
Aktuality 2012 

Pohár regionů - Mnich 3. - 4.10. 2012 vloženo: 6.10.2012 

Konečné to vyšlo !!!! Vítězství družstev mužů a žen v Poháru regionů 2012. 

Po loňském, tak trochu neúspěchu, to v letošním celostátním souboji mezi sedmi regiony v Poháru regionů 2012 

jednoznačně vyšlo. Dvoudenní duel se konal 3.- 4.10.2012 v golfovém rezortu na Mnichu. 

Začínající podzim již částečně uvedl okolní přírodu do podzimních barev, kontrastem byly skvěle upravené 

zelené plochy fervejí a greenů a svoji roli v atmosféře turnaje sehrálo v neposlední řadě i teplé slunečné počasí. 

Zkrátka babí léto se vším všudy a to vše společně vytvářelo okouzlující scenérie a pohodu na tomto překrásném 

hřišti. 

Ale horko bylo v klubovně při sčítání výsledků. Jednalo se o soutěž družstev a tak se do poslední chvíle 

nevědělo, čí výsledek bude započítán, či vyškrtnut. 

Po prvním dni soutěže dvojic v kategorii mužů vedlo naše družstvo "Lázeňská" jen o 4 body nad "Slezským" a 

"Severočeským" regionem a v kategorii žen se naše družstvo dělilo o 3-4 místo s "Moravským" regionem. O 9 a 7 

bodů nás předhánělo "Slezsko" a loňský vítěz - region "Středočeský". 

Druhý den v soutěži jednotlivců na rány s 3/4 odečtem hracího hcp byl velmi dramatický. Bylo to jako v "TESCO 

CLUBu" ....každý bod se počítá ...., a tak případné nezdary na hřišti byly pro zbytek družstva velmi stresující. 

Neustálé dotazy na výsledky soupeřů na recepci klubu rozptylovaly obsluhu PC a zpracovatele výsledkové listiny až 

tak, že došlo k chybnému součtu a mylně byl vyhlášen v kategorii mužů jako vítěz region "Podkrušnohorský". 

Zpracovatel výsledkové listiny přehlédl menší počet hráčů v tomto družstvu a omylem započetl jen 7 výsledků z 8 

předepsaných. Vyhlašovací ceremoniál u mužů tak musel být opakován, předaný pohár a medaile až do třetího 

místa vráceny a jelo se nanovo. O to větší radost mělo družstvo "Jihočeského" regionu, který tak postoupil na 

medailové umístění. 

Potvrdily se naše propočty a tak zvítězilo, převzalo pohár a zlaté medaile naše družstvo mužů "Lázeňská" s 937 

body, druhý byl region "Slezský" s 938 body a třetí již zmíněný "Jihočeský" s 954 body. 

V kategorii žen naše družstvo v soutěži jednotlivců velmi dobře zabojovalo a nejen, že dohonilo ztrátu 9 bodů z 

prvního dne, ale dokonce předstihlo soupeřky v celkovém součtu o 3 body. 

Putovní pohár a zlaté medaile si tedy odvezlo naše družstvo žen "Lázeňská" s 508 body, druhý byl region 

"Severočeský" a třetí region "Slezský" ve shodném počtu 511 bodů. 

Jistě si dovedete představit tu neutuchající radost z obou pohárových vítězství naší výpravy ve složení : 

Johánková, Štangl, Hůlová, Luhanová, Kopúnová a Müllerová 

Hoffman, Zedníček, Komas, Mach, Hanek, Matoušek, Poláček, Sekula, Krupna, Pužej. 

Poháry budou vystaveny na prvním turnaji příštího ročníku "Lázeňská senior golf tour 2013" a jistě budou 

motivací pro všechny hráče k dobrému umístění v žebříčku nejen netto, ale i brutto, ze kterého bude opět 

sestavována reprezentace do příštího boje a jistě obhájení vítězství o putovní Pohár regionů 2013. Tato taktika se 

ukázala jako velmi úspěšná a minimální rozdíly v bodových výsledcích družstev v letošním Poháru regionů svědčí o 



tom, jak silně hráčsky byl tento turnaj obsazen. 

Hezký zbytek golfové sezóny přejí všem našim spoluhráčům z Lázeňské senior golf tour obě naše vítězná 

družstva. 

Jaroslava Mullerová 
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Darovanský Dvůr 17.9.2012 vloženo: 26.9.2012 

Ústy klasika : ... každého dne se něco končí, každého dne se něco začíná....... 

Ano, skončil již čtvrtý ročník Lázeňské senior golf tour 2012 posledním finálovým turnajem a již se pomalu 

začíná připravovat ročník pátý. 

Finálové kolo proběhlo cannon startem v golfovém resortu Darovanský Dvůr . Dosažené výsledky byly okamžitě 

zapracovány do celkových žebříčků a tak mohlo proběhnout i ceremoniální zakončení tour s vyhlášením a 

odměněním vítězů. 

Celkovým vítězem tour v kategorii brutto ženy se s velkýn náskokem stala V. Peterková 121 b. (K. Vary) před T. 

Johánkovou 92 b. a M. Štangl 91 b. (obě M. Lázně). 

V kategorii brutto muži se stal celkovým vítězem P. Hoffman 138 b. (K. Vary), těsně před loňským vítězem J. 

Zedníčkem 137 b. (Dýšina). Třetí místo díky výbornému výkonu v posledním turnaji získal J. Hanek 129 b. (K. 

Vary). 

V kategorii netto ženy se celkovou vítězkou tour stala s náskokem J. Lukáčová 192 b. (Sokolov) před J. 

Lavičkovou 183 b. (F. Lázně) a D. Knaizlovou 177 b. (Alfrédov). 

Ve stejné kategorii mužů udržel i po posledním turnaji své celkové prvenství J. Novák 188 b. (Darová) před J. 

Klepsou 188 b. (Alfrédov). Třetí místo obsadil s i přes hendikep pouhých čtyř výsledků J. Eliášek 183 b. (Darová). 

V soutěži klubových týmů letos suveréně a zaslouženě zvízězil Golf Club Sokolov 960 b. a převzal putovní pohár. 

Druhé místo obsadil vítěz minulých ročníků Royal Golf Club Mariánské Lázně 920 b. Těsně třetí se umístil Golf Klub 

Darovanský Dvůr 917 b. 

První tři v kategoriích brutto a prvních deset v kategoriích netto obdrželi dárkové poukázky na odběr golfového 

zboží v prodejnách Sprint sport Tomáše Ševčíka, pobytové vouchery do hotelů JUDr. Vlastimila Dvořáka. Dále 

poukázky na volná fee z golfových klubů Darovanský Dvůr, Dýšiná, Alfrédov, Sokolov, Františkovy Lázně a Cihelny. 

První tři ve všech kategoriích získali krásné dárkové koše od firmy Bohemia Chips. 

Pro všechny zúčastněné hráče, kteří splnili podmínku odehraných nejméně 5-ti výsledků z předcházejících kol 

(jak stanovily propozice tour) a byli do turnaje zařazeni, byl odměnou po hře velmi chutný společný raut, který 

připravila klubová restaurace Darovanského Dvora. A tak čekání na konečné výsledky bylo příjemně strávený čas 

se spoluhráči nejen u bohatě prostřeného stolu, ale i u pohárků vín z Valtických sklepů. 

Doufáme, že závěrečný potlesk byl projevem spokojenosti s průběhem letošního ročníku a povzbudil tak 

aktivisty přípravného výboru do práce na přípravě další seniorské golfové sezóny. 

Jaroslava Mullerová, Rudolf Komas 



 

Karlovy Vary 3.9.2012 vloženo: 4.9.2012 

Předposledního turnaje v Karlových Varech se zúčastnilo rekordních 139 startujících. Proto první startující 

flighty v časnýcfh ranních hodinách ještě doháněl mlžný opar a tak na prvních jamkách mohli hráči uzavírat sázky, 

zda míček, ač odpálený správným směrem, skončil na greenu nebo v přilehlém bunkru. Ale zářijové slunce bylo 

ještě dost agrasivní, aby prolomilo mlhu do překrásného dne v nádherném golfovém rezortu. Mistrovské hřiště 

navíc přineslo i řadu hezkých výsledků ke zlepšení hcp. 

V kategorii netto ženy zvítězila J. Rajzakterová (Cihelny) s 39 b. před D. Knaizlovou (Alfrédov) a domácí V. 

Peterkovou. Obě 37 bodů. 

V kategorii netto muži zvítězil letos již podruhé J. Eliášek (Darová) s 42 body před domácím K. Nevšímalem 39 

b. a L. Štruncem (Alfrédov) 38 bodů. 

V kategorii brutto ženy zvítězila pošesté již celková letošní vítězka této kategorie V. Peterková. Za ní se bude o 

místech na stupních vítězů rozhodovat mezi T. Johánkovou, M. Štangl a J. Hůlovou. 

V kategorii brutto muži zvítězil již potřetí P. Hoffman (K. Vary) a podstatně navýšil své šance na celkové 

prvenství před zatím druhým J. Zedníčkem. O 3. místě se bude rozhodovat mezi V. Machem, K. Holým a J. 

Hanekem. 

V soutěži klubů zvítězil konečně tým domácích K. Varů, před Alfrédovem a Darovou. O celkovém letošním 

prvenství Sokolova již není pochyb. O 2. - 4. místo budou v posledním turnaji bojovat družstva M. Lázní, Alfrédova 

a Darové. 

Závěrečný turnaj se hraje v pondělí 17. září v Darovanském dvoře. 

Jaroslava Mullerová a Rudolf Komas 
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Fahrenbach 14.8.2012 vloženo: 15.8.2012 

Jak na zámořské lodi připadal postoj pro hru na golfovém hřišti ve Fahrenbachu. Šikmo a zase šikmo, ať na 

fairwayích, tak i na greenech. Ale nástrahy velmi hezkého hřiště překonalo všech 74 zúčastněných hráčů a 

lahůdkou byl i hole in one na jamce č. 3 který zahrál Manfred Rasp z místního klubu. A tak pivo bylo v klubové 

restauraci pro všechny účastníky turnaje tentokrát zadarmo!! 

V kategorii netto ženy zvítězila již letos podruhé J. Lavičková (Fr. Lázně) s 39 b. a upevnila si tak druhé místo v 

průběžném pořadí. Druhé místo obsadila J. Luhanová (Mar. Lázně) a třetí byla J. Rajzakterová (Cihelny). 

V kategorii netto muži zvítězil výborným výkonem 42 b. J. Novák (Darová). Zdramatizoval tak souboj o celkové 

prvenství v této kategorii. Druhé místo obsadil I. Riegl (Alfrédov) a třetí byl J. Větrovský (Darová). 

V kategorii brutto ženy zvítězila již letos podruhé J. Hůlová. Ve stejné kategorii mužů zvítězil P. Poláček (K. 

Vary) a tímto svým pátým výsledkem se zařadil do hry o celkový stupeň vítězů. 

Další turnaj bude 3. 9. 2012 v Karlových Varech a tak nezapomínejte na podmínku 5 odehraných turnajů pro 

účast v závěrečném turnaji na Darovanském dvoře. Rovněž v Karlových Varech již bude předběžně sestavováno 

družstvo pro říjnový dvoudenní turnaj - Pohár regionů (10 mužů a 6 žen) na Mnichu. 

Na tradiční utkání seniorů (mužů) Česká republika - Německo byli za Lázeňskou senior golf tour nominováni 

loňští vítězové obou kategoríí, pánové Jan Zedníček (Dýšina) a Vladimír Bohm (Mar. Lázně). Utkání se uskuteční v 

Německu v polovině září. 

Jaroslava Mullerová a Rudolf Komas 
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Alfrédov 6.8.2012 vloženo: 6.8.2012 

Asi se prokázala znalost domácího hřiště a ani úprava a zapískování greenů neodradila domácí hráče od útoku 

na přední pozice žebříčku družstev i jednotlivců v dalším turnaji Lázeňské senior golf tour 2012 tentokrát v 

Alfrédově. 

Počasí bylo velmi příjemné pro hru. Nevýhodu zapískovaných greenů ohodnotil dodatečně provozovatel hříště 

zvýhodněnou cenou za fee a tak částkou 3.900,-Kč byl posílen rozpočet tour. 

V kategorii netto ženy zvítězila B. Konečná (Sokolov) s výbornými 44 body před T. Johánkovou (Mar. Lázně) 41 

b. a D. Jánskou (Cihelny) 31b. 

V kategorii mužů netto zvítězil J. Klepsa s úžasnými 45 body před M. Loslebenem 43 b. (oba Alfrédov) a P. 

Konečným (Sokolov) s 42 body. 

V kategorii brutto ženy získala své prémiové prvenství T. Johánková. Ve stejné kategorii mužů zvítězil J. Hanek 

(K. Vary). 

V soutěži klubů zvítězil dosud nejlepším dosaženým výkonem domácí Alfrédov s 206 body před Sokolovem a 

Mar. Lázněmi. Alfrédov se svým dnešním výkonem dostal na 3. místo průběžného pořadí za Mar. Lázně a vedoucí 

Sokolov. 

Další turnaj se hraje již příští týden v úterý 14. srpna ve Fahrenbachu. 

Jaroslava Mullerová a Rudolf Komas 
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Dýšina 17. 7. 2012 vloženo: 17.7.2012 

Jen 24 hráčů uvěřilo nepříznivé předpovědi počasí a z turnaje se odhlásilo. Přesto zbývajících 112 hráčů 

odolalo a udělalo dobře. Jen chvíli se na počátek turnaje snesl drobný déšť. A ani sem tam čerstvější vítr nebyl 

překážkou ve hře na pěkně připraveném a hřišti. Hezký golfový den, ale obtížné hřiště přineslo zlepšení HCP 

pouze čtyřem účastníkům. Boj o pozice v žebříčcích už je v plném proudu. Jelikož se jednalo již o sedmý trunaj v 

pořadí letošní tour, bylo možné případné neúspěchy z minulých turanjů nahradit novým lepším výsledkem a tak se 

začínají "míchat karty". 

V kategorii netto ženy zvítězila D. Knaizlová (Alfrédov) s 38 body před J. Hůlovou (Darová) 35 b. a J. Lukáčovou 

(Sokolov) 34 bodů. V kategorii netto muži zvítězil E. Richters (Mar. Lázně) 39 bodů před J. Švarcem (K. Vary) 38 

bodů a J. Vlasákem (Fr. Lázně) 37 bodů. 

V kategorii brutto ženy zvítětila V. Peterková (K. Vary) a upevnila si svou vedoucí pozici v žebříčku tour. Ve 

stejné kategorii mužů zvítězil domácí J. Zedníček (Dýšina). Díky svým pátým výsledkům se do čela žebříčku dostal 

P. Hofman před J. Zedníčkem. 

V soutěži klubů zvítězil Alfrédov (175 bodů) před Sokolovem (170 bodů) a Darovou (168 bodů). 

V žebříčku klubů si upevnil své dosavadní první místo Sokolov před Mar. Lázněmi a na třetí místo postoupil 

Alfrédov. 

Příští turnaj se hraje v pondělí 6. srpna v Alfrédově. 

Jaroslava Mullerová a Rudolf Komas 
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Františkovy lázně - Házlov 11.7. 2012 vloženo: 12.7.2012 

Přeložení turnaje z 5.6. pro nepřízeň počasí se vyplatilo. 105 účastníků si zahrálo za příjemného počasí na 

krásném a oblíbeném hřišti. Z toho 23 hráčů a hráček si zlepšilo HCP. V kategorii netto ženy zvítězila M. Štangl 

(M. Lázně) s výbornými 42 b. před A. Šilhánovou (Sokolov) a I. Matyskovou (Alfrédov). V kategorii netto muži 

zvítězil V. Kádě (Sokolov) před Z. Medřickým ( Darová), oba úžasných 45 bodů. Třetí byl byl F. Dohnal (Sokolov) 44 

bodů. 

V kategorii brutto zvítězila M. Štangl a M. Trněný (K. Vary). 

V soutěži klubů zvítězil Sokolov 204 bodů (dosud nejvyšší počet dosažeých bodů) před domácím týmem Fr. 

Lázní 199 bodů a M. Lázněmi. Sokolov si upevnil vedoucí postavení po šesti turnajích. 

Další turnaj je již 17. 7. 2012 - Dýšina. 

Rudolf Komas 
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Kynžvart 2.7. 2012 vloženo: 3.7.2012 

Procházka krásným zámeckým parkem v Kynžvartu je zážitek, ale mnohým při turnaji ani tak strhující 

nepřipadal. Při spoustě ran mezi terénními záludnostmi hřiště nebyl často na kochání přírodou ani čas. Zatím 

nejtěžší hřiště letošní tour. Počasí bylo milosrdné, hromy a blesky spustily sotva došel poslední flight. 

Ze 121 zúčastněných hráčů si přesto 11 dokázalo zlepšit HCP. 

V kategorii netto ženy zvítězila J. Hůlová 38 b. (Darová) před J. Rajzakterovou 37 b. (Cihelny) a H. Vlasákovou 37 

b. (Fr. Lázně). Ve stejné kategorii můžů zvítězil J. Trachta 40 b. (K. Vary) před L. Lukáčem 38 b.(Sokolov) a P. 

Palovaara 37 b. (Mar. Lázně). 

V kategori brutto ženy zvítězila J. Hůlová 19 b. před J. Rajzakterovou 16 b. a V. Peterkovou 15 bodů (K. Vary). V 

kategorii brutto muži zvítězil letos poprvé loňský vítěz J. Zedníček 27 b (Dýšina), před V. Bílým 23 b. (Dýšina) a P. 

Hoffmanem 23 b. (K. Vary). V soutěži klubů potvrdili letošní suverenitu hráči M. Lázní 172 b. před Alfrédovem 169 

b. Na 3. a 4. místě se umístili stejným výsledkem 165 b. hráči Sokolova a Fr. Lázní. 

Další turnaj je ve středu 11.7 v Házlově. A protože se jedná již o šestý letošní turnaj, je to první příležitost 

vylepšit si umístění na žebříčku (počítá se 5 nellepších výsledků). 

V. Peterková a J. Mullerová 
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Mariánské Lázně 19.6.2012 vloženo: 20.6.2012 

Krásně upravené hřiště, nakonec i nádherné počasí, které nás v prvních momentech trochu napínalo chladem a 

hrozícím deštěm, ale konec dobrý, všechno dobré. Takto báječně strávený den přinesl kromě výborné bagety i 

pěkné výsledky, především hráčům domácího pořádajícího klubu. Ale i ostatní kluby se nenechaly zahanbit a boj o 

přední místa v soutěži týmů nebude zas tak jednoznačnou záležitostí. 

V kategorii netto muži zvítězil s úžasnými 43 body domácí L. Jezdinský před J. Eliáškem (Dar. Dvůr) a dalším 

domácím hráčem L. Pužejem. 

Ve stejné kategorii žen získaly první dvě místa hráčky Fr. Lázní. Zvítězila J. Lavičková s 39 body, před G. 

Dreessen. Třetí místo získala D. Knaizlová (Alfrédov). 

V kategorii brutto muži je zatím na každém turnaji jiný vítěz. Tentokrát zvítězil M. Trněný (K. Vary). V kategorii 

brutto ženy zvítězila jako ve všech předcházejících turnajích V. Peterková ze stejného klubu. 

V soutěži klubů s převahou zvítězili členové Mar. Lázní (192 b.) před Fr. Lázněmi (175 b.) a Alfrédovem (172 b.). 

Další turnaj se hraje v pondělí 2.7. 2012 v Kynžvartu. 

Jaroslava Müllerová 
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Náhradní termín turnaje ve Fr. Lázních  vloženo: 11.6.2012 

Náhradní termín 11.7. ve Františkových Lázních potvrzen. 

GC Františkovy Lázně potvrdil náhradní termín na středu 11. července 2012. Je možné se již přihlašovat. 

Děkujeme golfovému klubu za vstřícnost. 

Rudolf Komas 

Františkovy Lázně 5.6.2012 vloženo: 5.6.2012 

Pro nepřízeň počasí byl dnešní turnaj zrušen. Jednáme s klubem o náhradním termínu ve středu 11.7. 2012. O 

potvrzení tohoto termínu Vás budeme informovat. 

Na servru ČGF je možné se přihlásit na turnaje v Mar. Lázních - 19.6 a Kynžvartu 2.7. 

Rudolf Komas 

Stiftland 21.5.2012 vloženo: 21.5.2012 

Po třetím turnaji, který se tentokrát odehrál za hranicemi naší republiky v překrásném bavorském Stiftlandu, 

se už začínají rýsovat přední pozice žebříčku. Na náročném hřišti, bohužel s trochu pomalými greeny, předvedli 

především muži skvělé výkony, kteří až do 13-tého místa si zlepšovali svůj hcp a dokonce do 39-tého místa svůj 

hcp potvrdili. 

V kategorii netto muži zvítězil výborným výkonem 43 bodů K. Štětina (Mar. Lázně) před J. Novákem (Dar. Dvůr) a 
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J. Jelínkem (Sokolov). Ve stejné kategorii žen zvítězila stejným výkonem 43 bodů J. Lukáčová před J. Dvořákovou 

(obě Sokolov) a V. Peterkovou ( K. Vary) V kategorii brutto zvítězil K. Štětina a V. Peterková. 

V sotěži klubů zvítězili s přehledem členové Sokolova, kteří si upevnili první místo i v průběžném pořadí. 

Překrásný teplý jarní golfový den se vydařil a chutná svačina po odehrané první polovině umocnila golfové zážitky 

tohoto hřiště a otupila pocit u případného nezdaru. Příjemná česká obsluha v golfovém klubu byla "třešničkou na 

dortu" a nabízené občerstvení po hře v podobě grilovaného masa či křehkých koláčů byl dokonalý závěr 

příjemného golfového dne. 

Další golfové klání nás čeká 5.června ve Františkových Lázních. Těšíme se na setkání. 

Jaroslava Mullerová 

 

 

Sokolov 14.5.2012 vloženo: 15.5.2012 

Opět velký zájem o turnaj. Do turnaje byli přijati všichni přihlášení. Nakonec přijelo 90 mužů a 35 žen. 

I přes pomalejší grýny a již hustý raf si dokázalo 16 seniorů a 2 seniorky zlepšit HCP. 

V kategorii netto muži zvítězil M. Svoboda (Dýšiná) výborným výkonem 43 bodů před domácím V. Sojkou a S. 

Jánským (Cihelny). 

V kategorii netto ženy dosáhla vítězka J. Lukáčová (Sokolov) stejného vítězného výkonu 43 bodů. Druhé místo 

obsadila J. Lavičková (Fr. Lázně) a třetí byla M. Štagl (Mar. Lázně). V kategorii brutto zvítězili stejně jako na 

minulém turnaji v Cihelnách V. Peterková a P. Hoffman (oba Karlovy Vary). 

V klubové soutěži využili domácího prostředí senioři Sokolova, kteří zvítězili ze 189 body před týmem K. Var (184 

bodů) a Alfrédovem (172 bodů). 

Další turnaj je v pondělí 21.5.2012 ve Stiftlandu 

Rudolf Komas 
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Cihelny 25.4.2012 vloženo: 25.4.2012 

První turnaj již čtvrtého ročníku naší tour byl ve znamení mimořádného zájmu o účast. Počet přihlášených 

překračoval kapacitu hřiště a tak byly do startovní listiny zařazeni pouze členovů klubů zařazených v tour a na 

jejichž hřištích se letošní tour uskuteční. 

Je škoda, že 12 seniorů ze startovní listiny nakonec nepřijelo. Mohli místo nich hrát jiní. Prosím proto o včasné 

odhlášování z turnajů. 
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134 seniorů a seniorek si zahrálo na nádherném hřišti a potýkalo se s jeho nenápadnou obtížností. Svůj HCP si 

nakonec zlepšili pouze tři muži. Překvapením kola byl Josef Eliášek, (Darovanský Dvůr), fotbalista, lyžař a výborný 

tenista, který začal s golfem v loňském roce. Úžasným výkonem 98 ran (64 bodů) si zlepšil HCP z 54 na 31. 

Gratulujeme! Druhý byl J.Klepsa (Alfrédov) a třetí J. Mrůzek (Mar. Lázně). 

V kategorii netto ženy zvítězila V. Peterková (Karlovy Vary) před M. Štangl (Mariánské Lázně) a J. Volfovou 

(Darovanský Dvůr). V kategoriích brutto zvítězili karlovarští senioři V. Peterková a P. Hoffman. 

V soutěži klubů zvítězili s náskokem senioři Darovanského Dvora (193 bodů) před Mariánskými Lázněmi (171 bodů) 

a Alfrédovem (164 bodů)- Příští turnaj je 14. května v Sokolově. 

Rudolf Komas 
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