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BLESK  05 – 20 – zo dňa 07.09.2020 (z rokovania VR ASGS) 
 Na základe informácie zo sekretariátu počet členov od posledného rokovania 

VR je nezmenený. VR eviduje 98 platiacich + 11 neplatiacich (členovia siene 

slávy nemusia platiť členské. Iba A. Strnad uhradil). Údaj je potrebný k výpočtu 

členského do ESGA.  

 VR ASGS navrhuje pripraviť podmienky na udelenie ocenenia „Cena 

prezidenta ASGS“, ktorá by sa udeľovala tým, čo nezištne, bez nároku na 

finančné ocenenie pracujú a vykonávajú aktivity v prospech ASGS. 

 VR konštatuje spokojnosť s priebehom Senior Tour 2020. Výborná účasť na 

turnajoch zabezpečuje ako kvalitu súťaže tak aj zdravé finančné zázemie AGS. 

 VR ASGS prevzala vypracovanú správu revíznej komisie za rok 2018. Rok 

2019 je potrebné ešte doplniť o požadované informácie. 

 VR ASGS prerokovala propozície na pripravovaný turnaj jamkovej hry v Nitre 

v ktorých uvažuje o rozšírení počtu hráčov v kategórii master a kategórii ladies.  

 Na záver sezóny sa bude konať štandardný turnaj o Pohár prezidenta ASGS, 

spojený so spoločnou večerou, počas ktorej sa budú odovzdávať športové 

trofeje za celoročnú súťaž. Spoločná večera sa bude konať v zmysle platných 

pravidiel zamedzujúcich šíreniu korona vírusu pre mesiac október. 

 VR ASGS otvorila diskusiu k príprave podmienok a pravidiel pre turnaje Senior 

Tour 2021 a kritériám pre výber a nomináciu reprezentantov na ESGA turnaje 

2021. Ukončenie diskusie sa predpokladá ešte v roku 2020. 

 VR diskutovala prvý návrh kalendára turnajov pre rok 2021. 

 ESGA – VR ASGS prerokovala informácie z videokonferencie prezidentov 

národných asociácii. Hlavnými bodmi videokonferencie boli: odsúhlasenie 

zmeny vekovej hranice pre zaradenie do kategórie master na ESGA turnajoch. 

V deň začatia turnaja reprezentant musí dosiahnuť vek 65 rokov. Zástupcovia 

Francuzska a Talianska informovali účastníkov o organizovaní turnajov 

družstiev v roku 2021.VR súhlasila s účasťou a zašle prihlášky na tri turnaje: 

senior (Francúzsko – Paríž), master a supermaster (oba turnaje Taliansko – 

Padova). 

 Turnaj K+K Monarchy Trophy 2021. Turnaj sa bude konať na Táľoch v dňoch 

6. až 9. Júna 2021 

 Komunikácia - web stránka, facebook, mailing. VR konštatovala zlepšenie 

situácie s informovanosťou členov prostredníctvom médii. VR ASGS preveruje 

možnosť vytvorenia novej mailovej adresy asociácie.   
 

Spracoval:    Peter Muška 

 


