
 Česká seniorská golfová asociace 

 

I N F O R M A C E   P R O   S E N I O R Y 

 

Česká seniorská golfová asociace (ČSGA) sdružuje golfisty ve věku od 50 let, kteří mají zájem      
o její aktivity. Jedná se především o aktivity sportovní - pořádání turnajů jednotlivců a družstev 
a organizování výjezdů na mezinárodní seniorské akce. 
ČSGA je členem Evropské seniorské golfové asociace (ESGA) a Evropské seniorské ženské 
golfové asociace (ESLGA), na jejich vrcholné akce vysílá reprezentační družstva. Dále vysílá 
družstva na Monarchie Trophy (utkání šesti zemí bývalé rakousko-uherské monarchie) a na 
případná dvoustranná mezinárodní utkání. 
Informace o činnosti ČSGA jsou k dispozici na webových stránkách http://www.csga.cz/.  

Za roční členský příspěvek 500 Kč má člen ČSGA následující výhody: 
- nižší green fee na turnajích, které pořádá ČSGA a některé regiony 
- slevy u partnerů ČSGA. 

Turnaje pořádané  ČSGA v roce 2017: 

 turnaje družstev zahrnují MČR a Pohár klubových seniorských družstev ve hře na jamky, 
včetně kvalifikace, a MČR klubových seniorských družstev ve hře na rány 

 1. MČR ČSGA jednotlivců ve hře na rány - novinka od letošního roku 

 Národní Senior Tour zahrnuje 15 turnajů jednotlivců v kategoriích seniorů a seniorek od 50 
let, master seniorů a master seniorek od 65 let a super master seniorů od 75 let 

 3 dvoudenní nominační turnaje, které budou rozhodovat o sestavě družstev na Mistrovství 
Evropy seniorů ESGA (55+) v Polsku, Mistrovství Evropy ESGA master seniorů (70+ a 75+) 
v Karlových Varech, Marisa Sgaravatti Trophy (ME ESLGA seniorek 50+) a Mistrovství Evropy 
ESLGA master seniorek (65+) v Itálii. 
 

Regionální turnaje seniorů pořádají jednotlivé regiony ve své kompetenci, informace o těch, co 
spolupracují s ČSGA, jsou rovněž na webu ČSGA. Jedná se o desítky turnajů ročně. 
ČSGA pořádá v závěru sezóny Pohár regionů, do kterého regiony nominují svá družstva.  

Mezinárodní mistrovství ČR seniorů ve hře na rány pořádá ČGF v kategoriích senioři 50+, 
master senioři 65+, seniorky 50+, master seniorky 65+, podmínkou účasti není členství v ČSGA.  
ČGF rovněž vysílá družstva na ME seniorů EGA (Švédsko) a na ME seniorek EGA (Slovensko). 

Všechny výše uvedené tuzemské turnaje jsou vypisovány na webu ČGF. 

Dotazy a připomínky k činnosti ČSGA můžete směřovat na členy výboru ČSGA - viz 
http://www.csga.cz/kontakty/. 

Pro usnadnění kontaktu mezi seniory v klubech a ČSGA je žádoucí, aby byl v každém klubu 
vybrán jeden zástupce a jeho jméno a e-mail byly sděleny výboru ČSGA. 
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