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Činnost klubové STK je nezastupitelná a povinností je nepočítaně. Nebudeme je 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 2018 se uskutečnilo na domovském hřišti GC SEMILY 29 turnajů (včetně klubových
mistrovství - na jamky, na rány, ve čtyřhrách, a dvou dětských turnajů).
Letošní turnajová sezona byla zahájena poměrně záhy, a to již v polovině dubna, kdy nás, oproti
loňskému roku, netrápily rozmary počasí. Odehraných 29 turnajů se zúčastnilo celkem 975 hráčů a
hráček. Co do počtu startujících v turnajích, se celkový počet, oproti předchozím sezonám, v zásadě
nijak nemění
Dvou dětských turnajů, které byly vypsány pro mládež do 15ti let, se účastnilo (pouhých) 26 dětí.
Drtivou většinou se jednalo pouze o členy semilského klubu. Tato bilance je bohužel poněkud
neradostná. O to víc potěší, že se už do turnajů zapojili i „absolventi“ projektu ČGF Se školou na
golf.
Tradičně byly nejpočetněji obsazeny turnaje sponzorské (komerční) - FINDER CUP, VALENTA CUP a
HYBLER GOLF CUP.

MISTROVSKÉ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Mistry klubu pro rok 2018 se stali:




ve hře na rány
ve hře na jamky
v klasických čtyřhrách

Sára Pěničková, Robert Schovánek a Milda Janata (60+)
Lenka Klikarová, Michael Závěrka
Miroslav Holub spolu s Michaelem Prokešem

Mistrovství klubu na rány v kategorii žen mělo ve startovní listině pouze jedno jediné jméno, a
leckdo by mohl namítat, že titul proto neměl být udělen. Ale Sára Pěničková si rozhodně za
výsledek, i za odvahu – kdy obě kola musela absolvovat sama jediná ve flajtech společně s muži –,
dekorování zasloužila.

REPREZENTACE GC SEMILY - DRUŽSTVA
Po mnoha letech jsme do letošního ročníku ligové soutěže družstev nenasadili tým žen. Bohužel
sestavit tým se nepodařilo. Na tom se možná podepsala i skutečnost, že opora semilského družstva,
Martina Kodejšová, změnila domovskou klubovou příslušnost. Ale nejenom ke golfu klubové a
sportovní přestupy patří… A tak nás v této kategorii neminul (dle regulí) propad o soutěž níž – tedy
do II. ligy.
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Tým mužů se s letošním ročníkem I. ligy, přes některá drobná herní zaváhání, popral se ctí, a
v konečném zúčtování obsadil 7. místo. Oproti sezoně 2017 propad o čtyři příčky. Soutěž se
odehrála v České Lípě a v Čeladné.
Po mnoha letech, ne-li snad vůbec poprvé, zasáhlo do týmové soutěže i družstvo seniorů. Letos to
byl start spíše „na zkušenou“, a tým byl složen na kvap a sestava (možná) unáhleně. Kvalifikačním
sítem o postup v Mladé Boleslavi senioři neprošli. Všeho do času! Dozrává silná a zkušená
generace…
Musíme také zmínit účast „hvězdičkového“ týmu v tradičním čtyřutkání o putovní trofej –
Hvězdičkový pohár, kde mezi sebou roky soupeří kluby Poděbrad, Bechyně, Líšnice a Semil. Letošní
ročník hostily Poděbrady, a na Semily zbylo 3. místo.
/Pozn.: Podrobněji byl průběh soutěží zaznamenán v jednotlivých reportech, které je možné nalézt
na klubovém webu nebo Facebooku./
Bohužel, ani letos jsme v mládežnické kategorii neobsadili do soutěže žádný tým. Kde se nezaseje,
tam se neurodí.

REPREZENTACE GC SEMILY – JEDNOTLIVCI
V roce 2018 nám ve výčtu individuálních úspěchů poněkud ubylo řádků (a to především v souvislosti
se shora uvedeným klubovým přestupem Martiny Kodejšové).
Michael Závěrka
 3. místo – Senior Tour ČGF 2018
Václav Schovánek
 2. místo – MM Slovenska v kategorii Master senior
Jan Schovánek jun.
 4. místo – SKI & GOLF World Championship v Rakouském Kaprunu.

HENDIKEPOVÁ KONTROLA
Předepsaná roční kontrola hendikepů byla provedena 30-11-2018 klubovým estékářem u všech
332 domovských členů GC Semily.
HCP do 36
HCP 37 - 54
BEZ HCP
PRO
CELKEM

232
67
29
4
332

Pouze ve 3 případech byl hráčům hendikep zvýšen, kdy byly akceptovány úpravy navržené
systemem.
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VÝHLED - SEZONA 2019


TURNAJE
V sezoně 2019 bude opět zachován zhruba stejný počet turnajů i jejich termínové rozložení
napříč sezonou. Kalendář turnajů bude k dispozici tradičně na přelomu březen/duben.



REPREZENTACE – DRUŽSTVA
Samozřejmostí je účast týmu mužů v soutěži I. ligy. Soutěžní kola se odehrají 8. – 9. června
v Šilheřovicích a 26. – 28. července na Ypsilon Liberec.
Návrat do ligové soutěže čeká s jistotou i ženy. Týmová soutěž II. ligy se odehraje 8. – 9.
června v Liberci - Machníně a 26. – 28. července v Lázních Bohdaneč.
Účast seniorského družstva v týmové soutěži se jeví také jako téměř jistá.
Nabízí se i možnost účasti družstva v krajské soutěži 15. – 16. června na Malevilu a 13. – 14.
července v Mladých Bukách.
Hvězdičkový pohár v sezoně 2019 budou hostit Semily, a to ve dnech 21. – 22. září.



DĚTI A MLÁDEŽ
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Ivana Olbrachta v rámci projektu ČGF Se
školou na golf.
Podle jasně nastavených kritérií, bude vybraným mladým nadějím klubem - v poměrné části
- i letos hrazena účast na vytipovaném prázdninovém golfovém kempu. Je to jakýmsi
motivačním prvkem, a možným výkonnostním příslibem do budoucna.
Nasazení mládežnického družstva do soutěže týmů bude i tentokrát velikým otazníkem.
S největší pravděpodobností přichází v úvahu pouze individuální hostování hráčů v jiných
klubech.

SLOVO ZÁVĚREM
Poděkování za reprezentaci klubu patří všem, kteří pod hlavičkou GCSEM hájili klubové barvy
s hrdostí, a do roztrhání těla.
Nesmíme také opomenout důležitý fakt, že od 1. ledna 2019 vstoupí v platnost nová Golfová
pravidla. Jsou koncipována tak, aby byla konzistentnější, srozumitelnější, spravedlivější a snadněji
pochopitelná. Tak uvidíme, jak se hráči i rozhodčí poperou s „novelizací“.

Michael Prokeš

V Semilech 01.12.2018
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