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Strategie ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením na mládež 
pro léta 2016-2021 

 
 Na základě jednání ze dne 5. 2. 2016 prezidium ČMGS na svém mimořádném zasedání přijalo následující 
strategii pro rozvoj členské základny ČMGS.  
 

I. Legislativa ČMGS 
 

 zachovat a posílit pozici ČMGS v ČR, jsme napojeni na struktury ČUS, ČOV, MŠMT – získáváme finanční 
prostředky pro minigolf a v poslední době hodně pro mládež 

 v rámci úpravy stanov ČMGS prosadit „přidružené členství“, tj. možnost členství právnických osob 
(sponzorů, partnerů ČMGS apod.) nebo fyzických osob s tím, že tito členové využívají veškerá práva a 
povinnosti kromě práv delegovat své zástupce konferenci (tudíž nemají právo volit) a dále nemohou býti 
voleni do orgánů ČMGS.  
U fyzických osob se jedná o členství (registraci) začínajících hráčů (např. minigolfové kroužky) nebo zatím 
neregistrovaných hráčů, kteří z jakýchkoliv důvodů nejsou členy minigolfových klubů (důvodem může být 
např. nedořešení takovéhoto nebo podobného členství ve stanovách klubů, případně obava klubů z 
ovlivňování chodu klubu novými neznámými hráči, či časté přihlašování a ukončování činnosti, zejména u 
nových hráčů) 

 propagace sportovního minigolfu ve sdělovacích prostředcích a na internetu, připravit a zveřejnit 
jednoduchý návrh, jak registrovat klub, či jednotlivce v ČMGS 
 

 Cílem těchto opatření je posílit pozici ČMGS, zvýšit zájem o sportovní minigolf z řad veřejnosti a připravit 
legislativní podmínky pro zvýšení počtu registrovaných aktivních hráčů (zejména mládeže). 
 
 

II. TMK 
 

 byla ustanovena funkce předsedy TMK, do jejíhož čela byl jmenován Martin Ječný, úkolem je vytvořit 
skupinu lidí (komisi), kteří se budou aktivně podílet na práci v této oblasti 

 pokračovat ve školení trenérů licence „B“ (obecná část) při VOŠ v Praze 
 připravit odbornou (minigolfovou) část pro školení trenérů a tím umožnit zahájení vydávání licencí 

prostřednictvím ČMGS 
 připravit nebo oprášit a zveřejnit obecnou metodiku minigolfové hry pro začínající hráče a její propagaci 

(minimálně stránky ČMGS) 
 

 Cílem těchto opatření je získat minimálně jednoho trenéra licence „B“ do každého klubu na  náklady ČMGS pro 
jejich rozvoj. Přiblížit sportovní minigolf zejména začínajícím a  neregistrovaným hráčům. 
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III. STK 
 

 projednat způsob začlenění nových turnajů pod hlavičku ČMGS a jejich strukturu: 
a/ samostatné regionální turnaje pro mládežnické kategorie s finále na JUNIOR TROPHY 
b/ oddílové turnaje 
c/ náborové turnaje klubů pro veřejnost 
d/ ostatní turnaje pořádané kluby 
Důvodem je umožnit hrát minimálně 3 turnaje pod hlavičkou ČMGS všem zájmovým skupinám, zejména 
podchytit a registrovat prostřednictvím klubů obrovskou skupinu veřejnostních hráčů. 
(v současné době je aktivním hráčem ten, který za sezónu odehraje min. 3 turnaje pod hlavičkou ČMGS). 

 projednat předložený materiál MJ s cílem navrhnout zapracování návrhů, které podpoří rozvoj členské 
základny ČMGS  

 pokračovat na postupném začleňování „adventure golfu“ do sportovních struktur ČMGS 
 projednat způsob registrace pro přidružené členství 
 srovnání roku 2014 a 2015 v oblasti členské základny : 

2014    počet nově registrovaných hráčů                                 20 
             počet hráčů, kteří odehráli alespoň 1 turnaj            296 
                  z toho počet juniorů a mladších                              42   
2015    počet nově registrovaných hráčů                                 41 

                           počet hráčů, kteří odehráli alespoň 1 turnaj            299 
                                z toho počet juniorů a mladších                              43 
 
 Cílem je zvýšit počet aktivních hráčů ČMGS. 
 
 

IV. Finančně motivační oblast zaměřená na kluby – členy 
ČMGS 

 

 Pokračovat a rozšířit stávající finanční pobídky klubům v těchto oblastech 
a/ podpora aktivních hráčů klubů (v současné době systém proplácení startovného pro kategorii žáků a 
juniorů) 
b/ pokračovat v nabídce minigolfového materiálu za snížené ceny (v současné době míče 3D) 
c/  udržet stávající podporu JUNIOR TROPHY (v současné době propláceno cestovné a  ubytování) 
d/ proplatit každému klubu náklady na vyškolení alespoň jednoho trenéra, připravit finanční  příspěvek 
na práci trenérů v klubech 
e/  příspěvek pro kluby, kteří absolvují minimálně s jedním družstvem kompletní sezónu soutěže juniorů 
nebo žáků 
f/ při zaplacení členského příspěvku za nově registrovaného hráče (zejména juniorů a  žáků)  získat 
finanční nebo materiální podporu minimálně ve výši poplatku za novou registraci 
g/  podpora klubů při organizování turnajů pro veřejnost 
h/  připravit zvýšení členského příspěvku za klub, případně vložného do soutěží, ale zároveň  podpořit 
slevou aktivní kluby, které pracují zejména s mládeží 
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i/  vyčlenit z rozpočtu ČMGS částku 5-10 % celkových příjmů ČMGS na krytí těchto finančně-
 motivačních pobídek (v současné době by to mohla být částka přesahující 100.000,-  Kč/rok) 
j/ udržet stávající proplácení základních nákladů pro reprezentační družstva na ME, MS  mimo 
stravného (u seniorů omezeně), u EC udržet proplácení startovného 

 Docílit toho (pokud to legislativa dovolí), aby část těchto finančních prostředků končila u konkrétních 
členů klubů, kteří se aktivně podílejí zejména na rozvoji mládeže. 

 Konkrétní pobídky stanovit na základě propočtu nákladů pro ČMGS a s ohledem na částku vyčleněnou 
v rozpočtu ČMGS.  

 
 Cílem těchto opatření je motivovat kluby k vyšší aktivitě (zejména v práci s mládeží), dále  poskytnout část 
finančních prostředků aktivním klubům a zachovat základní princip, že aktivní  klub musí dostat více finančních 
prostředků z ČMGS než do něj vkládá.  
 
 
Tento materiál je otevřeným dokumentem. Všichni, kteří mají zájem konkrétně pomoci minigolfu, se mohou 
aktivně zúčastnit formou doplnění nových návrhů, případně rozpracováním navržených bodů, případně svojí 
aktivní prací v komisích ČMGS, a to prostřednictvím písemných návrhů prezidiu ČMGS nebo vedoucím 
jednotlivých komisí.  
Je zcela zřejmé, že ČMGS je tady proto, aby vytvořil podmínky pro zvýšení aktivity práce v klubech, protože bez 
ní není možno posunout věci požadovaným směrem. 
 
 
V Praze dne 5.2.2016                                                                              prezidium ČMGS 
 


