
Darovanský Dvůr 13.4.2011 vloženo: 14.4.2011 

První letošní turnaj Regionální lázeňské senior tour 2011 se uskutečnil ve středu 13.4. na hřišti Golf klubu 

Darovanský dvůr. Předpověď chladného a větrného počasí pročesala počet původně přihlášených 108 hráčů. Přesto 

75 statečných absolvovalo za silného větru, ale bez deště, s teplotou okolo 6 stupňů variantu devítek Sv. Anna a 

Jezírka. Vítěz v kategorii netto Karel Šilhan (Sokolov) se ziskem 38 bodů si dokonce zlepšil HCP. V kategorii ženy 

netto zvítězila Helena Berková (Mar. Lázně). V kategoriích brutto zvítězil Jan Zedníček (Dýšina) a Vlasta 

Peterková (Karl. Vary). V družstvech využili hráči Darovanského dvora (Novák, Vanžura, Větrovský, Grimm, 

Hauser) znalost hřiště a zvítězili ze součtem 163 bodů. Druhé místo obsadili hráči Mar. Lázní (Volčík, Šleis, 

Jezdinský, Richters, Berková) se 159 body a třetí byli hráči Františkovo Lázní (Vlasák, Tobermann, Hejduk, Bohm, 

Kopúnová) se 154 body. Ztratila družstva Karlových Var a Cihelen která neměla dostatečný počet hráčů. 

 

Cihelny 27.4.2011 vloženo: 2.5.2011 

Naše Tour pokračovala druhým turnajem v Cihelnách. Po nádherném počasí předcházejících dní se opět 

ochladilo. Ale turnaj proběhl bez větru a deště. V příjemných golfových podmínkách se 93 hráčů muselo 

vypořádat s jarním rafem a občasnými pozůstatky zimy na grýnech. O obtížnosti hřiště svědčí i to, že si snížili 

hendicap pouze čtyři hráči. Vítěz v kategorii netto Z. Hejduk (Alfrédov) a druhý v pořadí V. Bohm (Fr. Lázně) 

dokázali uhrát 40 stablefordových bodů. 

V kategori ženy netto zvítězila Marie Štangl (Mar. Lázně), která zahrála přesně na svůj hendicap. 

V kategoriích brutto potvrdili svá prvenství z Darovanského dvora Jan Zedníček a Vlasta Peterková. 

V družstvech bude soutěž zajímavá. Po loňském roce, kdy se jednalo hlavně o souboj družstev Karlových Var a 

Mariánských Lázní, budou v letošním ročníku chtít uspět i družstva z menších klubů. 

Se stejným počtem 172 bodů se na prvních dvou místech umístila družstva Alfrédova (Hejduk, Koenigsmark, 

Losleben, Klepsa, Chaloupka) a Fr. Lázní (Bohm, Hirschmann, Kopúnová, Tobermann, Ondruch). Třetí místo 

obsadilo družstvo Karlových Var (Peterková, Matoušek, Balek, Šimonek, Trněný) se 170 body. Po dvou kolech jsou 

na prvních dvou místech družstva Darovanského dvora a Mariánských Lázní (327 bodů). S odstupem jediného bodu 

je na třetím místě družstvo Františkovo Lázní. 
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Poznatky z turnajů. vloženo: 4.5.2011 

Máme za sebou již dva turnaje naší tour. 

Jak jste určitě zaregistrovali, bezvadně zafungovala letošní novinka, čerstvé svačiny a nápoj do bagu před 

začátkem turnaje. Na obou turnajích jsme umožnili do kapacity hřiště, start i seniorům z golfových klubů mimo 

tour. Zařazujeme je na společnou startovní listinu, ale výsledky z důvodů zpracování žebříčků RLST rozdělujeme 

do dvou turnajů. 

Vyskytly se připomínky (oprávněné) na zařazování žen na konec startovní listiny. Proto v dalších turnajích 

dodržíme pořadí 5 flajtů mužů, 3 flajty žen a pak půjdou flajty mužů podle HCP s tím, že mezi ně vložíme flajty 

žen podle jejich HCP. 

Na zpracování žebříčků se pracuje. Ve snaze zpřístupnit hru v tour co největšímu počtu golfistů, jsme si vyvolali 

probém s umožněním startu hráčům, kteří mají nedomovské členství v některém z klubů zařazených v tour. Když 

se však přihlásí pod reg. číslem svého nedomovského klubu (účastníka tour), tak ho počítač zařadí pod domovský 

klub. A to dělá těžko řešitelný problém se zpracováním žebříčků. Proto jsme se rozhodli upravit propozice soutěže 

s tím, že pro zařazení do žebříčků je nutné startovat za svůj domovský klub. V uplynulých dvou kolech se tento 

případ vyskytl pouze u jednoho hráče v Cihelnách. Za vzniklé nedorozumění se hráči GCKFG omlouváme. Chtěli 

bychom mít žebříčky vyřešené do turnaje v Alfrédově. 

Ruda Komas 

Alfrédov 10.5.2011 vloženo: 11.5.2011 

Jarní sluníčko a příjemnýcch 26 stupňů prohřálo seniorské svaly a klouby při třetím turnaji RLST v Alfrédově. 

Záludnosti hřiště překvapily neznalé, ale odměnily připravené. Hřiště ještě nebylo v dokonalé kvalitě , jarní 

mrazíky dosud nedovolily jeho perfektní přípravu. Ale podmínky byly pro všechny stejné a dosažené body 

zamíchaly pořadím v žebříčcích výsledků. 

Tým Alfrédova suveréně zvítězil (191 bodů) s velkým náskokem před družstvy Mariánských Lázní (175 bodů) a 

Františkovo Lázní (173 bodů). Tím se dostal do čela i v průběžném pořadí po třech turnajích. 

V jednotlivcích v kategorii netto zvítězil J.Dobiáš z Alfrédova, který dokázal uhrát zatím nejlepší letošní výsledek 

44 bodů. Druhý byl K. Nevšímal sn. (K. Vary) a třetí J. Klepsa (Alfrédov). V ženách ve stejné kategorii zvítězila H. 

Berková (Mar. Lázně) před J. Komasovou (Darová) a J. Müllerovou (Alfrédov). 

V kategorii brutto muži potvrdil svou skvělou jarní formu J. Zedníček a již potřetí zvítězil. V kategorii žen se na 

prvních dvou místech se ze stejným počtem bodů umísitla J. Hůlová a V. Peterková. 

Postupné výsledky najdete na odkazu "žebříčky". 

Atmosféru turnaje přiblíží několik fotografií. Nashledanou při dalším turnaji v Sokolově18. května. 

Jaroslava Müllerová 
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 vloženo: 19.5.2011 

Od 9. 5. jsou na odkazu "Žebříčky" k dispozici průběžné výsledky v pěti kategoriích. Pokud se nemůžete 

zúčastnit turnaje na který jste se přihlásili, odhlašte se prosím včas, před sestavením startovní listiny. Vyvolává to 

problémy před startem, kdy se čeká na neodhlášené hráče a zvyšují se náklady na turnaj. Děkuji. 

Ruda Komas 

Sokolov 18.5.2011 vloženo: 19.5.2011 

Nádherné slunečné počasí nás provázelo na čtvrtém turnaji v Sokolově a přilákalo zatím nejvyšší účast 99 

seniorů. Odhodlání k co nejlepšímu výsledku mnohým ztroskotalo na hustých roughech nebo na četných plochách 

"půdy v opravě", které často obraly hráče o potřebné metry doběhu míčku. Ovšem greeny byly bezchybné a jejich 

rychlost řadě hráčů vyhovovala. Celkem devět hráčů dokázalo zlepšit svůj HCP. 

Kluby Mariánských Lázní a Karlových Var konečně přijely v silných sestavách. Postavily na start po 22 hráčích. 

Zvítězilo družstvo Sokolova před Mar. Lázněmi a Karl. Vary. Do čela průběžného pořadí se po čtyřech turnajích 

dostalo družstvo Mar. Lázní. 

V jednolivcích v kategorii netto muži dosáhli tři hráči v pořadí V. Hrouda, Z. Balek a J. Zedníček shodného 

výsledku 39 bodů. Ve stejné kategorii žen zvítězila J. Dvořáková s nejlepším výkonem dne - 41 bodů, před M. 

Štangl a V. Vackovou. 

V kategorii brutto muži při své první účasti v tour zvítězil P. Hoffman a ve stejné kategorii žen si drží prvenství V. 

Peterková. 

Další turnaj nás čeká v Házlově v úterý 14. června. 

Jaroslava Müllerová 

 

 

Házlov 14.6.2011 vloženo: 14.6.2011 

Bouřka a déšť nás v Házlově strašil, ale pouze strašil. Počasí se vydařilo a tak kdo předem vzdal, prohloupil. 

Krásný golfový den přinesl výborné výkony. Každý pátý hráč si zlepšil svůj HCP. Výborné výsledky domácích 
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seniorů zamíchaly pořadím družstev. Do čela průběžného pořadí klubů vyskočilo družstvo Frant. Lázní a odsunulo 

na druhé místo družstvo Mar. Lázní. Alfrédov si upevnil třetí místo. 

V jednotlivcích netto zvítězili hráči domácího klubu V. Böhm s 43 a J. Vlasák s 42 body. Třetí místo obsadil I. Lejdl 

(Alfrédov) s 41 body. 

Ve stejné kategorii žen zvítězila již podruhé M. Štangl (Mar. Lázně) s 38 body před L. Bornovou (Darová) a L. 

Klikovou (Sokolov). Obě 37 bodů. 

V kategorii brutto si dalším vítězstvím upevnil celkovou první pozici J. Zedníček (Dýšiná) s 27 body. V kategorii 

žen poprvé zvítězila H. Janoudová (Mar. Lázně) s 21 body. 

Příští, již šestý letošní turnaj bude 28. června ve Fahrenbachu. A protože se do žebříčků počítá 5 nejlepších 

výsledků, budou se již poprvé škrtat nejhorší výsledky. 

Jaroslava Müllerová 

 

 

 

 

 

 

Fahrenbach 28.6.2011 vloženo: 29.6.2011 
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Tour zavítala poprvé na německé hřiště ve Fahrenbachu. Čekalo nás klasické německé přírodní hřiště uprostřed 

lesů s velkým převýšením. Absolvovat ho za krásného slunečného počasí bylo fyzicky náročné. Řada slepých jamek 

prověřila nervy hráčů, kteří ho absolvovali poprvé. Sklony a boule na některých grýnech vedly k řadě trojpatů a 

tak pouze 7 seniorů si dokázalo snížit HCP. Družstvo Mariánských Lázní využilo početného zastupení a suveréně 

zvítězilo před týmy Karlových Varů a Františkovo Lázní. 

V kategorii netto jednotlivců zvítězil Klaus Hammerschmidt (Fr. Lázně), před Jiřím Kastnerem (K. Vary) a Jiřím 

Nešporem (Mar. Lázně). V ženách dosáhla již třetího vítězství Marie Štangl (M. Lázně) před Tamarou Johánkovou 

(M. Lázně) a Vlastou Peterkovou (K. Vary). 

V kategorii brutto zvítězil Jiří Kastner (K. Vary) před Rudolfem Komasem (Dar. Dvůr) a Oldřichem Matouškem (K. 

Vary) Další turnaj se hraje ve středu 13. července v Golf Park Plzeň - Dýšina. 

Ruda Komas 

 

 

Dýšina 13.7.2011 vloženo: 14.7.2011 

Čekali jsme s obavou odpolední kroupy a přívalové deště a zatím přišlo krásné golfové počasí v dalším kole naší 

tour v Dýšiné. Nádherné hřiště jistě zanechalo plno dojmů pro ty co ho hráli poprvé. Sportovní profil hřiště 

prověřil zatím nejvyšší počet 106 startujících. Pouze 8 z nich si dokázalo zlepšit HCP. Krátce střižené rafy tvrdě 

trestaly jakýkoliv pokus o dlouhou ránu. Výborných výledků dosáhli zejména senioři Mariánských Lázní kteří s 

velkým náskokem zvítězili před týmy Alfrédova a Karlových Varů. A podstatně zvýšlili svůj náskok v průběžném 

pořadí. 

V kategorii netto muži zvítězil skvělým výkonem 42 bodů Jiří Nešpor před Eduardem Richtersem (oba M. Lázně) 

a Karlem Šilhanem (Sokolov). Ve stejné kategorii žen zvítězila Jaroslava Hůlová (Darová) s 37 body před Lyudmilou 

Kharlamovou (K. Vary) a Helenou Berkovou (Mar. Lázně). 

V kategorii brutto se v čele výsledkových listin objevila nová jména. V mužích zvítězil Oldřích Matoušek (K. 

Vary) výborným výkonem 27 bodů a v ženách Jaroslava Hůlová (Darová) s 24 body. 

Blahopřejeme úspěšným a těšíme se na další kolo v Mariálských Lázních v úterý 9.srpna. 

Jarka Müllerová 
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Mariánské Lázně 9.8.2011 vloženo: 9.8.2011 

Patnáct stupňů na teploměru ráno na startu v Mar. Lázních rozhodně nepřipomínalo léto v plném proudu. I 

pohled na rozdílné oblečení golfistů od prošívaných vest i kulichů a lehká trička (brrr..) odrážel rozmary letošního 

počasí, které možná mnohým ovlivnilo čísla ve výsledkové listině. A kdo se však nenechal rozhodit 15ti stupni , 

větrem a u později startujících i deštěm donesl pěkný zážitek z nádherného golfového hřiště. 

Z rekordní účasti 135 hráčů si dokázalo zlepšit HCP pouze 7 účastníků. V družstvech si upevnilo vedení družstvo 

Mar. Lázní. Pořadí na dalších místech zůstalo stejné, pouze tým Karlových varů byl předstižen družstvem Sokolova 

a klesl až na 5. místo žebříčku. 

V kategorii netto zvítězil výborným výkonem 40 bodů domácí L. Jezdinský (Mar. Lázně) před M. Trněným 
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(Karlovy Vary) a J. Volčíkem (Mar. Lázně). 

Ve stejné kategorii žen zvítězila těsně s 41 body B. Konečná (Sokolov) před J. Lavičkovou (Fr. Lázně) a J. 

Hodovou (Darová). 

V kategorii brutto dosáhli 30 bodů dva hráči z K. Varů. Zvítězil M. Trněný před P. Hoffmanem. Třetí byl V. Mach 

(Sokolov). V kategorii brutto ženy zvítězila s 25 body H. Janoudová (Mar. Lázně) před V. Peterkovou (K. Vary) a T. 

Johánkovou (Mar. Lázně). 

Další, už předposlední turnaj se hraje v pondělí 12.9. 2011 v Karlových Varech. 

Ruda Komas 

Pohár regionů ČSGA 2011 vloženo: 10.8.2011 

V roce 2011 probíhá v republice kromě naší Lázeňské, dalších 5 regionálních seniorských soutěží. Vedení ČSGA 

přišlo s iniciativou uskutečnit utkání týmů z těchto regionálních seniorských soutěží o tzv. Pohár regionů ČSGA.  

Soutěž se uskuteční 5. - 6. 10. 2011 v GC Mnich. 

Kategorie muži do HCP 28,0. Družstvo tvoří 10 seniorů a 1 náhradník. 

Kategorie ženy do HCP 36,0. Družstvo tvoří 6 seniorek a 1 náhradnice. 

Vítězné družstvo mužů a žen získá putovní pohár a jednotlivci medaile. Hráči a hráčky družstev na druhém a 

třetím místě získávají medaile. 

Fee 500 Kč/osobu/den. Fee pro treningové kolo je 600 Kč. Startovné 150 Kč. Občerstvení první den energ. 

tyčinka a voda. Druhý den voda a oběd. 

Účastníci musí mít zaplaceny příspěvky ČSGA. 

Druh soutěže:  

I. kolo - čtyřhra Fourballbetter-ball, hraje 5 dvojic mužů a 3 dvojice žen. Každý hráč hraje svým míčem. Každá 

dvojice zapisuje lepší výsledek na jamce. HCP dvojice se stanoví jako součet 60% nižšího a 40% vyššího přesného 

HCP hráče. Pro soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky žen. 

II. kolo - jednotlivci s odpočtem 3/4 HCP. Hraje 10 mužů a 6 žen. Započítává se 6 nejlepších výsledků mužů a 4 

nejlepší výsledky žen. 

ČSGA však na tuto soutěž kromě cen nedává žádné finance. Výbor Lázeňské senior tour se rozhodl, že 

případným účastníkům zaplatí fee na oba dva hrací dny. Ostatní náklady na účast v turnaji si budou hráči hradit 

sami. 

Kdo z Vás, účastníků Lázeňské tour by jste měl zájem reprezentovat naší Tour a splňujete výše uvedené 

podmínky obraťte se do konce srpna laskavě na presidenku Tour, paní Vlastu Peterkovou, tel. 774 178 278, nebo 

e-mail: vlasta.peterkova@atlas.cz. Uzávěrka přihlášek je 5.9.2011. 

S pozdravem 

Rudolf Komas 

Karlovy Vary 12.9.2011 vloženo: 12.9.2011 



A jdeme do finále. Předposlední turnaj Tour v Karlových Varech měl již tradičně největší počet přihlášených - 

171. Po vyřazení hráčů, kteří nemají domovské členství v žádném z klubů , které Tour pořádají, bylo zařazeno do 

turnaje 134 hráčů. Hrálo se za krásného počasí na skvěle připraveném hřišti.  

V kategori netto ženy zvítězila s 41 body H. Janoudová (Mar. Lázně) před B. Konečnou (Sokolov) a L. Budinovou 

(K. Vary). V kategorii brutto ženy odehraných 77 ran H. Janoudové znamenalo rovněž vítězství s 31 body před V. 

Peterkovou a L. Budinovou (obě K. Vary). 

V kategorii brutto muži využili domácí hráči znalosti hřiště a zvítězili v pořadí Jaroslav Hanek, Petr Poláček a 

Petr Hoffman. V kategorii muži netto zvítězil s 37 body J. Lukáš (Sokolov) před P. Poláčkem (K. Vary) a J. 

Šimonkem (K. Vary). 

V soutěži klubů poprvé zvítězili tým Karových Var se 179 body před Sokolovem 175 a družstvem Mar. Lázní 170 

bodů. Ale k lepšímu průběžnému umístění v pořadí družstev mu to nestačilo. 

Další, poslední turnaj bude v 21.9. v Kynžvartu 

Vlasta Peterková 

 

 

 

 

Závěrečný turnaj 21.10. vloženo: 13.9.2011 

Závěrečný turnaj 21.10. v Kynžvartu bude mít cannon start. Abychom umožnili účast maximálnímu počtu 

účastníků tour budou zdvojeny flajty na všech čtyřech pětipárových jamkách. I po tomto opatření je maximální 

počet účastníků omezen na 88. 

Právo přihlásit se do turnaje mají hráči tour, kteří mají nejméně 4 výsledky z předchozích turnajů. V případě, 

že počet přihlášených hráčů, kteří splňují tuto podmínku překročí limit 88, provede se redukce přihlášených (od 
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konce) podle postavení v žebříčcích tour po devíti kolech. 

Všichni přihlášení si musí ověřit, zda jsou zařazeni na startovní listinu. 

Ruda Komas 

Kynžvart 21. 9. 2011 vloženo: 21.9.2011 

Závěrečný turnaj Tour jsme odehráli za ideálního golfového počasí na krásném, ale těžkém hřišti v Kynžvartu. 

Protože se jednalo o cannon start bylo na startovní listinu podle propozic soutěže zařazeno 83 nejlepších hráčů 

Tour. Mírnou nervozitu na začátku pramenící z poslední možnosti něco opravit z předchozích nevydařených kol, 

vystřídala krutá realita. O obtížnosti hřiště svědčí, že i přes skvělé podmínky si nikdo z úšastníků nezlešil HCP. 

V kategorii netto ženy zvítězila H. Neubauerová (Mar. Lázně) před L. Kharlamovou (K. Vary) a I. Matyskovou 

(Alfrédov). V brutto kategorii žen potvrdila svým čvrtým vítězstvím svou skvělou podzimní formu H. Janoudová 

(Mar. Lázně) před V. Peterkovou (K. Vary) a H. Neubauerovou. 

V kategorii netto muži zvítězil se 36 body R. Komas (Darová) před K. Hackerem (Mar. Lázně) a P. Šťástkou 

(Sokolov). V brutto kategorii mužů zvítězil R. Komas před P. Poláčkem (K. Vary) a J. Zedníčkem (Dýšina). 

V soutěži klubů potvrdilo své letošní suveréní postavení družstvo Mar. Lázní, které s náskokem 9 bodů porazilo 

družstvo Fr. Lázní. Třetí místo vybojoval tým Sokolova. 

Po hře následoval bohatý a chutný raut v přilehlé zámecké restauraci v jehož závěru proběhlo vyhlášení 

konečných výsledků letošího ročníku. Obdivuhodný a humorný komentátorský výkon předvedl Ruda Komas, který 

ve své řeči nezapoměl poděkovat všem pořádajícím klubům, sponzorům a organizátorům, kteří se na přípravě 

překrásné tour podíleli. Vítězové a hráči na hodnocených místech si odnesli pěkné ceny a plakety, vítězné 

družstvo převzalo putovní pohár. 

Závěrečný potlesk všech zúčastněných hráčů tak dal najevo svůj dík za skvělou golfovou tour a dodal 

povzbuzení do příprav příští RLST 2012. 

Konečné pořadí ve všech kategoriích je k dispozici na www.seniorgolftour.cz, odkaz Lázeňská tour. 

Jaroslava Müllerová 
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Mnich 5. - 6.10. 2011 vloženo: 6.10.2011 

Začátkem října se konal na Mnichu turnaj o Pohár regionů ČSGA, kterého jsme se zúčastnili narychlo 

sestaveným družstvem. Nikdo z nás nedoufal, že ještě bude hrát za krásného slunečného počasí a tak i přes 

neúplnou sestavu v počtu hráčů a i přes absenci klíčových hráčů regionu jsme odhodlaně nastoupili proti ostatním 

plně zastoupeným regionům. Odpovědnost za družstvo a podvědomí, že bohužel každá odehraná rána se počítá, 

nám trochu svazovalo ruce. Vyrovnanost mezi družstvy byla po prvním dni velmi těsná, pořadí dělilo i jen několik 

ran. Naše družstvo mužů ve složení : Pužej, Markuzzi, Nešpor, Robovský, Štangl, Poláček, Sekula a Müller (4 

dvojice - hrála se greensomes) bylo po prvním dnu ve vedení o 9 ran. Družstvo žen ve složení : Štangl, Johánková, 

Luhanová a Müllerová trochu po prvním dni zaostávalo na 5.místě, o to větší bylo předsevzetí do dalšího dne ve 

hře jednotlivců. 

Krásný slunečný den přinesl pro nás jen příjemný pocit z nádherného hříště, nových hráčských seznámení a 

odhodlanost do příštího ročníku. Poháry pro vítěze a medaile pro první tři družstva se nám dobýt opravdu 

nepodařilo. 

Na předních místech slavila družstva mužů Slezska, Moravy a Jižních Čech, u žen zvítězilo družsvo 

Středočeského regionu. Naše družstvo slavilo úspěch longist drivem J.Sekuly, třetím místem P.Poláčka (2 rány za 

vítězem), 5. a 6. místem M.Štangl a T.Johánkové ve druhém dni turnaje jednotlivců ve hře na rány. 

Příjemná atmosféra celého turnaje regionů nás naladila do odhodlání postavit pro příští rok kompletní družstvo 
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a pokusit se dosáhnou na mety co nejvyšší. 

Jaroslava Müllerová 
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