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TROCHA STATISTIKY ÚVODEM
TURNAJE
V sezoně 2020 se uskutečnilo na domovském hřišti GC SEMILY 25 turnajů (včetně klubových
mistrovství - na jamky, na rány, ve čtyřhrách, a dvou dětských turnajů).
Letošní turnajová sezona, a nejen ta, byla bohužel poznamenána globálním pandemickým
neřádem, známým též jako „netopýří chřipka“. Ale v součtu se to nijak zásadně, na průběhu
sportovní sezony, neodrazilo. Turnajů bylo sice o něco méně, oproti rokům předcházejícím,
ale co do průměrné účasti na turnajích se to v negativním smyslu nijak nevymykalo
statistikám let minulých. Ty tradiční a důležité turnaje jsme odehráli.
Odehraných 25 turnajů se zúčastnilo 838 hráčů a hráček.
Letošního ročníku Semilské letní tour se účastnilo celkem 194 hráčů/hráček. Absolutním
vítězem pro rok 2020 se stal Ondřej Velich.
DĚTI A MLÁDEŽ
Dvou dětských turnajů vypsaných pro mládež do 15ti let se účastnilo 26 dětí. Drtivou
většinou se jednalo opět pouze o členy semilského klubu.
Počet dětí/mládeže do 18 let s domovským členstvím v GCS je 34. Z toho 17 dětí je držiteli
handicapu (17 dětí bez HCP).
I letos (již pátým rokem) pokračuje spolupráce se ZŠ Ivana Olbrachta v projektu ČGF Se
školou na golf (SŠNG). Letošního ročníku bylo účastno 14 žáků, a celkem proběhlo pouze 22
výukových hodin v rámci Školního klubu při ZŠIO, a to jak v tělocvičně ZŠ tak i na driving
range.

SPORTOVNÍ ČINNOST
V letošním roce (20. června) jsme měli tu čest na semilském hřišti hostit Czech Hickory
Championship 2020 za účasti téměř 40 účastníků domácích i zahraničních. Šampionát byl pro
semilské barvy více jak úspěšný, a titul nakonec zůstal doma. Celkovým vítězem na stal Petr
Vošvrda.
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MISTROVSKÉ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Mistry klubu pro rok 2020 se stali:




ve hře na rány
ve hře na jamky
ve čtyřhrách

Lenka Klikarová, Tomáš Macek a Milda Janata (60+)
Lenka Klikarová a Tomáš Macek
Milan Špidlen spolu s Jiřím Jůzou

REPREZENTACE GC SEMILY - DRUŽSTVA
Stejně tak jako v minulém roce jsme do letošního ročníku ligové soutěže družstev nenasadili
tým žen ani tým mládeže.
V ligových soutěžích družstev mužů zastupovaly i letos semilské barvy dva týmy – A tým v I.
lize a B tým ve III. lize.
Umístění
1. místo – B tým (soutěž: III. liga, hřiště: Bohdaneč a Grabštejn)
5. místo – A tým (soutěž: I. liga, hřiště: Ypsilon)
5. místo – tým seniorů (soutěž: M ČSGA, hřiště: Dýšina)
6. místo – tým seniorů (soutěž: Pohár ČR, hřiště: Slavkov/Austerlitz)
1. místo – Hvězdičkový tým (soutěž: Hvězdičkový pohár, hřiště: Bechyně)
/Pozn.: Podrobněji byl průběh zmíněných soutěží zaznamenán v jednotlivých reportech, které je
možné nalézt na klubovém webu nebo Facebooku./

REPREZENTACE GC SEMILY – JEDNOTLIVCI
Petr Vošvrda
1. místo – Czech Hickory Championship 2020 (Semily)
Michael Závěrka
2. místo – konečný žebříček Czech Mid & Senior Tour 2020 v kategorii seniorů (ČGF)
9. místo – M MČR seniorů (Karlovy Vary)
Milda Janata
1. místo – Mistrovství ČR železničářů 2020 (Cihelny)

ČLENSKÁ ZÁKLADNA – HANDICAPY
Počátkem letošního roku proběhl přechod na jednotný Celosvětový handicapový systém WHS
(předchozí EGA), kdy dynamika změn HCP je podstatně jiná, než na jakou jsme byli doposud zvyklí.
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Počet členů GC Semily ke dni 20.11.2020
CELKEM

320

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-

-

z toho s domovským členstvím
 s HCP
 bez HCP
 PRO
z toho s nedomovským členstvím

296
265
27
4
24

VÝHLED NA SEZONU 2021
TURNAJE
V sezoně 2021 bude opět zachován zhruba stejný počet turnajů i jejich termínové rozložení
tak, jak jsme zvyklí z minulých sezon.
Formát jamkového přeboru klubu bude totožný jako v sezoně 2020, tzn. jamkové mistrovství
klubu odehrajeme v průběhu sezony, kdy termíny jednotlivých duelů budou na domluvě
soupeřů, ovšem s pevným (jednotným) termínem finále pro muže i ženy.
Rozhodně nemůže na programu chybět léty prověřená a tolik populární Semilská letní tour
(SLT).
Do kalendáře budou zařazeny opět i dva Dětské turnaje.
11.-12.9.2021 Mistrovství klubu ve hře na rány (již pevně daný termín)
Finální kalendář turnajů bude k dispozici tradičně na přelomu únor/březen.
REPREZENTACE – DRUŽSTVA
Samozřejmostí je účast týmů mužů v soutěži I. ligy a III. ligy. Soutěžní kola se odehrají 22.23.5. a 30.7.-1.8. (I. liga) a 12.-13.6. a 10.-11.7. (III. liga).
Účast seniorského družstva v Poháru ČR na Slavkově se jeví opět jako jistá.
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 2021-2022.
Podle jasně nastavených kritérií, bude vybraným mladým nadějím klubem - v poměrné části
- i letos hrazena účast na prázdninovém golfovém kempu v Myštěvsi. Je to jakýmsi
motivačním prvkem, a možným výkonnostním příslibem do budoucna.
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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.
___
Poděkování za reprezentaci klubu patří všem, kteří v uplynulé sezoně pod hlavičkou GCSEM hájili
klubové barvy s hrdostí, a do roztrhání těla.

Michael Prokeš, STK GC Semily

V Semilech 21.11.2020
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