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3) Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2020 a cílech pro rok 2021
Extraliga 2020
Muži i ženy se probojovali do bojů play-off o titul. Finálový turnaj se hrál na konci srpna na Čeladné.
Úspěšnější byly ženy, které obsadily vynikající 3.místo (složení družstva - K. Abrahamová, E. Mechlová,
S. Hlinomazová, M. Poláková, K. Stará, kapitánka S. Mikulíková). Muži byli vyřazeni ve čtvrtfinále a patří
jim konečné 5.-8. místo.
Výsledky týmů GCB v soutěžích družstev mládeže ČGF 2020
Opět se podařilo postoupit všem mládežnickým družstvům z kvalifikace do Mistrovství republiky
družstev příslušné věkové kategorie.
Na Mistrovství ČR družstev mládeže, které se hrálo 18. - 20. srpna v Beřovicích, získali naši
reprezentanti dvě 3. místa - družstvo chlapců do 18 let a družstvo dívek do 18 let.
Za tým chlapců nastoupili A. Bruzl, F. Jakubčík, J. Pololáník a J. Šustek, kapitán M. Mojžíš.
Družstvo dívek hrálo ve složení B. Bujáková, M. Haufová, S. Hlinomazová, M. Poláková a T. Zavřelová,
kapitánka L. Hinnerová.
Smíšené družstvo do 14 let skončilo na 7. místě.
Složení družstva – D. Běhal, T. Fašina, E. Otiepková, O. Šustek, A. Zapletalová, kapitán P. Moučka.
Mistrovství ČR smíšených družstev do 16 let – Pohár klubů - 11.-14. srpna, Sokolov. Našemu družstvu
se nepodařilo obhájit 3. místo a po velmi vyrovnaném boji skončilo bez medaile na 4. místě.
Za družstvo nastoupili B. Bujáková, T. Fašina, S. Hlinomazová, P. Pololáník, T. Sobotka, O. Šustek, A.
Zapletalová a T. Zavřelová. Kapitánem byl M. Mojžíš.
O putovní pohár Moravy – soutěž moravských TCM – Šilheřovice – 3. místo.
Individuální výsledky
Z individuálních výsledků našich hráčů stojí za zmínku především výkony Filipa Jakubčíka, který kromě
vynikajících výkonů na domácích turnajích skvěle reprezentuje náš klub i Českou republiku po odchodu
za studiem do Spojených států. Skvělých výsledků dosáhla i Karolína Stará, která mj. zvítězila ve
slovenské juniorce a přidala i prvenství v Tipsport Poháru mistrů klubů.
V domácích mládežnických túrách si velmi dobře vedli Tereza Zavřelová a Ondřej Šustek.
Kapitány reprezentace byli Petr Gál ml. a Ondřej Symerský, kteří se aktivně podíleli na přípravě
reprezentačních družstev i individuálních tréninků pod vedením zkušeného J. M. Navarra. Milan Mojžíš
reprezentanty připravoval po kondiční stránce.
Od letošní sezony povede reprezentaci Milan Mojžíš a jarní příprava by měla probíhat pod vedením
trenérů J. M. Navarra, L. Pavelky, L. Horáka a M. Mojžíše.
Hlavním cílem je umístění družstev mezi nejlepšími čtyřmi družstvy v republice a získání alespoň 1
titulu.
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Senioři - družstva
Seniorské družstvo v roce 2020 odehrálo několik plánovaných soutěží.
Finále Mistrovství ČR družstev na jamky se tradičně hrálo ve Slavkově. Muži zde v konkurenci 16
družstev opět hráli o mistra republiky v silné finálové osmičce a celkově skončili na 5. místě.
Mistrovství ČR družstev na rány se hrálo na Dýšině. S ohledem na velký počet přihlášených mohl náš
klub vyslat pouze jedno družstvo. Ženy 50+ skončily na 16. místě, muži 50+ na 11. místě a muži super
master senioři 75+ na 4. místě.
Velice vypjaté utkání regionů Slezska a Jižní Moravy (Sever – Jih), které se odehrálo v Olomouci, již
potřetí v řadě vyhrálo naše družstvo – Jihu, za vydatné pomoci hráčů našeho klubu.
Finále regionů ČR, které se mělo hrát v Českém Krumlově bylo s ohledem na vládní opatření zrušeno.
Senioři - jednotlivci
Na Mezinárodním mistrovství ČR v Karlových Varech nejlépe skončil náš člen Jaroslav Sedlář na 25.
místě. Tento hráč je náš současný nejlepší senior, který je již stálým členem reprezentace ČR –
reprezentoval v družstvu ČR na mistrovství Evropy, kde tým ČR skončil na krásném 9. místě.
Na Národním mistrovství ČR na Konopišti skončil nejlépe Jiří Symerský na 7. místě.
V Národní Senior Tour skončil Roman Baláž celkově na 10. místě.

