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Úvodní slovo předsedy ČADG
Milí discgolfisté,
dovolte mi, abych Vám popřál mnoho úspěchů v probíhající discgolfové sezóně. Pevně věřím, že pro mnohé z nás
bude stejně, nebo i více úspěšná než minulá. Ta se dá považovat za více než úspěšnou. Historicky nejvýznamnější
událostí českého discgolfu, byl turnaj pořádaný v zámeckém parku Konopiště. Byl to doposud jediný turnaj nejvyšší
kategorie neboli Major, který se konal ve střední Evropě. Jsem si jistý, že se stane obrovským milníkem pro naši malou
zem, díky kterému budou všichni vědět, jak v česku děláme discgolf. Jak ho umíme hrát, se ukázalo na Evropského
šampionátu. Málokdo čekal, že bychom v tak nabité konkurenci mohli obstát. Avšak stalo se!
Jaké úspěchy přinese rok letošní, můžeme zatím jen hádat. Je však jisté, že nás čekají mnohé změny.
Víte, že letos uplyne již 20 let od založení naší mateřské organizace, Česká asociace létajícího disku? Myslím, že je to
okamžik, který stojí za připomenutí, zvláště s ohledem na nadcházející strukturální změny. Vývojem prochází také
naše asociace. Ať už se to týká složení Výkonné rady, založení nových komisí a mnoha dalších. Všichni se již chopili
svých pádel a pustili se do divokých peřejí discgolfových vod. Závěrem nezbývá než si přát, aby nám všem vydržely síly
až do konce této sezóny.
Předseda výkonné rady ČADG
Petr Tanka

Přesun na iDiscgolf.cz
Určitě jste zaznamenali, že máme dva weby discgolf.cz a idiscgolf.cz. Pro mnohé z vás je
matoucí, na kterých stránkách se hlásit do turnajů a který web sledovat. Níže naleznete několik
řádků, abychom vás seznámili, který je ten správný.
Web discgolf.cz vznikl už v roce 2001. Majitelem této domény není ČADG, z.s.(dále ČADG), která vznikla až v roce
2011. Skutečnost, že ČADG není majitelem této domény, nemá nad ní žádnou kontrolu a je pro nás obtížné z webu
získávat jakákoli data, nás přivedla k nutnosti situaci řešit. Jednali jsme s majitelem o možnosti získání domény do
vlastnictví ČADG, avšak finanční požadavek byl nad možnosti ČADG. Naší snahou je spravovat svěřené finanční
prostředky jako řádný hospodář.
Přistoupili jsme k náhradnímu řešení a založení domény idiscgolf.cz. Oficiální doména ČADG, na kterém budujeme
novou platformu pro český discgolf. Víme, že trpí dětskými nemocemi, ale pracujeme na tom, aby vám nové prostředí
a funkce přinesli co nejlepší zážitek. Věřte nám, že se snažíme co nejrychleji reagovat na vaše připomínky a podněty.
iDISCGOLF.CZ VYUŽÍVEJTE PRO ZAKLÁDÁNÍ TURNAJŮ A PRO REGISTRACE DO TURNAJŮ.
Pokud se nám v budoucnu podaří získat doménu discgolf.cz, rádi se na ni vrátíme. Vždyť nejlepší sporty mají svou
doménu s názvem svého sportu.
Vašek Bednář
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Ohlédnutí za rokem 2018
Rádi bych se krátce ohlédli za minulou sezonou, která byla ve všech ohledech
povedená.
Pro český discgolf byla výjimečná. Na prvním místě je potřeba připomenout největší úspěchy: tituly Mistra Evropy a
Mistra Střední Evropy v kategorii MJ18, které získal Bohdan Bílek, 4. místo na mistrovství Evropy v kategorii FPO, a
bronz z Mistrovství Střední Evropy, které vybojovala Eva Králová, mistrovský titul v kategorii MPO Michala Rádla z
Mistroství Střední Evropy. Všem patří velká gratulace a díky za skvělou reprezentaci českého discgolfu.
Kromě tohoto zážitku jsme měli možnost v červenci na Konopišti opět sledovat výkony nejlepších hráčů světa. A kdo
tam byl, potvrdí, že to stálo za to!
V rámci celé české republiky loni proběhlo celkem 179 turnajů, z toho 4 prvoligové, 6 druholigových,
6 regionálních lig (každá 5-8 turnajů), MČR jednotlivců, Mistrovství Moravy a MČR dvojic, které proběhlo poprvé. Je
úžasné, že kromě stálých hřišť probíhají turnaje i na hřištích jednorázových, postavených pro jeden turnaj.
Za uplynulý zajímavý rok patří díky všem ředitelům turnajů, organizátorům, nadšencům, kteří věnují hodně úsilí i
svého volného času, aby posunuli DG v Česku dál.
DĚKUJEME!
Michal Sviták

Komise ČADG
Na podzim loňského roku vznikly dvě nové a velice důležité součásti ČADG - Sportovně technická komise (STK) a
Rozvojová komise (RK). Dnes si představíme Sportovně technickou komisi.
Spojení lidí se zápalem pro danou věc umožňuje koncepčnější činnost v oblastech působení, kvalitnější zpracování
jednotlivých úkolů a v neposlední řadě i uvolnění rukou výkonné radě pro ostatní činnosti.
Úkolem STK je především vytvářet pravidla pro všechny soutěže zastřešované ČADG, koordinovat je, nebo také
definovat reprezentační kritéria. Pětičlenná komise ve složení Kryštof Novák, Marek Waleczek, Karel Zdeněk, Milan
Tichý a Petr Bujnošek už za svojí krátkou dobu působnosti zvládla vykonat množství důležitých úkonů, které měli
dopad na všechny české discgolfisty.
Nejvíce viditelným výstupem byl soutěžní řád, který od letošní sezony definuje tři úrovně soutěží a udává rámec
vrcholových i lokálních soutěží pro následují roky. Zároveň zavádí i nové funkce, jako třeba regionální koordinátory,
kteří budou spravovat soutěže ve svých regionech a mohou tak lépe reagovat na potřeby lokálních hráčů a
organizátorů turnajů.

Další článek naší asociace je reprezentace. V posledních letech zaznamenáváme úspěchy našich hráčů na
mezinárodní scéně a tak je potřeba těmto a dalším talentovaným hráčům zajistit maximální podporu a
zároveň pracovat koncepčně, abychom na tyto úspěchy dále navazovali. Reprezentační kritéria a obecně
více informací ke struktuře reprezentačního týmu budou zveřejněny v nejbližší době.
Jakub Sýkora
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Ve zkratce

1. proDiscgolf.cz discgolfová liga
S radostí Vám oznamujeme, že ČADG získala sponzora pro letošní rok. Stává se jím discgolfový e-shop
proDiscGolf.cz. V rámci uzavřeného partnerství získá naše nejvyšší soutěž název 1. proDiscgolf.cz
discgolfová liga. Výměnou český discgolf získá mediální prostor v českých médiích, konkrétně na televizním
kanálu ČT4 Sport. proDiscgolf.cz zpracuje dvě 10minutové reportáže z aktuálního ročníku 1. proDiscgolf.cz
discgolfové ligy. Věříme, že díky mediální propagaci získáme zájem nových hráčů a rozšíříme povědomí o
naší hře.

ACZ MACHINERY podporuje mládež
Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti ACZ MACHINERY, s.r.o., která
podpořila rozvoj české discgolfové mládeže. ČADG získala od společnosti dar ve výši
5 000 Kč, které využijeme na dětské tábory zaměřené na discgolf.cz

Reprezentační sraz a akademie
s veřejností
O víkendu 4. - 5. 5. v Uničově proběhl reprezentační sraz. Sešla se reprezentace doplněná o talentované
hráče, kteří ladili taktiku na nadcházející MS týmů. Zároveň se probrala i budoucnost discgolfu atp. V neděli
5. 5. se na hřišti v Uničově uskutečnila discgolfová akademie pro veřejnost.

Doplnění údajů na iDiscgolf.cz
Při kontrole údajů v databázi členů jsme narazili na velké množství chybějících informací především trvalé bydliště nemá uvedeno skoro třetina z vás. Trvalé bydiště je vyžadováno v
členské přihlášce a jedná se o povinný údaj. Abychom mohli žádat o finanční podporu ze státního
rozpočtu, je nutné mít asociaci zapsanou v rejtříku sportů pod MŠMT, kam je nutné dokládat i
seznam členů s platnými osobními informacemi, neboť jejich pravost je poté ověřována s
centrálním registrem obyvatel a členové s chybnými údaji nejsou započítáni.
Z tohoto důvodu vás prosíme o kontrolu zadaných údajů na iDiscgolf.cz
( https://idiscgolf.cz/ucet/MujUcet.aspx - nebo kliknout na svoje jméno v pravé horní části stránky
a poté "Správa účtu" ) a jejich opravu a doplnění do 12.5. Nebojte se, zabere to maximálně minutu
vašeho času. Děkujeme!
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