
Zápis z konference ČMGS 
20. 7. 2010 v Holešově  

 

  

zapsal Tomáš Navrátil 

  

 

Program konference: 

1. Prezentace  

2. Úvod  

  

  

3. Volba mandátové a volební komise a volba pracovního předsednictva 
  

Návrh usnesení: 

  

Byla zvolena mandátová komise ve složení: Jiří Bednář, Vít Gerža, Petra Kouřilová 

  

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení: Radek Doležel (předsedající), Jan Metyš, 

Tomáš Navrátil 

  

  

4. Schválení programu konference  
  

Návrh usnesení: 

  

Konference ČMGS schválila návrh programu konference 

Pro 29 Zdrželo se 0 Proti 1 

             

  

  

5. Zpráva mandátové komise 
  

Ze 42 možných členů je přítomno 30, tedy 71%ní účast. Nadpoloviční většinu hlasů tvoří 16 

hlasů. 

  

  

6. Hlasování o návrhu STK na zřízení společné česko-slovenské ligy 

  
Návrh usnesení: 

Konference přijala návrh, aby od ročníku 2010/2011 byla zavedena společná česko-slovenská 

extraliga v počtu 7 českých a 1 slovenského družstva a společná moravská I. liga v počtu 6 

českých a 1 slovenského družstva. 

 

Konference nepřijala návrh, aby se účastnili další dva jednotlivci ze Slovenska na GP. 

 

Konference nepřijala návrh, aby se pořádalo jedno GP s extraligovým kolem na Slovensku 

jednou za dva roky. 

 

 



  

  

Výsledky hlasování: 

  
Společná liga: 

Pro 16 Zdrželo se 1 Proti 13 

  

Další dva jednotlivci ze Slovenska na GP: 

Pro 13 Zdrželo se 7 Proti 10 

  

Konání GP na Slovensku: 

Pro  12 Zdrželo se 14 Proti 4 

  

  

Pozn.: 

  

Proběhla diskuze ohledně zavedení společné česko-slovenské extraligy družstev. 

 

Lubomír Dočkal konstatuje, že na jarní Konferenci se schválilo snížení počtu osob na GP a 

Cheb proto s návrhy nesouhlasí. 

 

Jan Metyš za předkladatele vysvětluje, že motivací k těmto návrhům je pomoc slovenskému 

minigolfu a příslib dotace od WMF na tento projekt. Dalším motivem je dvojí registrace hráčů 

Adara Radějov 

 

Petr Vlček vznáší dotaz na dvojí registraci hráčů. 

 

Jan Metyš vysvětluje, že dvojí registrace hráčů je chybou bývalých prezidií, současné 

prezidium chce řešit tento problém. 

 

Radek Šebela vznáší dotaz, zda je možné vznést návrh na pozměnění programu konference. 

Pracovním předsednictvem Konference je konstatováno, že takovýto krok zamezuje bod 2.2 

potažmo 2.3 Jednacího řádu Konference ČMGS. 

 

   

7. Hlasování o návrhu komise STK na zavedení Extraligy ženských družstev 
  

Návrh usnesení: 

Konference přijala návrh, aby od ročníku 2010/2011 byla zavedena extraliga ženských 

družstev dle návrhu prezentovaného Janem Metyšem na diskusním fóru na 

www.minigolfsport.cz.  

  

Výsledky hlasování: 

Pro  22 Zdrželo se 2 Proti 6 

  

 

Pozn.: 

  

Jan Hála vznesl dotaz, zda se bude hrát ženská liga při BT/MT. 



Jan Metyš odpovídá, že nikoliv. Na GP by hrálo 5 týmů, které hrály doposud BT/MT. Tedy 

ženskou ligu na BT/MT by hrály jen další týmy, které doposud nehrály na BT/MT. 

 

Jiří Bednář konstatuje, že budou velké kvalitativní rozdíly mezi týmy. 

  

 

8. Usnesení z konference viz jednotlivé body 

  

Hlasování o návrhu usnesení konference: 

Pro 28 Zdrželo se 0 Proti 2 
 


