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TROCHA STATISTIKY ÚVODEM
V sezoně 2019 se uskutečnilo na domovském hřišti GC SEMILY 29 turnajů (včetně klubových
mistrovství - na jamky, na rány, ve čtyřhrách, a dvou dětských turnajů).
Sice nám letos zahájení turnajové sezony nevyšlo hned na první dobrou a úvodní „otvírák“ se pro
rozmary počasí nekonal, ale jakmile se zlomil duben do své druhé půlky, vynahradili jsme si to
početnou účastí při tradičním turnaji Parfémový.
Odehraných 29 turnajů se zúčastnilo něco málo přes 870 hráčů a hráček. Drobný pokles počtu
startujících oproti minulým turnajovým sezonám může znamenat pouhou statistickou odchylku. To
ale zjistíme až v následujícím ročním sumáři. Zpozorujeme-li opakující se sestupný trend, budeme
nuceni po příčinách zapátrat.
Dvou dětských turnajů vypsaných pro mládež do 15ti let se účastnilo (pouhých) 25 dětí. Drtivou
většinou se jednalo pouze o členy semilského klubu. Tato bilance je bohužel neradostná. Ale
přiznejme si – na pořádání dětských turnajů například v rámci Dětské Tour Severovýchod (DTSV)
nemáme bohužel v Semilech dostatečné personální kapacity. Alespoň potěší, že někteří „šlahouni“
se účastní už i regulérních semilských turnajů, a vyjíždí téměř pravidelně na turnaje zmínění DTSV.
I letos pokračuje spolupráce se ZŠ Ivana Olbrachta v projektu ČGF Se školou na golf (SŠNG).
Letošního ročníku bylo účastno 15 žáků, a celkem proběhlo 36 výukových hodin v rámci Školního
klubu při ZŠIO.

Opět byly nejpočetněji obsazeny turnaje sponzorské (komerční) - FINDER CUP, VALENTA CUP a
HYBLER GOLF CUP.

MISTROVSKÉ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Mistry klubu pro rok 2019 se stali:




ve hře na rány
ve hře na jamky
v klasických čtyřhrách

Lenka Klikarová, Tomáš Macek a Milda Janata (60+)
Lenka Klikarová a Michael Závěrka
Ivo Kubálek spolu se Štěpánem Buchtou

REPREZENTACE GC SEMILY - DRUŽSTVA
Stejně tak jako v minulém roce jsme do letošního ročníku ligové soutěže družstev nenasadili tým
žen. Je to škoda. Tradici máme…
V týmových soutěžích mužů zastupovaly letos semilské barvy ovšem hnedle dva týmy – A tým v I.
lize a B tým ve III. lize (vše region Severovýchod).

1

ZPRÁVA O ČINNOSTI STK GC SEMILY ZA ROK 2019

A tým - Muži postoupili ze základní části do Play Off ze třetího místa, a v konečném pořadí, po
jamkových duelech, obsadili finální 3. místo (v sezoně 2018 to bylo 7. místo).
Soutěž se odehrála na hřištích v Šilheřovicích a na Ypsilonce.
B tým - Jako přes kopírák, co se pořadí a konečného umístění v soutěži týká, probíhala účast mužů
v nižší soutěži družstev. Konečné 3. místo potěšilo o to víc, že kluci nastupovali do soutěže
s vědomím, že nemohou do vyšší soutěže postoupit (pozn. - v případě nasazení dalšího klubového
týmu ve vyšší soutěži). I přesto se ale o bednu poprali zodpovědně a nedali soupeřům nic zadarmo.
Soutěž se odehrála na Malevilu a v Mladých Bukách.
Tým seniorů – Po loňském zdaru, kdy si pánové vybojovali účast v letošním ročníku Poháru ČR
seniorských družstev, byla jejich reprezentace vcelku úspěšná. Bylo to více než méně sbírání
zkušeností v tak náročné soutěži a 5. místo je uspokojivým výsledkem. Pro příští sezonu 2020 je tak
účast v Poháru zajištěna, a dá se předpokládat, že tým, kterému dorůstá výkonnostně silná
„omladina“, se příští rok směle popere o postup do soutěže vyšší.
Soutěž se tradičně odehrává ve Slavkově (Austerlitz).
Hvězdičkový tým - Po čtyřech letech se do Semil vrátil Hvězdičkový turnaj, kdy mezi sebou
pravidelně soupeří kluby Poděbrad, Bechyně, Líšnice a Semil. Výhoda domácího prostředí,
zodpovědný přístup jednoho každého člena týmu a kapitánem mistrovsky rozepsané nasazení
hráčů, - to byly právě ty jednotlivé dílky skládačky, které do sebe nakonec přesně zapadly.
Hvězdičkový pohár je minimálně na rok v držení GC Semily! Bylo nám ctí, opět po dlouhé době –
tentokrát již 23. ročník – turnaj v Semilech hostit.
/Pozn.: Podrobněji byl průběh zmíněných 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. Ale buďme optimisté…

REPREZENTACE GC SEMILY – JEDNOTLIVCI
(V posledních letech se nám tak nějak vytrácejí řádky s výčtem individuálních úspěchů jednotlivců.)
Michael Závěrka
 3. místo – konečný žebříček Czech Mid & Senior Tour 2019 (ČGF)
Jan Schovánek jun.
 5. místo – SKI & GOLF World Championship 2019 v kategorii MID (16. celkově)
Jiří Janda
 1. místo - Mistrovství ČR Teaching PRO 2019

ČLENSKÁ ZÁKLADNA – HANDICAPY
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V letošním roce, na rozdíl od předchozích let, neproběhla (nebude prováděna) tzv. Předepsaná
roční kontrola hendikepů. Dle pokynu z „ústředí“ (ČGF) není, před přechodem na World Handicap
System (WHS) od roku 2020, potřeba, ba ani žádoucí!
Počet členů GC Semily ke dni 22.11.2019
CELKEM

339

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

z toho s domovským členstvím
 HCP do 36
 HCP 37 - 54
 bez HCP
 PRO

316
233
55
24
4

-

z toho s nedomovským členstvím

23

VÝHLED NA SEZONU 2020


TURNAJE
V sezoně 2020 bude opět zachován zhruba stejný počet turnajů i jejich termínové rozložení
napříč sezonou. Na místo dvou turnajů Podještědské golfové tůry zařadíme do kalendáře
turnaje klubové. Momentálně máme již daný termín pro klubová mistrovství:



06. – 07.06. MGCS na jamky (volný termín ČGF )
12. – 13.09. MGCS na rány (volný termín ČGF )

V příštím roce bude semilské hřiště hostit Czech Hickory Championship (20. června), a určitě
nezklame ani tolik populární Semilská letní tour.
Finální 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 23. – 24. května
na Ostravici a 24. – 26. července na Ypsilonce (Liberec).
O návratu žen do ligové soutěže družstev (II. liga) můžeme v této chvíli pouze spekulovat.
Ale věříme, že se děvčata opět s chutí vrhnou do týmových klání 23. – 24. května v Mladých
Bukách a 24. – 26. července v České Lípě.
Účast seniorského družstva v Poháru ČR na Slavkově se jeví jako téměř jistá.
Podle situace je možné opět přihlásit tým mužů do soutěže III. ligy, která se odehraje 13. –
14. června v Lázních Bohdaneč a 11. – 12. července na Grabštejně. Je jen na zvážení a
rozhodnutí výboru klubu.
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DĚTI A MLÁDEŽ
Se začátkem nového kalendářního roku se do své druhé poloviny přehoupne letošní ročník
SŠNG a s jistotou předpokládáme, že spolupráce s ZŠ Ivana Olbrachta bude pokračovat i
během školního roku 2020-2021.
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.
Určitě i můžeme počítat s účastí jednotlivců v turnajích v rámci Dětské Tour Severovýchod.
Účast mládežnického družstva v soutěži družstev bude i tentokrát velikým otazníkem.
S největší pravděpodobností přichází v úvahu opět pouze individuální hostování hráčů
v jiných klubech. Ale uvidíme – jsme optimisté…

SLOVO ZÁVĚREM
Poděkování za reprezentaci klubu patří všem, kteří v uplynulé sezoně pod hlavičkou GCSEM hájili
klubové barvy s hrdostí, a do roztrhání těla.
Od příštího roku začne platit nový jednotný Celosvětový handicapový systém. Stejně jako v loňském
roce s novou edicí Pravidel golfu i tentokrát budeme muset změny vstřebat a zvyknout si na ně. Je
třeba poznamenat, že dynamika změn HCP bude podstatně jiná, než na jakou jsme doposud zvyklí a
to může některé z nás i zaskočit. (Pro zvídavé doporučená četba na webu ČGF).

Michael Prokeš, STK GC Semily

V Semilech 23.11.2019
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