
Aktuality 

Alfrédov 22.9.2015 vloženo: 22.9.2015 

V Alfrédově proběhl 22.9.2015 poslední turnaj naší tour. Jednalo se však již jen o sportovně-společenskou akci, neboť výsledky z turnaje se již nezapočítávaly do celé LSGT. Na pěkně připraveném 

hřišti si mnoho hráčů zlepšilo HCP a za slušného počasí všech 80 startujících, turnaj dokončilo. Před celkovým vyhlášením výsledků LSGP byly rozdány ceny za vložené soutěže v tomto posledním klání. 

Láhev "bohemky" a malé ceny určitě potěšila výherce. Závěrečným vyhlášením výsledků, předáním cen a spořádání občerstvení byl letošní ročník LSGP minulostí. Nám nezbývá, než dohrát několik her na 

dalších hřištích v tomto roce. Věřím, že se opět sejdeme v roce 2016 na dalším, již 8. ročníku LSGT. 

Jan Koenigsmark 

  

          

          

    

Mari{nské L{zně, 14.9.2015 vloženo: 14.9.2015 

Zdravím příznivce lázeňské senior golf tour! 

Túra v Mariánkách a poslední kolo na zlepšení umístění v žebříčku tour skončilo. Na tradičně dobře připraveném hřišti startovalo 120 hráčů, z toho 89 mužů a 31 žen. 

Počasí nám moc nepřálo, v podstatě celý den drobně pršelo, naštěstí bylo jakž-takž teplo, takže i otužilí golfisté si v kraťasech přišli na své. 

Přesto počasí "n e z v l á d l o" 24 hráčů, kteří se omlouvali ráno nebo se prostě nedostavili. 

Sobotní startovka, pracně sestavená panem Oldou Nechanickým a mnou, vzala za své a improvizovalo se doplňováním a přesouváním hráčů. (Zvládnuto na jedničku startérem panem Petrem Dvořákem). 

Škoda, že jsme museli vyřadit 10 výtečných golfistů, kteří neměli domovské členství v klubech LSGT, ti by určitě rádi nastoupili za ty, kterým mrholení vadilo. 

Výsledky turnaje nepředkládám, všichni jste si je na internetu večer přečetli a byly jak v ženách, tak v mužích moc pěkné. 

Tak to máme vše, přeji načerpání posledních sil pro závěrečný Alfrédov. 

V úterý 22.9. čeká team garantů a super ceny. 

Julie Luhanová 

  

Dýšina 31.8.2015 vloženo: 1.9.2015 

Poslední srpnový den v letošním tropickém letním období absolvovalo 126 seniorů předposlední žebříčkový turnaj na hřišti v Dýšině v rámci LSGT 2015. Skvělé hřiště, fyzicky ne zrovna lehké, ale 

výborně připravené, připravilo správnou hráčskou atmosféru a celkem 13-ti hráčům i přes atmosférickou zátěž se podařilo zlepšit svůj hcp. Gratulace ale spravedlivě patří i všem zúčastněným. 

V kategorii netto muži : zvítězil Jan Neckář z GC Alfrédov, druhý byl Reinhard Schöbel z GC Hof a třetí Václav Bílý z domácího klubu Dýšina. 

V kategorii netto ženy ovládly všechny stupně vítězů hráčky klubu Dar.Dvora a to první Jana Volfová, druhá Jana Hodová a třetí Miloslava Medřická. 

V kategorii brutto muži zvítězil Reinharg Schöbel z GC Hof a u žen Vlasta Peterková z GC Karlovy Vary. 

U soutěže družstev se tentokrát družstvo Dar.Dvora svým vítězstvím se 194 stbl.body přiblížilo na rozdíl 5-ti stbl.bodů v průběžných výsledcích k třetímu družstvu M.L. V tomto turnaji na druhém místě 

skončilo družstvo Alfrédova se 183 stbl.body, které předčilo i třetí, jako vždy hojně zastoupené družstvo Sokolova se ziskem 180 stbl.bodů. 

Poslední turnaj v rámci soutěže LSGT 2015 se uskuteční dne 14.9.2015 v Mar.Lázních a tak zdůrazňuji, že do finálového kola v Alfrédově budou v rámci propozic připuštěni hráči s odehranými nejméně 
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6-ti výsledky a umístěním v žebříčku brutto. Takže poslední příležitost k vylepšení svého scóre. 

Hezkou hru vám za soutěžní výbor přeje 

Jaroslava Müllerová 

  

          

       

Hof 10.8.2015 vloženo: 9.8.2015 

Bohužel nízkou účast v tomto již osmém turnaji LSGT 2015 v bavorském Hofu jistě poznamenalo neobvyklé horké letní počasí a v neposlední řadě i výsledky na překrásném a ne zrovna lehkém hřišti, 

umístěném převážně v úzkých lesních průsecích a na svažitých terénech krásné příhraniční přírody, přesto velmi pěkně zavlažovaných fervejích a rychlých greenech, a to obdivuhodně navzdory suchému 

počasí posledních týdnů. 

Vítězství v kategorii netto J.Květoně z DDV se zlepšeným hcp, před druhým Vl.Sojkou ze SOK a dalšímu hráči DDV J.Větrovskému výsledek neovlivnil pořadí družstev, které jako obvykle ovládlo družstvo 

Sokolova před druhým družstvem M.L. a F.L. ve shodném výsledku, třetí byl Alfrédov. 

V kategorii netto ženy zvítězila D.Knaizlová z PLD, před Bl.Konečnou ze Sokolova a J.Lavičkovou z F.L. 

Kategorii brutto muži ovládli v převaze hráči místního klubu : první byl J.Mäusbacher, 2-3 byl R.Kunz a R.Schübel, čtvrtý P.Poláček z K.V. 

Kategorii ženy brutto ovládla D.Knaizlová z PLD před P.Marešovou z M.L. a J.Kopúnovou z F.L. 

V soutěži stableford bude trochu pauza až do 31.8.2015, kdy odehrajeme turnaj v Dýšině, ale mezitím můžeme změřit síly v jamkové hře hned 18.8. v Kynžvartu. Tak neváhejte a přihlašujte se. 

Na vaši hru se těšíme. 

Jaroslava Müllerová 

  

          

       

Cihelny 3.8.2015 vloženo: 5.8.2015 

Za krásného počasí přivítal nově zrekonstruovaný Golfový resort Cihelny 137 hráčů. Hřiště bylo, jak je již tradicí, ve velmi dobré kondici a to i za současných klimatických podmínek. Mnozí hráči ocenili 

i nový interiér resortu. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: 

muži netto 0 - 54 - první Petr Zahrádka 39 stb Sokolov, druhý Věkoslav Pánek Darovanský Dvůr 39 stb. a třetí Jan Koenigsmark z Alfrédova 38 stb/85ran. 

muži brutto - první místo Ivan Hoda z Darovanského Dvora 30 bodů/76ran, druhý Pavel Pilip z Mariánských Lázní 30 bodů/76 ran a třetí Karel Sekula Karlovy Vary29 bodů/77 ran. 
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ženy netto 0- 54 - první skvěle :-) Jana Kopúnová Františkovy Lázně 38 stb/81 ran, druhá Barbora Ulrychová Sokolov 37 stb. a třetí Helena Janoudová Mariánské Lázně 37 stb./78 ran. 

ženy brutto - první místo Helena Janoudová 29 bodů/78 ran, druhé místo Jana Kopúnová 25 bodů/81 ran a třetí Vlasta Peterková 24 bodů /82 ran Karlovy Vary. 

Zvláštní poděkování patří Martinu Černému, který dohlížel na plynulost hry, což při takovém množství účastníků a za tropického počasí, zvládl skvěle. Rovněž děkuji hráčům. kteří hráli svižně a hru 

zbytečně nezdržovali. 

Další hezké golfové setkání bude golfovém hřišti v německém Hofu a to 10.8.2015. 

Dagmar Jánská 

  

          

          

Kynžvart 21.7.2915 vloženo: 28.7.2015 

Další turnaj LSGT 2015 se odehrál na krásném hřišti u zámku Kynžvart částečně umístěném v romantickém prostředí zámeckého parku. V hojné účasti 116 hráčů se podařil i první hole-in-one a to Ivanu 

Rieglovi na tříparové jamce č.9 překrásnou ránou šestkou železem. Gratulujeme !!! 
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Dále z výsledkového servisu : 

v kategorii netto muži zvítězil K.Šilhan ze SOK se 44 stb.body, před Zd.Markuzzim z ML se 41 stbl.body a L.Šuldou ze SOK s 39 stbl.body. Celkem 7 mužů si zlepšilo svůj hcp. 

V kategorii netto ženy a se zlepšeným hcp zvítězila J.Lukáčová ze SOK s 38 stbl.body, před N.Faschingbauerovou z PLD a J.Svaškovou z DDV. 



Kategorii brutto muži ovládl první příčku Zd.Markuzzi z M.L., u žen D.Knaizlová z PLD. 

V soutěži družstev si upevňuje pozici družstvo Sokolova, které tentokrát uhrálo 195 bodů a zvítězilo nad družstvem M.L. se 186 body a družstvem Alfrédova se 163 body. 

Soutěž jamkovky bude pokračovat turnajem v Hazlově dne 27.7.2015 a další turnaj LSGT 2015 v soutěži stableford se odehraje 3.8. na hřišti v Cihelnách. 

Těšíme se na Vaši účast a pěkné výsledky. 

Jaroslava Müllerová 

  

          

    

Stiftland 6.7.2015 vloženo: 7.7.2015 

Báli jsme se dalšího tropického dne, ale po noční bouřce se ještě celé dopoledne honily na obloze černé mraky a tak dopolední část již šestého turnaje LSGT 2015 v bavorském Stiftlandu proběhla v 

celkem přijatelném i když horkém počasí. Hrozbu vedra vzdalo jen 13 hráčů, kteří se nedostavili na start a tak ze 100 přihlášených soutěžících se 87 postaralo o celkem velmi zajímavé výsledky. 

V kategorii mužů netto zvítězil Ed.Richters z M.L. se 42 stbl.body před St.Flajšmanem ze SOK a Zd.Zitterbartem z Dýšiny. Až do osmého pořadí všichni hráči zlepšovali svůj hcp. 

V ženách si prvenství odvezla B.Ulrichová ze SOK, rovněž s vylepšeným hcp. Na druhém a třetím místě se umístily hráčky M.L. - H.Janoudová a P.Marešová. 

V kategorii brutto muži nejlépe bodoval P.Hoffmann z KV, u žen H.Janoudová z M.L. 

Soutěž klubů ovládlo družstvo Sokolova, které se 189 body porazilo družstvo M.L. se 182 body s těsným rozdílem od družstva Alfrédova se 181 body. 

Dobré výsledky už nám vytlačují z žebříčků ty méně zdařilé a tak bude zajímavé sledovat míchající se pořadí na v závěru odměňovaných pozicích.  

Další turnaj se uskuteční 21.7.2015 v Kynžvartu. 

Jaroslava Müllerová 

  

          

    

Karlovy Vary 15.6.2015 vloženo: 16.6.2015 

Pro garanty za karlovarský klub i soutěžní výbor LSGT to byl velmi vypjatý víkend, hlavně po zveřejnění startovní listiny. Ze 160-ti přihlášených hráčů bylo nutné pro hru 40 hráčů vyřadit, neboť 

povolená kapacita hřiště pro turnaj v Karlových Varech byla 120. Postupovali jsme v duchu stanovených propozic LSGT, přesto pro řadu hráčů i funkcionářů z ČSGA to bylo nepochopitelné. Snad to bylo i 

pro ně ponaučení, že celou LSGT organizujeme pro opravdové zájemce seniorského golfu v oblíbené tour napříč západním regionem a ctíme nastavená pravidla a dohodu zainteresovaných golfových klubů 

v této amatérské soutěži. 

Turnaj to byl opravdu vydařený a překrásné hřiště i příznivé golfové počasí jistě přispělo k velké řadě výborných výkonů našich seniorů. 

V kategorii netto mužů zlepšilo svůj hcp 11 hráčů. Zvítězil J.Ježek ze Sokolova se 45 stbl.body před A.Müllerem z Alfrédova se 40 stbl.body a I.Rindošem z Dar.Dvora a V. Synáčem z M.L. se shodným 
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výsledkem rovněž 40 stbl.bodů. 

V kategorii žen si zlepšilo svůj hcp celkem 5 golfistek. Na prvním místě L.Třísková ze Sokolova se 41 stbl.body a sníženým hcp na 36 se zařadila, jak se říká, mezi golfisty (gratulujeme!!), druhá 

zabodovala Vl.Peterková s 38 body a zlepšeným hcp na 8,9 a třetí M.Medřická z Dar.Dvora také s 38 stbl.body a zlepšeným hcp. zatím na 38. 

V kategorii brutto u mužů předčil V.Synáč z M.L. s 30 brutto body Vl.Macha ze Sokolova a I.Rindoše z Dar.Dvora. 

U žen dominovala v soutěži brutto Vl.Peterková z K.V. s 26 brutto body, druhá byla H.Janoudová z M.L. a třetí D.Knaizlová z Dýšiny. 

V soutěži družstev opět ovládlo první příčku družstvo Sokolova s celkovými 198 body před druhým družstvem Dar.Dvora se 188 body, třetí družstvo K.Varů se 183 body těsně porazilo družstvo Alfrédova 

se 182 body. 

Máme již odehráno 5 turnajů a dobré výsledky z dalších turnajů jak jednotlivců, tak i družstev, budou míchat pořadími v celkových výsledcích soutěžních žebříčků. Další turnaj nás čeká 6.7.2015 v 

bavorském Stiftlandu. Mezitím ale proběhnou dva turnaje jamkové soutěže a to hned ve středu 17.6.2015 na Darovanském Dvoře a 30.6.2015 v Cihlenách.Škoda, že o tuto novou soutěž není zatím tak 

velký zájem a doufáme, že nenastane další kolaps a nevraživost při zařazování hráčů do startovky pro jamkový turnaj na tomto oblíbeném hřišti v Karlových Varech. Děkujeme za pochopení, propozice 

jsou rovněž na těchto našich stránkách. 

Jaroslava Müllerová 

  

          

          

       

Františkovy L{zně - Hazlov 1.6.2015 vloženo: 2.6.2015 

To byl úžasný golfový den. Rekordní účast 112-ti hráčů, překrásné hřiště a velmi pěkné výsledky. To je prostě hřiště Františkovy Lázně - Hazlov !!!! 

Škoda, že konec startovního pole skropil déšť, což mohlo do jisté míry ovlivnit uhrané body, ale výkon Martina Krále z klubu Alfrédov přesvědčil o herním nasazení a s uhranými 44 stbl.body předčil 

ostatní muže. Druhý byl L.Florián z klubu Teplá se 41 stbl. body a třetí V.Synáč z M.L. se 40 body shodně s J.Pavlem ze Sokolova. Celkem 10 mužů dokázalo zlepšit svůj hcp. 

V kategorii ženy zvítězila J.Lavičková z F.L.s 39 stbl. body, navíc s úžasným eaglem hned na první pětiparové jamce, před J.Lukáčovou ze Sokolova s 38 stbl.body a shodným výsledkem před 

V.Sommerschuhovou rovněž ze Sokolova a J.Müllerovou z klubu Alfrédov. Celkem 5 žen zlepšovalo svůj hcp. 

V kategorii brutto mužů dominoval V.Synáč z M.L., v kategorii žen Vl.Peterková z K.V. 

Družstvo Sokolova s 231 stbl. body si v tomto turnaji upevnilo vedoucí pozici v soutěži družstev před družstvem Alfrédova se 190 stbl.body a třetím družstvem M.L. se 186 stbl.body. 

Příště si zahrajeme 9.6.2015 jamkovou soutěž v Alfrédově a blíží se další stablefordový souboj na hřišti v Karlových Varech. 

Účast v tomto turnaji bude umožněna hráčům v souladu s propozicemi naší tour, což sice vyvolá spoustu kritiky z řad nezařazených hráčů do turnaje, či pozorovatelů z řad ostatních regionálních 

seniorských soutěží, ale učme se respektovat nastavená pravidla soutěže a dohodnuté podmínky provozovatelů hřišť. Děkujeme za pochopení a těšme se v přátelském a sportovním duchu na další turnaje 

LSGT 2015. 

Jaroslava Müllerová 
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Alfrédov 27.5.2015 vloženo: 27.5.2015 

Původní dubnový termín turnaje jsme odložili pro neregulérní stav greenů, které po zimě vypadaly spíše jako měsíční krajina. Ale udělali jsme dobře. Dnešní perfektní stav nejen greenů (i když po 

včerejším i nočním dešti byly trochu měkčí), ale celé hřiště nadchlo hodně našich hráčů. Počasí bylo trochu chladnější a větrnější, což mohlo ovlivňovat uhrané výsledky, ale přesto soutěžní atmosféra 

vyprovokovala místní seniory z klubu Alfrédova k vynikajícímu výsledku: 

Zvítězil V.Kolář se 43 stbl.body před M.Hojdou se 42 stbl.body a J.Köenigsmarkem se 40 stb.body - všichni z klubu Alfrédov. A znalost tohoto ne zrovna "lehkého" hřiště se projevila i v soutěži žen. 

Zvítězila D.Knaizlová z PLD (bývalá členka klubu Alfrédov) před J.Svaškovou ze Sokolova a J.Kopúnovou z F.L. V soutěži brutto nejvýše bodovali M.Hojda z ALF., v soutěži žen J.Kopúnová z F.L. 

Soutěž družstev jednoznačně ovládlo družstvo klubu Alfrédov se 188 body před družstvem Sokolova se 159 body a těsným výsledkem družstva Darovanského Dvora se 157 body. 

Moc času na pilování hráčských slabin nám už nezbývá, protože za 4 dny - v pondělí 1.června - nás čeká další výzva a to překrásné hřiště Františkovy Lázně - Hazlov. 

Těšíme se a přejeme hezkou hru! 

Jaroslava Müllerová 

  

          

          

       

Sokolov 20.5.2015 vloženo: 20.5.2015 

Ač předpovědi meteowebů byly nepříznivé a mnoho škarohlídů se před turnajem odhlásilo či nedostavilo bez omluvy, bylo nakonec počasí golfu příznivé. Sice občas malinko krápalo, ale nefoukal vítr a 

pohodu zúčastněných hráčů umocňovalo jako vždy perfektně připravené sokolovské hřiště. Takže 93 hráček a hráčů se mohlo soustředit na své výkony, které byly vskutku dobré, neboť se 11-ti z nich 

dokázalo zlepšovat! V kategorii na Stb vyhráli Ledínská a Flajšman ze Sokolova, v kategorii brutto Janoudová a Krupna z Mariánských Lázní. V družstvech se strhl velký boj mezi Sokolovem a Darovanským 

Dvorem, ve kterém však domácí projevili znalost hřiště a vyhráli se 194 Stb. Druhý Darovanský Dvůr bral 181 Stb, třetí Alfredov 170 Stb, který jistě bude velkým favoritem příští týden 27.5. na vlastním 

hřišti. 

Ladislav Šulda - Sokolov 
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Darovanský Dvůr 13.5.2015 vloženo: 14.5.2015 

Po nezdařeném začátku, tj. v odloženém turnaji z Alfrédova, se nám povedlo zahájení Lázeňské senior golf tour 2015 v plné parádě a to na hřišti výborné kondice v Darovanském Dvoře za překrásného 

předletního počasí. O netrpělivosti soutěžících seniorů svědčí i výborná účast 103 hráčů a dobré výsledky. Po zimní pauze nás prověřily bezvadné greeny a tomu také odpovídají výsledky turnaje. 

Domácí klub posílený o nového účastníka tour s celkově dosaženými 164 body sice nestačil na hojně zastoupený Sokolov se 169 body, třetí se umístil Alfrédov se 160 body. 

V soutěži jednotlivců kategorie netto muži zvítěžil Jiří Pavel ze Sokolova před Ivanem Rindošem z Dar.Dvora a Jaroslavem Levorou z Alfrédova, v ženách zase Jaroslava Lukáčová ze Sokolova předčila 

Marii Štangl z Mariánských Lázní a Evženii Ledinskou rovněž ze Sokolova. V brutto žebříčku muži dominuje po první turnaji Ivan Hoda z Darovanského Dvora a v ženách Marie Štangl z Mariánských Lázní. 

Celkem dobře se rozběhla i druhá soutěž LSGT v jamkovce - viz výsledky po druhém turnaji v oddílu "Jamkovka" a těšíme se na další turnaj hlavní soutěže LSGT 2015 konaný 20.5.2015 v Sokolově. 

soutěžní výbor LSGT 
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