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Oproti loňskému zhodnocení, kdy byla Zpráva o činnosti STK poněkud obsáhlejší, se letos více
zaměříme na holá fakta a řeč čísel.
Činnost klubové STK je nezastupitelná a povinností je nepočítaně. Nebudeme zde všechny
vyjmenovávat. V podstatě se jedná o kompletní sportovní a turnajový „servis“ od A do Z. Pro ty,
kteří by se chtěli podrobněji seznámit s tím, co všechno činnost klubové STK obsahuje, odkazujeme
na dokument SMĚRNICE STK ČGF 1/2017.

// TROCHA STATISTIKY ÚVODEM
V sezoně 2017 proběhlo na domovském hřišti GCS 29 turnajů. Pro zmíněnou sezonu jich bylo
vypsáno 32 (včetně obou klubových mistrovství - na jamky a na rány, a 3 dětských turnajů).
Dva jarní turnaje bylo nutné zrušit pro nepřízeň počasí, a jamkové mistrovství klubu jsme
neodehráli pro téměř naprostý nezájem. Zde je (možná) na místě trocha sebekritiky autora zprávy a
„estékáře“ v jedné osobě. Zřejmě nebyl zvolen ten správný termín a/nebo herní systém, který by
vyhovoval většině hračů.
Dětské turnaje (do 15ti let věku) byly v letošním roce otevřeny i pro děti s jinou, než semilskou,
klubovou příslušností, a byly součástí Královské dětské tour. To se odrazilo i na celkovém počtu
účastníků.
Odehraných 29 turnajů se zúčastnilo celkem 925 hráčů a hráček. Z toho 52 dětí v rámci dětských
turnajů. Tradičně byly nejpočetněji obsazeny turnaje sponzorské (komerční) - FINDER CUP (59),
POLICE DAY GOLF CUP (51), VALENTA CUP (50) a HYBLER GOLF CUP (55).
Premiéru (a věřme, že se nejednalo o derniéru) si odbyl nový turnajový prvek – noční turnaj,
s příznačným názvem NočníK.

// MISTROVSKÉ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Jak je uvedeno výše, klubové mistrovství v jamkové hře jsme v letošním roce neodehráli.
Mistrovství klubu na rány bylo i letos otevřeno pro hráče z řad profesionálů.
Mistry klubu pro rok 2017 se stali:




ve hře na rány
ve hře na jamky
v klasických čtyřhrách

Martina Kodejšová a Robert Schovánek
nehráno
Filip a Vojtěch Závěrkovi

// REPREZENTACE GC SEMILY - DRUŽSTVA
Reprezentační týmy mužů a žen nastoupily opět v soutěži I. ligy VÝCHOD, která se odehrála na
hřištích v Šilhéřovicích a Ypsilon Golf Liberec. Oproti sezoně 2016, kdy se muži v průběhu základní
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části pohybovali na sestupových příčkách, a ženy s přehledem obývaly vrch tabulky, byla situace
letos poněkud odlišná. Tým mužů po třech kolech základní části vévodil celkovému pořadí, kdežto
ženy trochu zaostávaly. Na tom se ale podepsala skutečnost, že dřívější opory týmu, Martina Plachá
a Tereza Plachá, změnily domovskou klubovou příslušnost. Ale nejenom ke golfu klubové přestupy
patří. Takový je sport. Suma sumárum - 3. místo muži a 9. místo ženy. V příští sezoně si oba týmy
účast v I. lize opět zopakují.
Musíme také zmínit účast „hvězdičkového“ týmu v tradičním čtyřutkání o putovní trofej –
Hvězdičkový pohár, kde mezi sebou soupeří již nepočítaně let kluby Poděbrad, Bechyně, Líšnice a
Semil. I letos to bylo o pověstný chlup - 2. místo.
/Pozn.: Podrobněji byl průběh soutěží zaznamenán v jednotlivých reportech, které je možné nalézt
na klubovém webu./
V kategorii družstev mládeže jsme ani letos neobsadili do soutěže žádný tým. Ale zdá se, že se
blýská na lepší časy...

// REPREZENTACE GC SEMILY – JEDNOTLIVCI
Za zmínku rozhodně stojí individuální výsledky jednotlivců při reprezentaci GC Semily v sezoně
2017:
Martina Kodejšová
 2. místo - MID Tour ČGF 2017
 2. místo - Pohár mistrů klubů v jamkové hře
 3. místo - MID amatérský žebříček ČGF /průběžný/
Michael Závěrka
 1. místo - Senior Tour ČGF 2017
 8. místo - Seniorský žebříček ČGF /průběžný/
 8. místo - Mezinárodní mistrovství ČR na rány seniorů /Karlovy Vary/
 Účast na mezinárodním seniorském ME družstev ve Švédsku
Jan Schovánek jun.
 Tradičně účast na RWE SKI & GOLF Czech Championship, a na SKI & GOLF World Championship v
Rakouském Kaprunu.
Tomáš Macek
 166. místo - Czech Golf Amateur Tour 2017

// HENDIKEPOVÁ KONTROLA
Předepsaná roční kontrola hendikepů byla provedena 13/11/2017 předsedou klubové STK u všech
333 domovských členů klubu.
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HCP do 36
HCP 37 - 54
BEZ HCP
PRO
CELKEM

233
66
30
4
333 členů

V 11 případech byl hráčům hendikep zvýšen, kdy byly akceptovány - a to bez rozdílu - úpravy
navržené systemem.
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.

// PREDIKCE NA SEZONU 2018
TURNAJE - V sezoně 2018 bude opět zachován zhruba stejný počet turnajů i jejich termínové
rozložení napříč sezonou. Kalendář turnajů bude k dispozici tradičně na přelomu březen/duben.
REPREZENTACE - Samozřejmostí je účast týmů mužů a žen v soutěži I. ligy. Soutěžní kola se odehrají
9.-10.6. v České Lípě a 27.-29.7. v Čeladné. Sestavení týmů bude plně v kompetenci najmenovaných
kapitánů.
Premiérové bude zřejmě i vyslání týmu do soutěže družstev seniorů.
Předpokládáme, jako každý rok, že se nám podaří obsadit alespoň jeden mládežnický tým
v příslušné kategorii. Naděje umírá poslední...
DĚTI - Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Ivana Olbrachta v rámci projektu ČGF Se
školou na golf.
Opět budou vypsány dětské turnaje pro děti do 15ti let věku. Ideálním termínem pro jejich konání
se osvědčilo mimo-prázdninové období.
Podle jasně nastavených kritérií, bude vybraným mladým nadějím, klubem - v poměrné části,
hrazena účast na vytipovaném prázdninovém golfovém kempu. Je to jakýmsi motivačním prvkem, a
možným výkonnostním příslibem do budoucna...

// SLOVO ZÁVĚREM
Poděkování patří všem, kteří svou reprezentací klubu - ať už jako jednotlivci nebo členové týmu přispěli ke skutečnosti, že klubové barvy GCS byly v sezoně 2017 rozhodně vidět a značka „GCSEM“
se často objevovala v úvodních řádcích výsledkových listin.

// DOVĚTEK
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Hendikep se často stává jakousi modlou, jehož snížení je potřeba dosáhnout za každou cenu. Jeho
hodnota nikomu z nás na společenské prestiži rozhodně nepřidá ani neubere. Golfem se především
bavme!

Michael Prokeš
STK GC Semily
V Semilech 15.11.2017
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