Výroční zpráva 2019
Budweis Discgolf Club, z. s.
Spolek, který vzniknul na konci listopadu roku 2018, má za sebou první plnohodnotný rok fungování a
nastal čas bilancování nad jeho činností. Tento dokument v úvodu hodnotí, jak spolek plní cíle, které
si sám dobrovolně nastavil a následně se pozastavuje u důležitých momentů, které se v průběhu roku
2019 udály.

1 Nastavené cíle a jejich plnění
Při vzniku klubu jsme dali dohromady několik cílů, které by se měl spolek pokusit realizovat. Níže je
jejich přehled včetně bilancování jeho plnění.

1.1 Krátkodobé cíle
CÍL

Provozovat discgolf a odbornou činnost v rámci
zapojení do turnajů České asociace discgolfu

Organizovat a vytvářet materiální a tréninkové
podmínky pro členy spolku

Vytvářet široké možnosti pro rozvoj discgolfu pro
zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

Zajistit vzdělávání svých členů, jejich školení a
trenérské kurzy

STAV
V roce 2019 jsme uspořádali 3 turnaje. Spolek má
v plánu tento počet turnajů udržet každý rok. Jako
hlavní turnaj sezóny byl a bude Bagr Cup. Jedná se o
turnaj, který má svojí historii už od roku 2007.
Rozhodli jsme se na ni navázat a značku Bagr Cup
obnovit.
Členové klubu mají možnost zapůjčit si zdarma
klubové disky. Nyní máme přibližně 15 disků a jejich
počet budeme nadále navyšovat.
Každý člen klubu, který se účastní oficiálních turnajů,
dostane týmový dres.
Tento cíl začínáme částečně plnit až v roce 2020.
Rozhodli jsme se každou první středu v měsíci
pořádat zdarma discgolfovou akademii pro
veřejnost.
U mládeže zatím stále zaostáváme, nemáme žádný
cílený program pro mládež.
Tomáš Šustek úspěšně absolvoval kurs trenéra III.
třídy.
V roce 2020 se otevírají kurzy znovu a budeme rádi,
pokud se počet trenérů rozšíří.

1.2 Dlouhodobé cíle
CÍL
Ve spolupráci s dalšími spolky v Jižních Čechách
založit Jihočeskou discgolfovou ligu.
Rozšíření hřiště ve Stromovce na 18 jamek
Podpora výstavby nových hřišť v blízkém okolí
Českých Budějovic.

STAV
Zatím se nepodařilo, ale situace se vyvíjí tak, že
bychom k tomu mohli dospět v roce 2020.
Ve spolupráci s naším spolkem bylo 28.11.2019
dokončeno rozšíření DiscGolfParku Stromovka na 18
jamek. Investorem bylo Město České Budějovice.
V roce 2020 chceme uspořádat jeden turnaj ve
městě, ve kterém hřiště zatím není.

2 Důležité momenty a rozhodnutí spolku
2.1 Členská základna
V prvním roce fungování se do klubu přihlásilo a členský příspěvek zaplatilo celkem 24 členů.
Vzhledem k velikosti ostatních klubů působících v ČR je to výborné číslo! Tímto se řadíme mezi
průměrně veliké kluby v ČR.
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2.1.1 Výhody pro členy





15% slevu na všechny disky na proDiscgolf.cz.
o Nutná registrace na jejich eshopu!
Možnost spolupodílet se na rozvoji klubu a discgolfu v ČB.
Zapůjčení disků od klubu - klub disponuje disky, které je možné si vyzkoušet/vypůjčit.
Hráč, který se účastní turnajů, dostane dres.

2.1.2 Péče o hřiště
Členové klubu se dobrovolně starají o hřiště a to v případě drobných oprav. V loňském roce jsme
řešili např. opravu starších „teensingů“, správné natočení nově instalovaných košů, či malou lávku
mezi novými jamkami č. 6 a 7.

2.2 Rozšíření hřiště
V roce 2018, kdy vznikl náš klub, si asi nikdo nepomyslel, že do jednoho roka by mohlo dojít ke
splnění jednoho z hlavních cílů spolky tedy k rozšíření DiscGolfParku stromovka na 18 jamek. Náš klub
začal hned z počátku roku 2019 jednat s městem o možnosti rozšíření. Abychom ale měly ty správné
argumenty, museli jsme ukázat, že naše činnost dává smysl. To se podařilo díky tomu, že nám začali
přibývat členové a hlavně díky tomu, že o námi pořádané turnaje byl zájem i z řad veřejnosti. Layout,
který jsme připravovali pro Bagr Cup, byl námi plánovaný tak, aby byl na pozemcích města a mohl se
tak využít jako plán hřiště pro samotnou realizaci stavby. Díky tomu, že bylo vše připravené, mohlo se
v momentě, kdy město připravilo potřebné prostředky, ihned začít stavět. Ještě jednou tímto
děkujeme Statutárnímu Městu České Budějovice za realizaci!

2.3 Pořádání turnajů
Jako cíl při založení spolku jsme si dali uspořádat min. tři turnaje za jeden kalendářní rok. To se v roce
2019 podařilo splnit a tento počet chceme držet i v následujících letech. Abychom nabrali zkušenosti,
pořádali jsme nejdříve turnaj s devíti jamkami, následně dvanácti a vrcholem byl Bagr Cup s osmnácti
jamkami. Polovinu hřiště jsme tedy museli postavit a byla to pro nás cenná zkušenost.
V následujícím roce chceme uspořádat jeden turnaj mimo České Budějovice s cílem šířit myšlenku
discgolfu tam, kde ještě hřiště nemají.

2.3.1 Hráčské balíčky a občerstvení na turnajích
Naše turnaje jsou specifické tím, že nemáme možnost poslat hráče do nějakého blízkého občerstvení.
Rozhodli jsme se jít tedy cestou, kdy jídlo pro hráče budeme zajišťovat přímo na hřišti. Je to i za cenu
toho, že startovné může být o něco vyšší, případně že hráčům nedáváme materiální hráčské balíčky.
Tato cesta se nám osvědčila a budeme v ní pokračovat na všech námi pořádaných turnajích. Mimo
hlavního jídla měli hráči v rámci startovného na turnajích k dispozici i pití a jogurty a zákysy od
sponzora všech turnajů spol. AGRO-LA.

2.3.2 Druholigový Bagr Cup
V průběhu roku se naskytla nečekaná příležitost uspořádat druholigový turnaj jako náhradu za jinde
zrušený. Šli jsme do toho a ukázalo se to jako správná cesta, protože v roce 2020 nám to otevřelo
možnost zažádat o pořádání prvoligového turnaje. Tato žádost byla přijata a v roce 2020 bude Bagr
Cup prvoligový! Mimo to nám to otevírá i další dvířka na rok 2021 a to je pořádání MČR, o kterém
uvažujeme. Součástí startovného na turnaji Bagr Cup byla finanční podpora Centra Bazalka. Každý
hráč přispěl ze startovného částkou 50Kč. Včetně dalších dobrovolných příspěvků bylo vybráno
celkem 6 500Kč. Je to opět jiná forma startovacího balíčku, než je zvykem na jiných turnajích. Tato
myšlenka měla kladnou odezvu a budeme v ní pokračovat i v dalších ročních Bagr Cupu.
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2.3.3 Dotace na pořádání turnajů
Město České Budějovice umožňuje podat žádosti na dotační titul na pořádání sportovních akcí. Tuto
možnost jsme využili a žádali na všechny tři turnaje. Výsledkem bylo schválení žádostí na dva ze tří
turnajů v celkové výši 40 000Kč. V dalších letech budeme pokračovat v podávání žádostí, abychom
mohli zajistit vysokou kvalitu turnajů a především technicko-materiálně zajistit klub.

2.3.4 Sponzoři
Tímto bychom chtěli poděkovat hlavnímu sponzorovi všech turnajů společnosti AGRO-LA. Na všechny
turnaje nás zásobovali jejich vynikajícími jogurty a zákysy. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i
v roce 2020.

3 Výhled na rok 2020
3.1 Plánované turnaje
V roce 2020 se na hřišti DiscGolfPark Stromovka uskuteční následující turnaje:
29.2. Zimní přechodný turnaj – kvalifikace pro získání divoké karty na Bagr Cup 2020.
14.3. Turnaj v rámci Zimní HrajDiscgolf Tour - nejsme organizátoři, pouze pomáháme
22.5. Pořádáme neveřejný turnaj v rámci "Úřednických her"
23.5. Stromovka open 2020 – kvalifikace pro získání divoké karty na Bagr Cup 2020.
18.-20.9. Bagr cup 2020 – prvoligový turnaj!
Hlavní turnaj sezóny Bagr Cup, se posunuje opět o stupínek výše. Uspěli jsme s žádostí o pořádání
prvoligového turnaje. Pro tento turnaj budeme hledat strategického partnera, který by nám jej
pomohl ufinancovat.
Klub má možnost rozdělit 9 divokých karet pro prvoligový turnaj. Abychom nemuseli složitě vybírat,
kdo si divokou kartu zaslouží, rozhodli jsme se k tomu přistoupit formou kvalifikace a to dle
následujícího klíče:




Zimní přechodový turnaj a Stromovka Open 2020 jsou kvalifikačními turnaji, pro rozdělí
divokých karet.
Z dvou výše uvedených turnajů (celkem 4 kola) se budou hráčům počítat 3 nejlepší kola.
Nejhorší kolo se škrtne.
Divokou kartu získá:
o 7 nejlepších hráčů prostým součtem tří nejlepších kol z obou turnajů.
 Dvě místa jsou vyhrazena pro členy Budweis Discgolf Clubu.
 O zbylých pět míst mohou usilovat všichni hráči i mimo členy klubu.
 Divokou kartu nemůže získat hráč s právem přednostního startu do 1. ligy.
 Zbylé dvě karty budou rozděleny klubem

3.2 Cíle pro rok 2020







Discgolfové akademie pro veřejnost každou první středu v měsíci.
První úspěchy klubu na turnajích .
Založení a organizování Jihočeské discgolfové ligy.
Uspořádání jednoho turnaje ve městě, kde zatím hřiště není k dispozici.
Založit a provozovat dětský (mládežnický) kroužek discgolfu.
o Potřebujeme trenéry a dobrovolníky (min. 4), abychom to dokázali pokrýt.
Začít vyjednávat o možnosti postavení zázemí pro klub u jamky č. 1.
Tomáš Šustek
předseda Budweis Discgolf Club, z.s., 15.1.2020
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