
Sokolov, 19. 9. vloženo: 24.9.2017 

V úterý 19.9. byl na hřišti v Sokolově pořádán závěrečný turnaj Lázeňské senior tour, který byl vyvrcholením celé sezóny 2017 (11 turnajů + finále spojené s 

vyhodnocením celé tour). Začátek turnaje (81 golfistů, cannon start) byl optimisticky zahájen do mlhy, která postupně vymizela, a tak byla většina jamek dohrána za 

celkem příznivého počasí. Navzdory předchozím četným srážkám bylo hřiště díky profesionální péči dobře připravené. 

Po hře následoval raut a poté vyhodnocení a předání cen vítězným hráčům a hráčkám v 8 kategoriích (vždy 5ti nejlépe umístěným). 

Vítězným týmem LSGT 2017 se stali senioři GCSO a obhájili tak vítězství 3. rokem po sobě (putovní pohár tedy zůstává v Sokolově). 

Na závěr zhodnotil ředitel tour Stanislav Jánský celou letošní LSGT, poděkoval garantům zúčastněných GC/hřišť za uspořádání dílčích turnajů a nastínil plány a úpravy 

v propozicích LSGT pro rok 2018. Do plánu turnajů také se také předpokládá zařazení soutěže o Pohár regionů, pro který bude sestaven tým na základě umístění v 

žebříčcích LSGT 2018. 

Jaroslava Lukáčová, garant za GCSO 

  

          

Kynžvart, 21. 8. vloženo: 22.8.2017 

Další kolo naší Lázeňské seniorské tour se uskutečnilo 21.srpna v Kynžvartu. Tentokrát nás přivítalo příjemné golfové počasí (tj. nepršelo jako vloni a ani turnaj 

nemusel býti přerušen). 

Hřiště bylo opět v bezvadném stavu s pěknými rychlými greeny (to už je pro Kynžvart standart). Tomu odpovídaly i celkem slušné výsledky a poměrně slušné hrací 

tempo což přispělo k celkové spokojenosti většiny zúčastněných (přestože nepadlo Hole in one jako v předchozích dvou ročnících). 

Výsledky neuvádím (ty si každý umí přečíst na serveru ČGT). Gratuluji vítězům a my ostatní budeme doufat, že za rok bude lépe. 

Miloš Micka 

  

Hof 8. 8. 2017  vloženo: 10.8.2017 

Dne 8.8.2017 proběhl v rámci LCGT turnaj seniorů v německém Hofu. Stejně jako loni i letos proběhl turnaj za velmi teplého a slunečného počasí. Hřiště v Hofu je 

velmi pěkné a současně při užších fairwayích technicky náročnější, což pro některé hráče znamenalo častější hledání míčků v roughu. Nicméně atmosféra turnaje byla 

velmi pohodová, což určitě uspokojilo většinu zúčastněných. Turnaje se zúčastnilo bohužel jen 59 hráčů, za toho 38 mužů a 21 žen, a to nejspíš z důvodu větší 

vzdálenosti z Čech. Výsledky turnaje najdete na serveru ČGF. 

Milan Richter, garant za GRFb 

  

Cihelny 1. 8. 2017 vloženo: 2.8.2017 

První srpnový den pokračovalo další klání ze série LSGT. Turnaje se zúčastnilo 100 hráčů, a jak již bývá dobrým zvykem, užili si tento den za krásného počasí na 

perfektně připraveném hřišti. Bylo dosaženo mnoha výborných výsledků, z nichž je třeba gratulovat Petru Antonovi za vynikajících 73 ran. Ostatní výsledky najdete na 

serveru ČGF. I přes dobrou organizaci turnaje se vyskytly flighty, které nedodržují tempo hry. Je třeba si uvědomit, že tím znepříjemňují hru všem hráčům za nimi. Ráda 

bych poprosila o lepší přístup k tomuto nešvaru. 

Všichni startující obdrželi pozvánku na trojutkání mezi regiony Lázeňská, Podkrušnohorská a Severočeská, které se uskuteční na pěkném hřišti Barbora v Teplicích. 

Do dalších kol přeji úspěšný a pohodový golf :-) 

Dagmar Jánská, garant za Golf resort Cihelny 
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PROPOZICE 1. TROJUTKÁNÍ vloženo: 31.7.2017 

Vážené gofistky a golfisté, 

Ve spolupráci s Podkrušnohorskou seniorgolf tour a Severočeskou seniorgolf tour bychom chtěli každoročně pořádat níže uvedené utkání, pokaždé na jiném hřišti. 

Váš zájem zúčatnit se tohoto trojutkání prosím zaslat na jansky.cihelny@gmail.com nebo sms na tel.608277400 a to nejpozději do 15.08.2017.Případné dotazy na 

uvedeném tel.čísle. 

 

Za LST 

Stanislav Jánský 

PROPOZICE 1. TROJUTKÁNÍ 

LÁZEŃSKÁ ( L ) – PODKRUŠNOHORSKÁ ( P ) – SEVEROČESKÁ ( S )  

REGIONÁLNÍ SENIOR TOUR 

1. Trojutkání se uskuteční 23. 08. 2017 v Teplicích na Barboře. Každé družstvo bude reprezentovat 40 hráčů. Hráči jednotlivých regionů se budou přihlašovat u 

vedoucího příslušného regionu, který seznam členů družstva (viz. Příloha – Nominační list ) zašle, nejpozději 3 dny ( 20. 08. 2017 ) před zahájením turnaje 

řediteli turnaje, který hráče přihlásí na server ČGF. V případě, že některý region nenaplní kapacitu 40 hráčů, mohou ostatní regiony doplnit své družstvo o 

další hráče až do celkové kapacity turnaje (120 hráčů). 

2. Způsob hry: 

a. Hra třemi míči Three Ball – hráči hrají proti sobě, přičemž každý hraje svým míčem. Každý hráč tak hraje dva různé zápasy. 

b. Stableford brutto bez úpravy HCP 

3. Kategorie: muži, ženy. Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť 

4. Hru třemi míči bude hrát tolik hráčů a hráček kolik bude nejméně přihlášených v jednotlivém regionu. Ostatní budou hrát stableford nebo dle přání rovněž 

na jamky. 

5. Vyhodnocení domluví vedoucí na základě počtu přihlášených. 

6. FEE: 590,- Kč 

7. Startovné: 200,- Kč ( 2 x 0,5 l min. vody Bad Brambach, oběd po hře )  

8. Start: 09:00 – Postupný. 

Změna času a způsobu startu možná.  

Stanislav Jánský 

  

Dýšina 24. 7. 2017 vloženo: 25.7.2017 

Předposlední červencové pondělí přilákalo na Dýšinu téměř 120 hráčů a hráček, kteří se dali do boje v rámci letošní Lázeňské senior tour. Resort si kromě výrazných 

přestaveb na hřišti (nová odpaliště, greeny, bunkry) pro hráče připravilo další překvapení a to změnu názvu- Golf Park Plzeň – Dýšina ze změnil na Greensgate Golf & 

Leisure Resort. Tropická horka vystřídalo příjemnější počasí, a tak není divu, že se na klubovnu nosila skvělá čísla! 

Tito jsou nejlepší z nejlepších z devátého turnaje: 

MUŽI BRUTTO 50 - 64 

 MICHEL Petr (31) 

MUŽI BRUTTO 65 – 99 

 HRÁDEK Jan (24) 

ŽENY BRUTTO 50 – 64 

 FASCHINGBAUEROVÁ Nataša (21) 

ŽENY BRUTTO 65 – 99 
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 MÜLLEROVÁ Jaroslava (16) 

MUŽI NETTO 50 – 64 

 BYTEL Karel (46) 

MUŽI NETTO 65 - 99 

 KOHOUT Miroslav (39) 

ŽENY NETTO 50 - 64 

 ULRYCHOVÁ Barbora (41) 

ŽENY NETTO 65 - 99 

 MÜLLEROVÁ Jaroslava (37) 

Stanislav Jánský 

  

Stifland 27. 6. 2017 vloženo: 29.6.2017 

Turnaj probíhal v rámci týdenních oslav 40. výročí založení GC Stiftland. Hřiště bylo vzorně připravené a v restauraci byla k dispozici velmi vstřícná česká obsluha. 

Turnaje ve Stiftlandu se přihlásilo 89 hráčů, z nichž nakonec hrálo 83 golfistů. Bohužel nás vypeklo počasí, neboť všechny nadějné předpovědi pěkného počasí vzaly za 

své. Od začátku turnaje až do 12 hodin panovaly na hřišti různě intenzivní dešťové přeháňky. Naštěstí bylo poměrně teplo, takže přes počáteční nechuť do hry až na 

jednoho všichni své kolo dohráli. Závěr turnaje už byl zalitý sluncem, takže jak se říká, konec dobrý, všechno dobré! To je podloženo i poměrně slušnými výsledky vítězů 

jednotlivých kategorii – viz výsledková listina na serveru cgf.cz. 

M. Richter, garant turnaje 

  

          

       

Karlovy Vary, 12. 6. 2017 vloženo: 25.6.2017 

Na pondělí 12. června 2017 byl naplánován další, pátý turnaj LSGT. Po předchozím velkém očekávání a obavách o možnost startu a na Olšovkách (celkem se do turnaje 

přihlásilo na 140 hráčů), se všakpostupněa řádně odhlásilo 13 lidí, a tak semohlo dostat do hrycelkem127 přihlášených hráčůnaší Tour, vč. letošních „nováčků“ s prvním 

startem a dokonce jsme umožnili start i několika „nečlenům“ z klubů mimo LSGT. Leč ani v tomto případě se čtyři hráčibez omluvy nedostavili, jeden pak ze hry 

odstoupil, a kompletní kolo si takve výjimečném golfovém prostředíšlo užít a odehrátkrásných 18 jamek celkem 122spokojených hráčů. 

Rád konstatuji, že ani v komunikaci o složení startovky, ani po jejím zveřejnění jsem nezaznamenal jakékoli zásadní výhrady nebo připomínky,vše proběhlo hladce, 

vč.samotného průběhu turnaje.Děkuji všem hráčům za fair hru, Golf resortu KV za velkorysost při přípravě a otevření startovního pole, za výborné hřiště a přeju všem 

kolegům, aby měli stejnou radost přiorganizaciturnaje naší LSGT. 

Karel Sekula, garant za GCKVA 
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Hazlov - 30. 5. 2017 vloženo: 1.6.2017 

30.5.2017 se uskutečnil v rámci LCGT turnaj seniorů v Hazlově. Přes až strašidelné předpovědi počasí celý turnaj proběhl bez deště a za příjemného slunečného počasí. 

Atmosféra turnaje byla velmi pohodová, což určitě uspokojilo většinu zúčastněných. Turnaje se zúčastnilo z původně přihlášených 122 hráčů nakonec jen 109 hráčů, za 

toho 74 mužů a 35 žen. Potvrdil se opět letitý nešvar, kdy se hráči odhlašují na poslední chvíli, což samozřejmě dělá velké problémy se sestavováním startovní listiny. 

Výsledky turnaje najdete na serveru ČGF. 

Milan Richter, garant za GRFb 

  

          

Sokolov - 22. 5. 2017 vloženo: 26.5.2017 

V pondělí 22. května byl na hřišti v Sokolově odehrán 3. turnaj série LSGT. Hřiště bylo perfektně připravené, na jamce č. 1 řídil startování flajtů sympatický pan 

starter, počasí bylo po celý den příjemně jarní, a tak se poprvé v této sezóně hrálo za ideálních podmínek. Turnaje se zúčastnilo 114 hráčů (ze 124 přihlášených). Pokud 

jde o bilance výsledků hry hodnocené stablefordovými body, tak celkem 7 golfistů (z toho 2 ženy) si svůj HCP zlepšilo a dalších 27 golfistů (z toho 5 žen) si HCP udrželo. 

Následující turnaj LSGT bude odehrán 30. května v Hazlově. 

Jaroslava Lukáčová, garant LSGT za Sokolov 

  

          

          

Darovanský Dvůr - 15. 5. 2017 vloženo: 16.5.2017 

V pondělí 15. května pokračovala LSGT 2017 svým druhým kolem. Turnaj se uskutečnil na hřišti golfového klubu Darovanský dvůr. V neděli se nad hřištěm přehnala 

průtrž mračen a příděl vody byl tak silný, že došlo k zákazu používání golfových autíček. To odradilo od účasti převážnou většinu hráčů, kteří autíčka používají 

pravidelně. O podmáčení hřiště jsme se mohli všichni přesvědčit na vlastní kůži. Podle výsledkové listiny se turnaje zúčastnilo 59 hráčů. 

Pokud se týká počasí strašilo téměř celý turnaj. Nad Darovou svítilo sluníčko, ale celé okolí bylo pokryto černými mraky. Dlouho se nám to vyhýbalo a dvě třetiny 

účastníků dokončilo turnaj bez kapky deště. Zbývající část dostala pořádnou sprchu ale netrvalo to dlouho, déšť ustal a opět se vynořilo sluníčko. Závěrečné posezení na 

terase restaurace tedy bylo opět za účasti sluníčka. 

Příště se potkáme na hřišti v Sokolově. 

Jaroslav Větrovský 
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Alfrédov - 9. 5. 2017 vloženo: 9.5.2017 

Tak konečně jsme se dočkali dalšího ročníku LSGT. Jako první se představilo hřiště GK Alfrédov. Hřiště bylo připraveno v rámci možností, možná někteří se trochu 

trápili s vyšší trávou na greenech, ale mokré počasí minulých dnů nedovolilo udělat menší sestřih. 

Opět se však objevil nešvar minulých let a to nedodržování sestavení flajtů podle startovní listiny. Bylo všem po dobu 14 dnů umožněno nahlásit kdy, a s kým chtějí jít 

ve flajtech. Mnoho lidí tuto možnost využilo a bylo jim v plné míře vyhověno. Dokonce termín možnosti změny ve startovní listině byl posunut až na neděli odpoledne. 

Potom byla startovní listina uveřejněna a od této chvíle už každý měl nastoupit ke hře v uvedené čase a složení. V pozdějších časech však docházelo k nedodržování časů 

i zařazení a někteří dokonce ne zrovna vhodně napadali pracovníky klubu. Musíte si uvědomit, že hřiště nám vycházejí vstříc jak v ceně za hru, tak pořadatel (LSGT) 

vybírá pouze 100,-Kč startovného. Z toho důvodu nemůže být zajištěno v plné míře zajištění turnaje startérem, marshalem a pod. Mám však za to, že pokud jsou hráči s 

HCP 0-20 bez problémů a ke hře nastupují jak mají, tak zejména ti, kteří s golfem začínají by měli tyto podmínky také respektovat a jít si s radostí zahrát a nekazit 

ostatním radost ze hry. O to vlastně v těchto turnajích LSGT by mělo jít. Doufám, že napříště to již bude bez problémů a zbytečných nervozit. Přeji všem pěknou hru a 

dobré výsledky. 

Jan Koenigsmark - zástupce LSGT pro Alfrédov 
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