Zpráva o činnosti STK GC Semily za rok 2014
V uplynulém roce se STK podílela na organizaci klubových turnajů a třech mistrovstvích klubu, jak
ve hře na jamky, tak ve hře na rány, tak i ve čtyřhrách.
Celkem se uskutečnilo na semilském hřišti 25 turnajů – 24 soutěžních a sezónu uzavírající turnaj
Cimrman Cross Country Cup. Uskutečnilo se celkem 12 turnajů Semilské letní túry, s celkovým
počtem 200 hráčů a hráček tj., s průměrem 33 na turnaj.
Na všech turnajích se vystřídali 4 kluboví rozhodčí – Jiří Medek zajišťoval 10 turnajů, Radek
Valenta 10 turnajů, Michael Závěrka 3 turnaje a Luboš Klikar 1 turnaj.
Celkem se všech 24 semilských turnajů zúčastnilo 1041 hráčů a hráček, s průměrem 43 na turnaj.
Z 24 soutěžních turnajů bylo 17 turnajů klubových, s účastí 668, s průměrem 39 na turnaj
a 7 turnajů sponzorských, s účastí 373 a s průměrem 53 na turnaj.
Touto cestou patří poděkování sponzorům, protože díky nim je založena na semilském hřišti
tradice prestižních turnajů s několika letou tradicí.
Klubových mistrovství – jamky, na rány a čtyřhry se zúčastnilo celkem 149 hráčů a hráček,
s průměrem 49 na soutěž. Mistrovství na rány se zúčastnilo 36 (32 mužů, 4 ženy) hráčů a hráček,
kva lifikace na jamky 31 (25 mužů, 6 žen), mistrovství ve čtyřhrách celkem 80 (63 mužů a 17 žen).
V pavoucích jamkovky pak svedlo souboje o mistrovský titul 29 mužů a 8 žen. Určitým
dlouhodobým negativem je velmi malá účast semilských žen na jamkovém mistrovství a
mistrovství na rány. Největší účast byla na klubovém mistrovství ve čtyřhrách, celkem 80 hráčů
a hráček.
Sportovní činnost reprezentace GC Semily za rok 2014.
V soutěžích družstev ČGF startovaly tři týmy GC Semily.
V soutěži mužů a žen nastoupily oba naše týmy do základní části I. ligy, kde se jim podařilo
postoupit do čtvrtfinále, bohužel, muži i ženy prohráli na hřišti soupeřů – muži s Golf Clubem
Hostivař a ženy s Golf Clubem Praha. I přes prohry je určitě výsledek dobrým základním
kamenem pro rok 2015, kde budou oba dva naše týmy hrát opět I. ligu a budou určitě usilovat
o postup.
V mládežnické reprezentaci jsme letos obsadili pouze jeden tým, a to pro Kvalifikaci družstev
mládeže MČR smíšených družstev mládeže do 16 let – Východ na hřišti GC Mladé Buky, náš tým
skončil na čtrnáctém místě ze šestnácti účastníků.
Nesmíme opomenout úspěchy našich jednotlivců – Martina Plachá společně s Martinou
Fulínovou (GC Karlovy Vary) vyhrály Mezinárodní mistrovství ČR dvojic mid – amatérů na Ypsilon
Golf Resortu Liberec, dále Martina přinesla bronz z MID v Cihelnách a bronz z MID Masters na
Černém Mostě. Petr Vošvrda vyhrál Czech Mid Amateur Tour 2014 a obhájil tak své vítězství
z roku 2013 a v žebříčcích České golfové asociace seniorů se umísti li Jan Schovánek a Eva
Schovánková shodně na devátém místě.
Činnost STK za rok 2014.
STK GC Semily zajištovala v roce standardní administrativní činnost – v průběhu celé sezóny
probíhaly zápisy, resp. úpravy hendikepů hráčů klubu při jejich výjezdech na jiná hřiště, dále
vydávání souhlasů s hostováním a zpracování výsledků klubových soutěží. Na konci loňského
kalendářního roku byla provedena pravidelná roční kontrola hendikepů u všech hráčů a hráček
klubu.
Roční hendikepová kontrola 2014 v GC Semily – Luboš Klikar.
V pátek 19. prosince 2014 předseda STK GC Semily Luboš Klikar provedl předepsanou roční
kontrolu hendikepů všech 409 domovských členů klubu.

S výsledky roční kontroly hendikepů se každý může seznámit na serveru www.cgf.cz, a to
v odkazu Ověřit HCP vpravo zcela nahoře na titulní stránce. Do příslušné kolonky stačí zadat své
registrační číslo v GC Semily ve tvaru 014xxxx. Roční hendikepová kontrola ukazuje tuto aktuální
výkonnostní strukturu členské základny klubu ke konci roku 2014 ve srovnání s roky 2012 a 2013:
BEZ HCP
S KLUBOVÝM HCP 37 - 54
S NEAKTIVNÍM HCP EGA
S AKTIVNÍM HCP EGA
PRO
Celkem:

Rok 2012
54 členů
108 členů
65 členů
171 členů
5 členů
403 členů

Rok 2013
39 členů
125 členů
98 členů
138 členů
4 členové
404 členů

Rok 2014
41 členů
117 členů
89 členů
158 členů
4 členové
409 členů

Závěr: devíti členům klubu byl jejich hendikep EGA vzhledem k výsledkům v sezóně 2014 zvýšen,
třem naopak snížen.
Výhled na sezónu 2015
Počet turnajů a jejich časové rozložení bude obdobné jako v loňském roce. Konkrétní termínový
kalendář je v přípravě a bude zveřejněn v průběhu března před začátkem sezóny.
Co se týká vlastní práce členů STK, nadále budou zajišťovat turnaje, nasazování rozhodčích
a vykonávat administrativní činnost v souladu s potřebami členů klubu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům STK a rozhodčím za jejich práci během celého
loňského roku. Všem členům klubu přeji hodně zdraví, radosti z golfu a hezkou hru po celý
letošní rok 2015.
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v. z. Ing. Jiří Vavřena
Vicepresident GC Semily

