reprezentačního týmu na ME družstev seniorů v Polsku
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Tereza Plachá
 23. místo Mládežnický žebříček ČGF – dorostenky
 65. - 67. místo Oficiální amatérský žebříček ČGF
Petr Vošvrda
 51. - 53. místo MID-amatérský žebříček ČGF
 účast na ME Mid v Karlových Varech
Tomáš Macek
 35. místo Mládežnický žebříček ČGF – dorostenci
 6. místo Dětská Tour Západ A – dorostenci
Jan Schovánek jun.
 1. místo ve své kategorii RWE SKI & GOLF Czech Championship 2016
 8. místo ve své kategorii a 26. v celkovém pořadí na SKI & GOLF World Championship v
Rakouském Kaprunu.
Václav Schovánek
 51. místo Seniorský žebříček ČGF

HENDIKEPOVÁ KONTROLA
Předepsaná roční kontrola hendikepů byla provedena 15/11/2016 předsedou STK GC Semily u
všech 359 domovských členů klubu.
HCP do 36
HCP 37 - 54
BEZ HCP
PRO
CELKEM

238
87
30
4
359 členů

V šesti případech byl členům klubu hendikep zvýšen, kdy byly akceptovány - a to bez rozdílu úpravy navržené systemem. /Úpravě hendikepu směrem nahoru neunikl ani předseda STK GCS,
který zmíněnou kontrolu provedl. /
S výsledky roční kontroly hendikepů se každý může seznámit na serveru www.cgf.cz, a to v odkazu
Ověřit HCP (vpravo nahoře) na titulní stránce. Do příslušného políčka stačí zadat své registrační
číslo ve tvaru 014xxxx.

PRO MILOVNÍKY GRAFŮ...
Členská a výkonnostní struktura k 24/11/2016 z celkového počtu 359 domovských členů GC
Semily.
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ŽENY ... 95

MUŽI ... 264

DOSPĚLÝCH ... 312

MLÁDEŽ DO 18ti LET ... 47

HCP DO 4,4 ... 7
HCP 4,5 - 11,4 ... 43
HCP 11,5 - 18,4 ... 54
HCP 18,5 - 26,4 ... 79
HCP 26,5 - 36,0 ... 55
HCP 37 - 54 ... 87
HCP BEZ ... 30
PRO ... 4

ZÁVĚREM...
TURNAJE - V sezoně 2017 bude zachován zhruba stejný počet turnajů a jejich termínové rozložení
napříč sezonou. Kalendář je momentálně ve fázi rozpracovanosti a finální verze bude k dispozici
opět v průběhu března. Momentálně jsou již dané termíny klubových mistrovství a některých
sponzorských turnajů.
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REPREZENTACE - Účast prvoligových týmů mužů a žen v soutěži je samozřejmostí. Soutěž v Regionu
Východ se odehraje 10.-11.6. v Šilheřovicích a 21.-23.7. v Liberci na Ypsilonce. Sestavení týmů bude
opět plně v kompetenci najmenovaných kapitánů.
Případné možné nasazení alespoň jednoho družstva v mládežnické kategorii bude, dle nastavených
kriterií, s největší pravděpodobností těžko rozlousknutelný oříšek i v sezoně 2017.
DĚTI - Práce s dětmi je pro nás prioritou, a je pravda, že zde nám trochu ujíždí vlak. Ale ještě není
pozdě na nejbližší zastávce do vlaku nastoupit. Nechceme však zůstat pouze u prázdných frází.
V příštím roce se konečně /už snad/ připojíme do projektu Se školou na golf, kdy se i rýsuje možná
spolupráce ze ZŠ Ivana Olbrachta.
Pro děti do 15ti let budou vypsány opět klubové turnaje.
ROZHODČÍ - Je určitě na místě rozšířit počet rozhodčích /minimálně o 3-5/ aktivně působících při
turnajích na domovském hřišti.
V průběhu konání jednotlivých turnajů bude kladen ještě větší důraz na dodržování golfových
pravidel. Golf Club Semily patří k tradičním českým klubům, a určitě máme být na co pyšní. O to
víc je třeba si zakládat na skutečnosti, že v Semilech nejenom chceme, ale především HRAJEME
FÉR!
Michael Prokeš
STK GC Semily
V Semilech 30.11.2016
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