
Zpráva STK SOGCC za rok 2013 

Složení STK: 
 
Ing. Tomáš Daul, Mgr. Vlastimil Štefl, Ing. Karel Polák, Bc. Marek Vodák,  
 
 
STK řešila v průběhu sezony především značení hřiště v souladu s požadavky ČGF a EGA 
s ohledem na dodržení hendikepových podmínek. 
Zajištění personálního obsazení na pozice rozhodčích a maršalů pro jednotlivé turnaje bylo 
plně v kompetenci Ing. Šteflové, která vše realizovala bezproblémově s ohledem na zdárný 
průběh turnajů. 
 
Mimo to bylo zajištěno: 
 
- proškolení rozhodčích SOGCC II. a III. třídy podle pravidel R&A 2012-2015 
- reprezentace klubu družstvy v soutěžích ČGF na úrovni muži, ženy, junioři a mládež – Ing. 
Daul a kapitáni všech výše uvedených družstev 
- příprava a kontrola značení hřiště na komerční, klubové, HCP turnaje – Ing. Polák, Ing. 
Daul 
- úspěšná realizace III. ligy družstev ČGF na Kořenci – Ing. Polák, Mgr. Štefl, Ing. Daul 
- kontrola průchodnosti hřiště fee hráčů, bezpečnost na hřišti a chování hráčů  
- předsezoní proškolení marshalů a rozhodčích našeho klubu - Bc. Vodák, Mgr. Štefl, Ing. 
Šteflová 
- k 31.12.2013 bude provedena Roční kontrola hendikepů členů SOGCC dle povinnosti 
vyplývající z hendikepového řádu dle EGA - Mgr. Štefl, Ing. Daul 
- účast na jednání regionální a celorepublikové schůzi STK ČGF – Mgr. Štefl 
- průběžně STK řešila pravidlové spory a přestupky vůči etice a to prostřednictvím marshalů 
a rozhodčích a to jak při turnajích tak při běžné hře 
 
Na konci roku 2013 bude předána správní radě klubu kompletní zpráva o činnosti STK 
včetně  
Zprávy o činnosti v oblasti značení hřiště a připomínek ke zlepšení – Ing. Polák, Ing. Daul 
Zpráva o činnosti TCM – Mgr. Štefl 
 
Zpracoval: Ing. Tomáš Daul, dne 6. 12. 2013 

 

Zpráva o stavu hřiště 2013  

Kontrola stavu hřiště byla po celou sezonu prováděna průběžně, drobné nedostatky ve 

značení hřiště operativně řešeny. 

Současně byly zaznamenány následující poznatky ke zpřesnění značení či úpravě hřiště: 

Lze konstatovat, že byly dořešeny připomínky 2-7  z loňského roku ze dne 22. 5. 2012. 

Průběžně opravovat zaražení kolíků při sečení (aby nedocházelo k jejich položení), většina 

kolíků totiž pravděpodobně nebyla špatně vrácena hráči, ale asi položena při sečení. 

1. Doplnit bílý kolík autu k odpališti jamky č. 2, aby byla jasná viditelnost návaznosti 

autu mezi jamkami 1 a 2 (na konci navážky). 

2. U greenu jamky 8 postupně zaplňovat zeminou dolík vpravo nahoře. 



3. Zkvalitnit travní porost v okolí grýnů (cca 20-50m). 

4. Vytipovat pin position pro jednotlivé sektory v souvislosti s nárůstem rychlosti míče na 

grýnu tak, aby navrtání jamek bylo vždy korektní – nalézt optimální rychlost (úpravu) 

vzhledem ke konstrukci grýnů. 

 

Kontrola sečení a úpravy. 

Hřiště bylo posečeno v souladu s požadavky pro hru (grýny, odpaliště, ferveje i rafy). Kvalita 

grýnů byla v průběhu celé sezóny velmi dobrá jak z hlediska udržení míče po dopadu (mimo 

jamky č. 17 při vrtání v přední části), tak i zvýšené rychlosti míče na grýnech proti 

předchozím letům (začíná se objevovat problém regulérnosti navrtání jamky – nemožnost 

zastavení míče v okolí jamky – cca 1 m). 

Uhrabání bankrů i umístění hrábí na drátech mimo bankr bylo v pořádku.  

Doporučení: 

1. Opětovně doporučeno zvážit ponechání vyšší trávy na valech odpališť (nevypalování 

trávy sluncem, úspora PHM i práce). 

       2.    Zajistit udržování nízkého střihu levé strany (kopečků) na jamce č. 12 – dohledání 

míče. 

       3.    Obnovit nátěr autu na j. č. 14 – stromy. 

       4.    Po sezóně obnovit nátěry a opravit kolíky (přivaření hrotů poškozených používáním) 

značení červené a žluté - použít jasnější barvy. 

       5.   U cvičného zakrytého odpaliště na drivingu obnovit žlutou čáru pro bezpečný pohyb 

hráčů. 

       6.   Zajistit nepohyblivé zakotvení značek vnitřních autů s upřesněním jejich specifikace 

v místních pravidlech s jejich platností jen pro jamky 18 a 14. 

       7.   Jedenkrát měsíčně a před významnými turnaji – mistrovství m klubu apod., provést a 

zveřejnit měření rychlosti vybraných greenů a cvičného puting grýnu. 

            8.   Vytvořit odpovídající dostupnou zásobu všech barev kolíků pro opravy značení 

v průběhu sezóny (bílé 3 ks, žluté 10 ks, červené 15 ks, modré 20 ks). 

             9.   Zvýšení střihu travního porostu před levým předním bankrem na jamce č. 7 (i 

dobrá rána končí v bankru). 

             10. Realizovat promyšlenou probírku lesních stromků mezi jamkami (zajištění 

zdárného dalšího růstu) a prořezání spodních pater větví pro rychlejší nalezení míče a tím 

zlepšení tempa hry. 

             11. Vyřešit vhodným opatřením zkracování hry na jamce č. 16 přes grýn jamky č. 14 

žlutá i červená odpaliště (jamka je projektována jako dog leg, kde výborný pravoruký hráč 

má uplatnit draw a ne přímou ránu na grýn). Narušena bezpečnost hry. 



             12. Poslední autový kolík jamky č. 18 posunout tak, aby odpaliště jamky č. 10 bylo 

ve hřišti – dořešit po výstavbě startovacího domku. 

 

Nadstandardní kontroly hřiště. 

29. 6. 2013 – kontrola provedena před turnajem GRAND PRIX – opraveno zapíchnutí kolíků 

a správnosti značení.  Dáno do souladu se standardem značení.  

Sečení a úprava bez problémů. 

20. 7. 2013 – Kontrola stavu hřiště, značení a doplnění značení čarami pro potřebu turnaje 

ČGF (III. liga mužů a žen) ve spolupráci s hlavním rozhodčím turnaje. K stálému značení 

hřiště nebyly ze strany hlavního rozhodčího žádné výraznější výhrady.  

 

Za STK SOGCC 

Ing. Polák, Ing. Daul 

7. 10. 2013 

 


