
Aktuality 

Pohár regionů 2013 - Mnich vloženo: 3.10.2013 

Letošní ročník Poháru regionů, konaný na Mnichu ve dnech 1. a 2.10.2013, byl pro naše sestavené družstvo z 

Lázeňského regionu opravdu těžkou zkouškou, neboť jsme chtěli potvrdit loňský úspěch v zisku obou pohárů a 

zlatých medailí v kategorii družstev mužů i žen. 

Počasí se pro takto pozdní termín konání na první pohled celkem vydařilo, nezmokli jsme, ovšem teplotně bylo 

hluboko pod hranicí zcela příjemných golfových dnů. První den sluníčko ještě v několika místech na hřišti 

vyrovnávalo pocit chladu, zato druhý den, kdy i kvůli námraze byl o 1 hodinu odložen start druhého kola, 

počáteční jasnou oblohu vystřídala oblačnost se silným mrazivým větrem. 

Teplota 12st.C se tak vnímala daleko pod touto hranicí, což tak trochu ovlivňovalo hru nejen našich hráčů, ale i 

výsledky dalších ostřílených "borců" jiných družstev. Po prvním dni naše družstvo mužů vedlo soutěž s náskokem 6-

ti bodů, družstvo žen ale ztrácelo 15 bodů a bylo na čtvrtém místě. Bohužel, odhodlání do druhého kola možná 

ztroskotalo trochu i na tom větru a zimě. Družstvu žen se i přes veškerou snahu, nepodařilo velkou ztrátu z 

prvního kola natolik snížit, a smůla, jen o pouhé dva body nám unikla bronzová medaile. Zvítězilo družstvo 

Jihočeského regionu, které na "dalo by se říci" domácím hřišti porazilo s náskokem 6-ti bodů Středočeský region, 

bronzovým se stal region Severočeský. Dobrá znalost hřiště se potvrdila i v obsazení obou prvních místech mužů i 

žen v druhém kole soutěže jednotlivců, kde zvítězili oba hráči z Jihočeského regionu. Ovšem šok a zklamání přišlo 

při vyhlášení výsledků družstev mužů. Rovnost celkového součtu bodů našeho družstva a družstva Středočeského 

regionu rozhodl výsledek druhého kola a tak v souladu s propozicemi soutěže upřednostnil pro zisk poháru a 

zlatých medailí družstvo Středočeského regionu. Naši muži tak trochu smutně převzali stříbrné medaile, třetí 

místo a bronzové medaile získalo družstvo Severočeského regionu. Ale i přesto, pohledem na celkové výsledky 

soutěží si obě naše družstva nevedla špatně. A o urputném golfovém boji i s chladem a větrem v rozhodujícím 

druhém kole soutěže jednotlivců svědčí i to, že z celkového počtu 108 hráčů a hráček se pouze jednomu, a to 

místnímu hráči, podařilo zlepšit svůj hcp a pouze 13 hráčů dokázalo uhrát toto překrásné, ale nelehké hřiště, na 

svůj hcp. 

Byl to opravdu krásný sportovní souboj a hlavně přátelské setkání seniorů z celé republiky. Nešlo o žádné 

mistrovství, ale skutečně o týmovou souhru výkonostního spektra jednotlivých regionů. A tak se budeme těšit na 

odvetu v příštím roce a doufáme, že toto bude výzva všem hráčům našeho regionu pro snahu docílit dobrého 

umístění v soutěži Lázeňské senior golf tour, abychom z výsledků žebříčků dalšího ročníku mohli delegovat hráče 

nejen do mezistátních utkání, ale i sestavit zase tak skvělý a přátelský tým, jak tomu bylo v letošním i loňském 

roce. 

Děkuji všem našim zúčastněným hráčům obou družstev a především našemu regionu za podporu 

kpt. Jaroslava Müllerová 
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Hazlov 24. 9. 2013 vloženo: 26.9.2013 

Léto už se nám přehouplo do astronomického podzimu, ale pohodový den posledního závěrečného turnaje 

Lázeňské senior golf tour 2013 v Hazlově se vyvedll jako příjemný golfový den v babím létě. Stále se zlepšující 

počasí až do nádherného slunečna a dobře připravené hřiště byla skutečně třešnička na dortu. Canon start 

omezoval kapacitu turnaje počtem 90-ti hráčů. Dle propozic naší tour je podmínkou pro účast v závěrečném 

turnaji mít odehráno nejméně 5 předchozích turnajů. Tuto podmínku hodně hráčů nerespektovalo a do soutěže se 

nakonec přihlásilo 107 hráčů. Na startovku byli zařazeni pouze hráči splňující podmínku. Přesto 8 hráčů se bez 

omluvy nedostavilo a tak byla dána příležitost několika hráčům, kteří ač nezařazeni, neváhali přijet jako 

náhradníci. Celkem i tak nebyla počtem 84 hráčů naplěna celková kapacita turnaje. Tento nešvar v bezohledné 

absenci, kritizovaný již v několika předchozích aktualitách, budeme společně prostřednictvím garantů řešit v 

propozicích pro další ročník naší tour. 

Výsledek závěrečného turnaje již nebyl započítáván do celkového pořadí, ale byl odrazem hry v již uvolněné 

nesoutěžní atmosféře a tak přinesl i řadu zlepšení. V kategorii netto zvítězili : Zdeněk Medřický z klubu 

Darovanský dvůr a Jana Šolcová z Cihelen. V kategorii brutto zvítězila Helena Janoudová z Mariánských Lázní a 

Jan Zedníček z Dýšiny. 

Po chutném a bohatém rautu bylo přikročeno ke slavnostnímu vyhlášení a ocenění úspěšných hráčů z celé tour 

2013. 

V kategorii netto bylo odměněno celkem 10 hráčů a 10 hráček dle žebříčku tour. Jen vyzdvihneme vítěze a tím 

jsou Miroslava Marešová a Ivan Riegl oba z klubu Alfrédov. 

V kategorii brutto bylo odměněno po 3 hráčích z kategorie mužů a žen. Zvítězili : Helena Janoudová z 

Mariánský Lázní a Jan Zedníček z Dýšiny. 

V soutěži družstev bylo dekorováno putovním pohárem družstvo Sokolova, které opět s velkým rozdílem bodů 

porazilo ostatní kluby. Z úst komentátora slavnostního vyhlášení Rudy Komase bylo vyzdviženo velké hráčské 

nasazení vítězného družstva v silném počtu startujících v jednotlivých turnajích a k dobru byla dána i poznámka, 

že příští ročník jich prý bude hrát ještě více. Toto je hozená rukavice ostatním klubům a proto necháme na 

jednotlivých garantech, jakou propagaci vyvinou ve svých klubech a získají hojnou účast svých členů pro tuto 

soutěž. Víme, že atmosféra na turnajích je velmi přátelská a závěrečný potlesk přítomných potvrdil spokojenost 

zúčastněných golfistů a golfistek. 

Na závěr proběhla i informace o nadcházejících celorepublikových soutěžích v závěru roku, kde účast se 

deleguje z jednotlivých regionů. 

Utkání Česko - Německo : za region Lázeňské se zúčastnil loňský vítěz z žebříčku netto Jiří Novák z 
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Darovanského Dvora a za realizační tým Zdeněk Markuzzi z Mariánských Lázní. Výsledky a fotogalerie je ke 

zhlédnutí na stránkách www.csga.cz. Pro příští roku budeme usilovat o hojnější zastoupení z našeho regionu. 

Na utkání Česko - Slovensko (první ročník, který se bohužel termínem kříží s Pohárem regionů) byli nominováni 

: František Kopún a Jaroslav Vlasák oba z klubu Františkovy Lázně - Hazlov. 

Pohár regionů se bude konat 1.-2.10.2013 na Mnichu a k reprezentaci a hlavně k obhajobě loňského úspěchu v 

obou prvních místech a zisku putovních pohárů kategorie mužů i žen byli po osvědčené strategii z loňska 

nominováni z žebříčku brutto tito hráči a zástupci klubů : J.Zedníček a J.Hrádek za Dýšinu, O.Matoušek, 

P.Poláček, M.Trněný a K.Sekula za Karlovy Vary, Vl.Mach za Sokolov a K.Krupna, K.Hacker a L.Pužej za Mariánské 

Lázně. Družstvo žen bude reprezentovat : M.Štangl a T.Johánková za Mar.Lázně, L.Budinová za Karlovy Vary, 

D.Knaizlová a J.Müllerová za Alfrédova a J.Kopúnová za klub Fr.Lázní. 

Poznatky z uvedených nadcházejících soutěží se vám pokusíme přiblížit na našich stránkách 

www.seniorgolftour.cz . 

Hezký zbytek golfové sezóny, hodně sil, zdraví a odhodlání do příštího ročníku Lázeňské senior golf tour 2014 

všem našim příznivcům přeje realizační tým garantů. 

Jaroslava Müllerová 

 

 

 

 

Karlovy Vary 9. 9. 2013 vloženo: 9.9.2013 

Byl to poslední turnaj, který se započítává do žebříčků Tour. Přihlásil se rekordní počet hráčů - 176! Po 

vyřazení hráčů nepatřících do klubů, které Tour pořádají, zůstalo 149 přihlášených. Ponechali jsme maximálně 

možný počet hráčů, nevyřadili jsme nikoho z hráčů, kteří jsou členy pořádajících klubů. Chtěli jsme všem 

zájemcům vyjít vstříct. Do turnaje však nakonec nastoupilo pouze 83 mužů a 36 žen!!!!!!!! 
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Ti z vás, kteří jste bez závažného důvodu nepřijeli hrát, i když jste se nechali nalosovat do startovní listiny, 

jste ublížili nám ostatním. 

Mohli jsme starovat o dvě hodiny později, vyhnout se tak chladu a nejsilnějšímu dešti, který znepříjemňoval 

hru prvním startujícím hráčům. Přestože nám počasí v dopoledních hodinách nepřálo, bylo dosaženo dobrých 

výsledků a řada hráčů snižovala svůj HDC. 

Výsledky: 

netto muži: 1.Matoušek O. GCKVA 39 b., 2.Riegl I. GCALF 37 b., 3. Kádě V. GCSOK 37 b. 

netto ženy: 1.Horáková J.GCSOK 41 b., 2.Sojková S. GCSOK 4O b., 3.Budinová L.GCKVA 38 b. 

brutto muži: 1.Matoušek O. GCKVA 29 b., 2.Hoffman P. GCKVA 26 b., 3.Poláček P. GCKVA 24 b. 

brutto ženy: 1.Budinová L.GCKVA 26 b., 2.Peterková V. GCKVA 21 b.,3.Janoudová H. RGCML 20 b. 

V klubové soutěži zvítězil GCSOK se ziskem 193 b.,před domácím GCKVA 18O b. a GKDDV 165 b. 

Závěrečný turnaj letošní LSGT bude 24.9.na hřišti GCFRL. Přihlašujte se prosím jen ti z vás, kteří máte 

odehráno 5 a více turnajů v Tour - vy, kteří skutečně přijedete i když nebude svítit sluníčko. 

Vlasta Peterková 

 

 

 

 

Hof 27. 8. 2013 vloženo: 27.8.2013 

Podruhé letos zavítala LSGT za hranice naší republiky.A tím místem byl německý Hof. Vzhledem k tomu, že se 

ve stejném termínu hrálo MMČR seniorů v Karlových Varech, byla účast o něco slabší, 50 hráčů a19 hráček. 

Kdo přijel, určitě nelitoval. Hřiště bylo v perfektní kondici,greeny rychlé a počasí bez vady.Garant turnaje pan 

Milan Richter zajistil občerstvení a trpělivě a nezištně zpracovával výsledky. Po odehrané rundě jsme si mohli 

objednat výborné jídlo, které pro nás němečtí partneři přichytali.Celý turnaj probíhal v příjemné a přátelské 
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atmosféře. 

Výsledky: 

netto muži: 1.Kocián A. GCKVA 42 b., 2.Synáč V.RGCML 37 b., 3. Hejduk J. GCFL 35 b. 

netto ženy:1.Frucke H.GCHof 36 b., 2. Rahm D.GCHof 33 b., 3. Štangl M. RGCML 33 b. 

brutto muži:1.Synáč V.RGCML 27b., 2.Kocián A. GCKVA25b., 3.Kunz R. GCHof 25 b. 

brutto ženy:1.Schneider S. GCHof22b.,2.Štangl M.RGCML 19b., 3.Zuber H. GCHof 18 b. 

LSGT bude pokračovat 9.9. v Karlových Varech.Vzhledem k ranním mlhám a kratším dnům bude do turnaje 

přijato pouze 120 hráčů a hráček. 

Vlasta Peterková 

Mariánské Lázně 13. 8. 2013 vloženo: 13.8.2013 

Další turnaj Lázeňské Senior Tour 2013 se odehrál 13. 08. 2013 na hřišti RGC Mariánské Lázně. 

Za slušného golfového počasí přišlo na start 143 hráčů. Kromě bunkerů bylo hřiště ve výborném stavu, ale i tak 

se projevila náročnost hřiště, jediný výsledek pod 80 je toho důkazem. 

Výsledky: 

Kategorie ženy netto: 1. KONEČNÁ Blanka - 44 bodů, 2. JOHÁNKOVÁ Tamara - 38 bodů, 3. LUKÁČOVÁ Jaroslava 

- 38 bodů 

Kategorie ženy brutto: 1. JANOUDOVÁ Helena - 84/25, 2. PETERKOVÁ Vlasta - 86/23, 3. JOHÁNKOVÁ Tamara - 

88/20 

Kategorie muži netto: 1. HANEK Jaroslav - 38 bodů, 2. MATOUŠEK Oldřich - 37 bodů, 3. ČOPÁK Pavel - 37 bodů 

Kategorie muži brutto: 1. HANEK Jaroslav - 78/30, 2. MACH Vladimír - 82/27, 3. SEKULA Karel - 82/27 

Je potěšitelné vidět, že organizování Lázeňské Regionální Toury se shledává stále s velkým zájmem a že senioři 

našeho regionu mají vynikající příležitost ke sportovnímu vyžití a poznání krásných hřišť. 

Je ale potřebné, aby všichni senioři přistupovali k přihlašování na turnaje zodpovědněji. Sedm hráčů, kteří 

zabrali místo na startovní listině jiným, se na start nedostavilo, někteří bez omluvy. 

Jsou to: ZDENĚK SCHEJBAL, PAVEL JURO, IVAN HODA, JIŘÍ POLANSKÝ, PETR MICHEL, ALEX ČEJKA, HANA 

NEUBAUEROVÁ 

Také by si měli uvědomit manželské páry, že vinou velkého rozdílu v HDC nemohou hrát spolu ani v krátkém 

časovém rozmezí. Příští ročník se bude startovní listina v RGCML dělat dle HDC společně ženy s muži a to bez 

výjimek. Čekací dobu lze v Mariánských Lázních využít mnoha způsoby. 

Děkuji všem hráčům za účast a férovou hru na našem hřišti a těším se na shledanou v GC HOF. 

Josef MRŮZEK, garant turnaje 



 

 

Kynžvart 22. 7. 2013 vloženo: 22.7.2013 

V pondělí 22.7. zavítala Lázeňská tour na krásné parkové hřiště Kynžvart. Bylo opět krásné letní počasí, takže 

tepla jsme si užili dostatečně… 

Škoda, že momentálně není hřiště v plné kondici, neboť některé greeny jsou po zimě poškozené. Proto bylo 

rozhodnuto, že se bude hrát pouze na zlepšení HCP.Hráčky i hráči ale přesto dosahovali dobrých výsledků a 

relativně velké % této „výhody“ nevyužilo. 

V kategorii Brutto bylo pořadí Trněný Milan (27), Krupna Karel (23), Poláček Petr (22) a ženy Peterková Vlasta 

(22), Janoudová Helena (21), Rajzakterová Jitka (16). 

V kategorii Netto bylo pořadí Riegl Ivan (43), Svoboda Miloš (41), Hájevský Alexandr (39) a ženy Horáková Jiřina 

(38), Šilhánová Alena (36), Polanská Růžena (35) 

V týmové soutěži upevnil vedení Sokolov (186) před Alfrédovým (177) a Karlovými Vary (173), což je i 

momentální pořadí celkové. Příští turnaj bude v Mariánských Lázních. 

Na závěr malá poznámka - vzhledem k teplému počasí se ještě zvýraznil jeden problém, a to pomalé tempo 

hry. Je přece neúnosné, abychom trávili na hřišti mnohdy 6 hodin. Poté, zvláště v tomto teplu, již hra přestává 

být pro většinu z nás radostí. Proto apeluji na všechny, buďme v tomto směru k sobě více ohleduplní. Děkuji. 

Miloš Micka 

Sokolov 9. 7. 2013 vloženo: 9.7.2013 

Za krásného letního počasí proběhl na bezvadně upraveném sokolovském hřišti 7.turnaj naší LSGT. 

Turnaje se zúčastnilo 145 hráčů a hráček - dosud nejvyšší počet. 

V kategorii netto muži zvítězil Ivan Regl z GCALF (40 b.), před Karlem Nevšímalem z GCKVA se stejným počtem 

bodů a Karlem Krupnou RGCML, který měl o bod méně. 

Ve stejné kategorii žen zvítězila Miloslava Medřická GCDDV (45 b.), před Jaroslavou Lukáčovou GCSOK (38 b.) a 

Miroslavou Marešovou GCALF (38 b.) V kategorii brutto muži zvítězil Karel Krupna RGCML (27 b.), před Karlem 

Sekulou GCKVA (25 b.) a Jaroslavem Hankem GCKVA (24 b.). 

V ženské kategorii brutto zvítězila Helena Janoudová RGCML (23 b.), před Vlastou Peterkovou GCKVA (22 b.) a 

Danielou Knaizlovou GCALF (18 b.). 

V družstvech pak obsadili první místo hráči domácího klubu - GCSOK se 189 b. před GCALF 183 b. a GCDDV 180 
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b. 

LSGT pokračuje dalším turnajem v Kynžvartu. 

Vlasta Peterková 

Dýšina 2. 7. 2013 vloženo: 3.7.2013 

Šestý turnaj se tentokrát hrál v Dýšině a předpoklad překrásného zážitku z tohoto hřiště umocnilo pěkné 

počasí. Po povodních téměř žádna stopa.  

Hřiště které je cíleně připravované pro Ladies European Tour bylo již teď, měsíc před turnajem v bezvadné 

kondici. Zejména grýny byly bez jediné chyby. 

Výborná golfová atmosféra se odrazila i na výsledcích a po dobrém obědě jsme s úžasem sledovali tabulku 

výsledků. A když ne zrovna svého úspěchu, tak alespoň úspěchu kolegy z klubového družstva. 

V kategorii netto ženy zvítězila P. Bajerová 38 b. před N. Faschingbauerovou (obě Alfrédov) 35 b. Třetí místo 

obsadila M. Medřická (Darová) 34 bodů. 

Ve stejné kategorii mužů zvítězil J. Novák (Darová) před A. Mullerem (Alfrédov) oba 38 b. a J. Hrádkem z 

domácího klubu 37 bodů. 

I druhá kategorie žen - brutto měla stejnou vítězku. První místo obsadila p. Bajerová 20 b. Druhá byla V. 

Grimmová s 18 b. a třetí J. Hůlová se 16 body. Obě členky Darové. 

Kategorii brutto muži se stala kořistí domácích hráčů. Zvítězil J. Zedníček 32 b. před J. Hrádkem 28 b. (oba 

Dýšina). Třetí místo obsadil K. Holý (Alfrédov) 27 b. 

V klubové soutěži se stejně jako v jednotlivcích na pomyslných stupních vítězů umístili hráči a kluby z okolí 

Plzně. Zvítězil Alfrédov 181 b. před Darovou 176 b. a Dýšinou 174 bodů. 

Už se těšíme na další klání a to na odložený turnaj v Sokolově dne 9.7.2013. 

Jaroslava Müllerová a Rudolf Komas 
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Darovanský dvůr 18. 6. 2013 vloženo: 19.6.2013 

Počasí nás v letošním roce skutečně testuje. Po chladu a hlavně mokru na nás nyní zkouší tropické teploty. A 

tak, kdo pátý turnaj Lázeňské senior golf tour 2013 v Darovanském dvoře došel ve zdraví, ten se jistě těší dobré 

kondici. Před žhavým sluncem se hráči schovávali pod klobouky a deštníky, Teplota byla ve stínu 33 stupňů a tak 

si každý rád užil chutný a zasloužený doušek chladného nápoje, jak po hře, tak i po velmi dobrém obědě. 

I výsledky byly překvapující na tak náročný den. V kategorii netto ženy zvítězila Lenka Budínová (Kar. Vary) 40 

b. před E. Šolcovou (Cihelny) 37 b. a M. Štangl (Mar. Lázně) 35 b. 

V kategorii netto muži zvítězil M. Svoboda (Dýšina) s 39 b. před J. Kočandrlem (Sokolov) 38 b. a I. Lejdlem 

(Alfrédov) 37 bodů. 

I v kategorii brutto ženy zvítězila L. Budínová s 26 b. před H. Janoudovou (Mar. Lázně) 24 b. a M. Štangl 20 b. 

Ve stejné kategorii mužů zvítězil P. Hoffmann (Kar. Vary) s výborným výkonem 34 b. před V. Synáčem (Mar. 

Lázně) 27 b. a P. Poláčkem (K. Vary) 26 b. 

V soutěži klubů s převahou zvítězil Sokolov 176 b. před Alfrédovem 169 b. Na třetím až pátém místě se se 

shodným výsledkem 167 b. umístily týmy K. Varů, Darové a Mar. Lázní. 

Můžete se již přihlašovat na následující turnaj, který se koná 2.7.2013 v Dýšiné. 

Jaroslava Müllerová 
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Františkovy Lázně 11. 6. 2013 vloženo: 12.6.2013 

Těžko se v letošní opravdu mokré golfové sezóně odhaduje hratelnost hřiště, ale to po etické stránce 

neopravňuje hráče, aby nechali pořadatele sestavit startovní listinu (pochopitelně objednat i občerstvení) a pak 
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se odhlásili nebo i v horším případě se vůbec nedostavili ke hře. Toto chování zhoršuje ekonomický výsledek celé 

naší tour a vůdči pořadatelům to není fér. 

Přesto turnaj proběhl ve velmi příjemných golfových intencích - skvělé teplé počasí, bezvadně připravené 

hřiště, chutný oběd a přátelská atmosféra aktérů přinesla i pěkné výsledky. Sedm hráčů si dokonce zlepšilo svůj 

HCP. 

V kategorii netto netto ženy zvítězila M. Marešová (Alfrédov) 39 b. před H. Berkovou Mar. Lázně) 36 b. a M. 

Herovou (Kynžvart) 36 b. 

V kategorii netto muži zvítězil s výbornými 41 body I. Klůj (Cihelny) před F. Kopúnem (Fr. Lázně) 40 b. a J. 

Vlasákem (Fr. Lázně) 38 b. 

V kategorii brutto ženy zvítězila J. Kopúnová (Fr. Lázně) s13 b. před D. Knaizlovou (Alfrédov) 13 b. a J. 

Mullerovou (Alfrédov) 11 b. Ve stejné kategorii mužů zvítězil V. Bílý (Dýšina) 26 b. před F. Kopúnem (Fr. Lázně) 24 

b. a R. Komasem (Darová) 23 b. 

V soutěži klubů se opět potvrdila výhoda znalosti domácího hřiště. Zvítězily Fr. Lázně se 178 b. před Mar. 

Lázněmi 170 b. a Sokolovem 169 b. 

Těšíme se na další setkání a to v areálu Darovanský dvůr již příští úterý 18.6.2013. 

Jaroslava Müllerová a Rudolf Komas 
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Zrušení turnaje Sokolov 3.6.!!! vloženo: 31.5.2013 

Vážení účastníci Lázeňské senior golf Tour, 

vzhledem k dlouhodobé nepřízni počasí, jehož důsledkem je podmáčené hřiště, jsme nuceni zrušit plánovaný 

turnaj LSGT v Sokolově dne 3.6.2013. 

Hra na tomto hřišti by nebyla regulérní a nepřinášela by ani případnou radost ze hry. 

Náhradní termín byl stanoven na úterý 9. července 2013. 

Za případné komplikace se omlouváme. 

Pavel Klika 

Stiftland 22. 5. 2013 vloženo: 22.5.2013 

Další turnaj z Lázeňské senior golf tour 2013 se odehrál tentokrát za hranicemi naší republiky a to v sousedním 

Bavorsku na hřišti Stiftland. Účast kvůli avizovanému nepříznivému počasí byla trochu slabší, přihlášeno bylo 85 

hráčů. Ovšem předpověď počasí se potvrdila a propršený turnaj na velmi promáčeném hřišti dokončilo pouze 51 

hráčů z dorazivších 84. Škoda, že vrtochy letošního počasí překazilo hru na jinak velmi pěkném hřišti. 

Obdivuhodné je to, že i v tomto nečase se podařilo dokonce třem hráčům zlepšit svůj hcp. Ale pochvalu zaslouží i 

všichni hráči, co došli do cíle 18-té jamky. 

V kategorii netto muži zvítězil J.Koenigsmark (Alf) s 39 stbl.body, druhý byl Zd.Makuzzi (ML) s 38 body a třetí 

Zd.Hejduk (ALF) s 29 body. V kategorii netto ženy zvítězila J.Lukáčová (SOK) s 37 body, druhá H.Berková (ML) s 31 

body a třetí se umístila M.Štangl (ML)s 29 body. 

V kategorii brutto dosáhl Zd.Markuzzi (ML) 22 bodů, J.Koenigsmark (ALF) taktéž 22 bodů a J.Hanek(KVA) 19 

brutto bodů. U žen se v kategorii brutto nejlépe umístila Ingrid Klein (GC Stiftland) se 14 body, druhá byla 

M.Štangl (ML) rovněž se 14 body a třetí V.Peterková (KVA) s 13 bruttto body. 

Soutěž družstev ovládlo družstvo seniorů z Alfrédova se součtem 145 bodů před družstvem ML (144 bodů) a 

družstvem Fr.Lázní (132 bodů). 

Tak příště nashledanou v Sokolově 3.6.2013 a doufáme, v trochu, už opravdu příjemném golfovém počasí. 

Jaroslava Müllerová 
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Alfrédov 14. 5. 2013 vloženo: 15.5.2013 

V tomto vrtošivém nástupu jara asi největší nárůst předvádí tráva. A tolik bychom si přáli, aby to byl ten náš 

vysněný golfový výkon..... To je jen povzdech nad průběhem druhého turnaje v Lázeňské senior golf tour 2013, 

tentokrát v Alfrédově. Svěží zeleň často pohřbila naše očekávání. Ale přesto se hra na tomto obdivuhodně 

upraveném hřišti, vzdor neúměrným srážkám, ukázala jako zdařilá a pomalejší průběh druhé poloviny turnaje 

jistě vyvážilo příjemné golfové počasí. Potěšila i hojná účast 101 hráčů. 

V kategorii netto ženy zvítězila domácí M, Marešová se skvělým výsledkem 44 bodů před J. Lukáčovou (Sokolov) 

35b. a H. Berkovou (Mar. Lázně) 35.b. 

V kategorii netto muži zvítězil J. Zedníček (Dýšina) 38 b. před M. Šolcem (Cihelny) 36 b. a M. Loslebenem 

(Alfrédov) 34 b. 

V kategorii brutto ženy zvítězila M. Štangl (Mar. Lázně) 15 b. před J. Kopúnovou (Fr. Lázně) 15 b. a T. 

Johánkovou (Mar. Lázně) 11 b. 

Vítězem kategorie brutto muži se s velkým náskokem stal J. Zedníček (Dýšina) 34 b. před O. Matouškem (K. 

Vary) 26 b. a K. Holým (Alfrédov) 25 b. 

Znalost domácího hřiště využili místní golfisté, kteří v soutěži klubů zvítězili před Sokolovem a K. Vary. 

Již 22. května hrajeme další turnaj ve Stiftlandu. 

Jaroslava Müllerová 
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Cihelny 16. 4. 2013 vloženo: 16.4.2013 

Letošní zima byla opravdu dlouhá a kdo po tento čas netrénoval ve slunných teplých krajinách či nepiloval 

golfový švih ve stínu indoorových hal, ten se ještě těžko srovnával s rychlým nástupem golfového jara a to hned 

při prvním letošním turnaji v Cihelnách. Hřiště bylo už svěže zelené, posekané, jen pomalejší greeny po aerifikaci 

a zapískování nám trochu dělaly problémy. Ale podmínky byly pro všechny hráče stejné a tak lze jen ocenit pěkné 

výsledky a dokonce i zlepšení HCP u některých hráčů. Turnaje se zúčastnilo celkem 117 startujících. 

V kategorii netto ženy zvítězila E. Šolcová (Cihelny) 46 b. před M Štangl (Mar. Lázně) 33 b. a J. Komasovou 

(Darová) 32 b. 

V kategorii netto muži zvítězil P. Bárta (Mar. Lázně) 40 b. před O. Matouškem (K. Vary) 39 b. a J. 

Koenigsmarkem (Alfrédov) 37 b. V kategorii brutto ženy zvítězila H. Janoudová (Mar. Lázně) 24 b. před V. 

Peterkovou (K. Vary) 20 b. a M Štangl 19 b. 

Kategorii brutto muži vyhrál P. Hoffman (K. Vary) 32 b. Druhý byl P. Pilip (Mar. Lázně) 30 b. a třetí O. 

Matoušek 30 bodů. 

V soutěži klubů zvítězil tým Mariánských lázní před Karlovými Vary a domácím družstvem Cihelen. 

Novinkou v letošní tour je na některých hřištích prémie v podobě oběda v ceně nezměněného startovného a tak 

pozorně sledujte informace při registraci na turnaje. Budeme se těšit na další setkání a to na turnaj 14. 5. 2013 v 

Alfrédově. 

Jaroslava Mullerová 
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POZOR - změna termínu turnaje v HAZLOVĚ vloženo: 12.4.2013 

Protože v plánovaném termínu našeho turnaje v Hazlově 7. 5. 2012 se koná nominační turnaj ČSGA v Berouně, 

vyřešil pan Milan Richter (garant turnaje) dilema účastníků Lázeňské tour kterého turnaje se zúčastnit tím, že 

turnaj v Hazlově přesunul na úterý 11. 6. 2013. 

Jistě tento vstřícný krok přivítáte a opravíte si termín turnaje. 

Rudolf Komas 
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