
Aktuality 

Poh{r regionů 2016 vloženo: 26.10.2016 

Letošní dvoukolová soutěž družstev mužů a žen jednotlivých regionů ČSGA na rány netto, neboli tzv. 

Poh{r regionů ČSGA 2016 

byla vypsána pro letošní rok na dny 3. – 4. 10.2016 do GR Beroun. Na výzvu pořadatele Poháru regionů, tj. vedení a STK regionů ČSGA, se teprve po posledním, 

závěrečném turnaji naší Lázeňské Senior Golf Tour (LSGT) v Cihelnách, podařilo vyjednat s vedením a garanty LSGT souhlas s vysláním družstev mužů a žen (členů ČSGA), 

a i za cenu hektické organizace ještě tzv. v hodině dvanácté odevzdat přihlášku do soutěže. 

Proto si, s ohledem na nedostatek času k řádné přípravě, vážím jak férového odmítnutí některých nominovaných hráčů kvůli jejich osobnímu programu, stejně jako 

příkladného přístupu a nadšení hráčů, vč. na poslední chvíli oslovených náhradníků, kteří byli ochotni i za evidentně nepříznivého podzimního počasí nastoupit a plně 

respektovat závazek nést za sebe související náklady (fee, startovné, dopravu, ubytování i stravování). 

Družstva byla sestavena takto: 

Muži: Ženy: 

Karel Sekula, / kapitán Jana Kopúnová /kapitán 

Miroslav Mudra, / zást.kap. Jaroslava Müllerová / zást.kap. 

Jan Zedníček Marcela Antonová 

František Kopún Marie Štangl 

Ivo Rindoš Daniela Knaizlová 

Petr Poláček Lenka Budínová 

Jaroslav Vlasák 
 

Jan Hrádek 
 

Jan Tintěra 
 

Petr Anton 
 

První den: 

- byly na pořadu čtyřhry Greensomes(výběrový drive, dvojice dále hraje jedním míčem a hráči se pravidelně ve hře střídají, družstvo mužů tvoří pět dvojic, družstvo 

žen tři dvojice, pro soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky žen), u mužů startovalo 7 regionálních družstev, u žen 6 regionálních družstev. 

- pro tuto soutěž jsme jako hráči LSGT vystupovali jako Lázeňský Region a po odehrání náročného dne muži dělili výborné 2 místo, ženám ve vyrovnaném poli připadlo 

po prvním soutěžním dnu průběžné 6 místo. 

Druhý den: 

- kdy měly být na pořadu singly, se rozhořel velký boj o pokračování soutěže. Několik družstev, s ohledem na nepřízeň počasí (déšť, vítr a zima) odmítlo pokračovat v 

soutěži, což dokonce dostalo soutěžní výbor do nepříjemného tlaku, zda v soutěži pokračovat nebo ukončit po prvním dnu. Je paradoxem, že zatímco v podobné situaci z 

minulých let, kdy pořádající resort hru nepovolil, i když družstva chtěla hrát, tentokrát většina družstev hrát odmítala, přestože pořádající resort se soutěžním výborem 

(s ohledem na relativně uspokojivý stav hřiště a vývoj předpovědi počasí) hru nepřerušily. V jednu chvíli až 4 družstva diskutovala a zvažovala start, což vedlo dokonce k 

absurdní situaci a výzvě soutěžního výboru k hlasování všech kapitánů o vůli jednotlivých družstevv pokračovat v turnaji. 

Jsem hrdý na jednotný a nebojácný postoj našich hráčů zůstat ve hře i za těchto nepříznivých okolností a po mém doporučení soutěžnímu výboru postupovat podle 

standardních pravidel a jeho kompetenci rozhodnout, nakonec i přes nesouhlas a odstoupení některých hráčů (ze tří posledních družstev podle aktuálních výsledků mužů 

a dvou družstev žen) soutěž dále pokračovala. Odměnou všem bylo nakonec nejen zlepšení počasí, ale i výborná sportovní atmosféra celého startovního pole. 

Druhé kolo sice zamíchalo pořadím a v mužské soutěži po boji a vítězném ataku získal celkové prvenství Středočeský region, ale my, jako zástupci Lázeňského regionu, 

jsme uhájili výtečné druhé místo před zanícenými borci Slezského regionu. 

Husarský kousek druhého kola předvedly naše dámy, které se úžasným výkonem z posledního místa vyhouply před ostatní a nakonec vybojovaly rovněž celkové druhé 

místo za Středočeškami a před Severočeškami. 

Celkovým vítězem kategorie brutto byl vyhlášen s výkonem 78 ran Honza Tintěra, který tak završil úspěch hráčů a zástupců z LSGT. 

 

Detailní výsledky na: serveru ČGF. 

 

Vystoupení obou družstev lze proto hodnotit jako velmi úspěšné, a jsem přesvědčen, že přes rozdílná stanoviska bylo vyslání zástupců LSGT správným rozhodnutím. 

Nezůstávat jen na vlastním písečku, kouknout se také za humna! Většinou si golf dnes hraje každý za sebe, ale teprve týmová hra rozvíjí naprosto jiným způsobem naše 

http://fls.cgf.cz/DBFL/CGSRedaction/Documents/POH%C3%81R%20REGION%C5%AE%202016%20-%20V%C3%BDsledky.pdf


vlastnosti. A jakékoli další soutěžení na vyšší a širší platformě poskytuje příležitost poměřit si nejen svoji golfovou dovednost, fyzickou výkonnost nebo prostě jen 

možnost si v zasoutěžit, ale také schopnost pro tým a ostatní něco vlastního obětovat, za něčím jít (…kdo to zná ze své zkušenosti nebo viděl např. Ryder Cup, ten 

rozumí, co je to vydat se naplno za tým …)! Kolik takových klání a setkání může na vyšší, než regionální úrovni kdo uspořádat? Věřím, že to vše, prožité v nádherném 

prostředí pro mnohé možná dosud nepoznaných golfových resortů, v přátelském společenství a se sportovním nábojem, zajímá a motivuje spoustu seniorských hráčů k 

dalšímu hraní, lepšímu přístupu ke spoluhráčům, možná pravidelnějšímu tréninku, nutně pak poctivější péči o své zdraví a tím k lepší kvalitě života. 

Děkuji členům obou družstev za optimismus a nebojácnost, s jakou se poprali se zimou, větrem i deštěm, chci všechny pochválit za nasazení v konkurenci výborných 

hráčů jiných regionů a za celkově vzornou reprezentaci Lázeňského,či spíše celého západočeského regionu. Potvrdilo se, že nejen kvůli bývalé tradici, ale i zápalu 

pokračující seniorské generace hráčů, bychom určitě nikdy neměli na Poháru regionů chybět. 

Poděkování patří rovněž řediteli a garantům LSGT za finální souhlas oba týmy do soutěže přihlásit i za projevené ocenění úspěšné reprezentace naší tour, v tomto 

případě zpětnou kompenzací části vynaložených nákladů, tj. jednoho uhrazeného fee a jednoho startovného. 

Karel Sekula  

  

          

Cihelny 27.9.2016 - z{věrečný vloženo: 7.10.2016 

Vážení golfoví přátelé, 

27.9.2016 jsme na hřišti v Cihelnách ukončili 8. ročník této krásné lázeňské túry. Letošní rok se vyznačoval velkým množstvím přihlašovaných hráčů, což bylo 

způsobeno především nově zavedenou kategorií mužů od 50-ti let. Počasí nám bylo příznivě nakloněno a tak si poslední hru určitě všichni patřičně užili. Hřiště si mohlo 

užít i dalších 8 lidí, kteří mohli nastoupit za ty, kteří bez omluvy na závěrečný turnaj nedorazili. Neúčast těchto hráčů je zvlášť nepříjemná při canon startu, kdy počet 

přihlášených je omezen. Pro příští rok se pro takto nedisciplinované hráče budou muset přijmout přísnější opatření. Po turnaji bylo příjemné posezení při grilovačce, 

doplněné vyhlášením nejlépe umístěných golfistek a golfistů. Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli cenami pro nejlépe umístěné hráče. Nebudu vyjmenovávat vítěze 

jednotlivých kategorii, výjimkou je pouze hlavní cena, kterou získal tým GOLF CLUB SOKOLOV - Gratulujeme. 

Budu se s vámi všemi těšit na další golfová klání při 9. ročníku. 

Dáda Jánská 

  

          

          

          

Dýšina 29.8.2016 vloženo: 1.9.2016 

I přesto, že hřiště v Dýšině nebylo v nejlepší kondici, zvláště greeny, dosáhli někteří hráči a hráčky výborných výsledků. Počasí bylo docela přijatelné, byť s nějakou 

přeháňkou. 

Vítězové jednotlivých kategorií jsou: 

netto 50-64 : Šafařík Pavel, Sojková Světlana 

netto 65+ : Erni Peter,Komasová Jana 

brutto 50-64 : Zedníček Jan, Janoudová Helena 

brutto 65+ : Hanek Jaroslav, Johánková Tamara 

Další a vlastně poslední turnaj, který ještě může měnit pořadí v žebříčku, bude v ML 5.9. 
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Pavel Šťástka 

  

Hof 8.8.2016 vloženo: 10.8.2016 

Dne 8.8.2016 se za příjemného a teplého počasí uskutečnil další turnaj LSGT 2016, a to na hřišti v německém Hofu. Bohužel se trochu projevil čas prázdnin i větší 

dojezdová vzdálenost poměrně nízkou účastí hráčů, protože 63 účastníků na tuto tour nezvykle nízký počet. Nicméně hřiště bylo velmi dobře připravené a svou náročností 

na přesnost rán připravilo nejednomu hráči krušné chvilky v podobě hledání „zatoulaných míčků“. Přesto byly dosažené skvělé výsledky, např. K. Krupna pouhých 82 ran. 

V letošním roce fungoval velice dobře i restaurace, takže byla i velká spokojenost s poskytnutým občerstvením. Spokojenost s turnajem vyjádřilo i vedení GC Hof, které s 

tímto turnajem počítá i v roce 2017. 

Vítězové jednotlivých kategorii: 

Brutto 50 - 64: M. Köln, P. Matoušek 

Netto 50 – 64: D. Jánská, V. Maulen 

Brutto 65 - 99: Š. Šestáková, K. Krupna 

Netto 65 - 99: M. Richterová, K. Nevšímal sen. 

Pří vyhodnocování výsledků turnaje se zjistilo, že mým opomenutím nedošlo k aktualizaci ratincourse hřiště (zvýšení obtížnosti) v Hofu na našem serveru ČGF, a proto 

byly výsledky některých hráčů oproti skórkartám nepatrně horší. Opravou RC na severu ČGF díky rychlé pomoci hotline ČGF došlo k přepočítání všech výsledků, a proto 

doporučuji všem účastníkům turnaje, aby si své zlepšené výsledky na serveru ČGF znovu ověřili. Omlouvám se a děkuji za pochopení. 

M. Richter 

  

Cihelny 2.8.2016 vloženo: 6.8.2016 

Vážené golfistky, vážení golfisté, 

další zastávkou Lázeňské tour bylo krásné a těžké hřiště Golf Spa Resort Cihelny. Přihlášeno bylo 150 hráčů a na start jich nastoupilo 135. Bez omluvy se nedostavili 

Mašková Daniela, Krupkovi Petr a Zdeňka a manželé Ledinských. Mělo by platit , že když se nemohu zúčastnit, je třeba se včas odhlásit nebo omluvit z turnaje. 

Velká gratulace patří vítězům a to Vladimíru Machovi a Standovi Jánskému, kteří zvítězili v obou kategoriích, dále Vlastě Peterkové, Heleně Janoudové, Dagmar Jánské 

a Zdence Ježkové. 

Turnaj se uskutečnil jako vždy na výborně připraveném hřišti. Zvláštní pochvalu si zaslouží maršal za dodržování plynulosti hry. Můj dík patří i hráčům, kteří tyto 

pravidla respektují. 

Bohužel nedokážeme poručit počasí a to nás tentokráte kapku potrápilo svým téměř celodenním deštěm. 

Další turnaj nás čeká v Hofu a to 8.8.2016. 

Dagmar Jánská 

  

          

       

Kynžvart 26.7.2016 vloženo: 1.8.2016 

Další turnaj LSGT se konal v úterý 26.7.2016 na krásném a zajímavém hřišti v Kynžvartě. Turnaj probíhal za příjemného golfového počasí (lehce zataženo, téměř 

bezvětří). Bohužel po 13.hodině došlo ke zhoršení počasí, začalo pršet, na některých částí hřiště i průtrž mračen a přibližovala se dosti silná bouřka, doprovázená blesky. 

Turnaj musel být přerušen, část účastníků se stihla vrátit do klubovny a někteří využili ke schování nově budovaných „altánů“, které nás ochránily před deštěm. Obnovení 

startu bylo po 15.hodině. Mnozí již nenašli sílu vrátit se na greeny a turnaj ukončili. O to větší uznání patří těm, kteří turnaj absolvovali celý. 

Za zmínku ještě stojí HOLE IN ONE. Po loňském Ivana Riegla na devítce, se letos zadařilo Jirkovi Veselému z GK Františkovi Lázně a to hned na druhé jamce. 

Gratulujeme! Kdo bude příští rok do třetice? 
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Výsledky jste si přečetli na internetu, takže je není třeba opisovat. 

Poděkování též všem zaměstnancům golfového klubu za přípravu hřiště, organizaci turnaje při mimořádných podmínkách a vyhodnocení výsledků, byť se celý turnaj 

protáhl až pozdějším hodinám. 

Příští kolo LSGT bude hned následující úterý 2.8.2016 v Cihelnách. 

Miloš Micka 

  

Stiftland 27.6.2016 vloženo: 19.7.2016 

Turnaj na hřišti v nedalekém Stiftlandu v Německu se uskutečnil za příjrmného počasí a přihlásil se rekordní počet 107 hráčů. Bohužel i tentokrát se vyskytl nešvar 

posledních let, tj. že se na start nedostavilo více než 10% z původně přihlášených. V každém případě bylo zdejší hřiště v kondici a výborně připraveno, což kvitoval 

nejeden hráč. Pozadu nezůstala ani restaurace která se blýskla výborným gulášem. Vlastní turnaj proběhl v příjemné atmosféře. 

Bohužel se vyskytl zádrhel při zpracování výsledků, když jeden z hráčů podlehl pokušení a vylepšil si výsledek na skorkartě. Vyšetření a projednání případu si vyžádalo 

nějaký čas, a proto tohle zdržení. Hráč byl v turnaji diskvalikován a celkové výsledku na serveru ČGF byly již opraveny. Rovněž i žebříčky LSGT. 

Milan Richter a Pavel Šťástka 

  

Karlovy Vary 13.6.2016 vloženo: 15.6.2016 

Rekordní počet přihlášených. Všem 183 zájemcům o hru Golf Resort vyhověl. 

Startovalo se od 7.10 do 14.40 hodin. Hladký průběh turnaje zkomplikovali jen ti, kteří se přihlásili do turnaje, nechali se napsat do startovní listiny a na start se 

nedostavili. Někteří i bez omluvy. Bylo jich 21! 

Hřiště, i po předcházejících lijácích bylo ve výborné kondici. Počasí nám přálo, pršelo jen na závěr turnaje. 

Hráčům golf ve Varech svědčil. HCP snižovalo 13 mužů a 3 ženy. 

Vítězové 

Brutto 65+: V. Peterková, P. Hoffman 

Brutto 50 – 64: M. Štangl, K. Sekula 

Netto 65+: Z. Ježková, A. Spousta 

Netto 50 - 64: E. Šolcová, I. Riegl 

Další, v pořadí 6. turnaj LSGT se uskuteční 27. 6. ve Stiftlandu. 

Vlasta Peterková 

  

          

          

          

Františkovy L{zně 30.5.2016 vloženo: 2.6.2016 

Čtvrtý turnaj letošní LSGT 2016 se uskutečnil 30.5.2016 na hřišti FR. Lázně-Hazlov. Z původně 137 přihlášených se nakonec zúčastnilo 127 hráčů. Hrálo se za 
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podmračeného počasí, když několikrát došlo i na dešťové přeháňky. Hřiště bylo ve velmi slušné kondici, ale i hráči dokazovali svoji odolnost, neboť v mnoha případech 

došlo ke zlepšování osobních HCP. Nicméně počasí donutilo hráče ke svižnější hře, když délka hry jednoho flightu byla cca 5 hodin, což je velmi slušný výkon. 

V mladší kategorii netto zvítězili M. Kandráč, RGCML se 40 body a paní J. Herrová, GCFRL s 39 body. 

Ve starší kategorii netto zvítězili B. Tobrmann, GCSOK se 43 body a paní H. Berková, GCFRL se 40 body. 

V mladší kategorii brutto zvítězili M. Kandráč, RGCML, 29 ran a paní Janoudová H, RGCML s 21 ranami. 

Ve starší kategorii brutto zvítězili J. Hanek, GCKVA, 25 ran a paní V. Peterková, GCKVA se 17 ranami. 

V družstvech zvítězil se 198 body RGCML. 

M. Richter, GCFRL 

  

V{žení golfisté, vloženo: 27.5.2016 

v nové sezoně opět přibylo zájemců o tour z řad seniorů, a tak se Vám některým může stát, že se již nebudete moci přihlásit na turnaj běžným způsobem přes server 

ČGF z důvodu naplnění kapacity. 

V tom případě bude nutné přihlásit se telefonicky na recepci příslušného klubu. Dále se pak Vaše přihláška bude řešit dle propozic LSGT. 

Zdravím a děkuji za pochopení. 

Pavel Šťástka 

  

Sokolov 18. 5. 2016 vloženo: 21.5.2016 

Třetí turnaj LSGT 2016 v Sokolově odehrálo 118 golfistů (z celkově zaevidovaných 128). O hru na sokolovském hřišti mělo zájem i několik golfistů z jiných klubů, ale ti 

byli v souladu s pravidly ze seznamu přihlášených vyřazeni. Počasí bylo vcelku dobré, jen občas byla hra narušována typickým sokolovským povětřím. Hřiště bylo dobře 

připravené, o čemž svědčí dosažené výsledky - v kat. mužů celkem 9x zlepšení a 18x udržení HCP, v kat. žen 10x udržení HCP. Nejlepších brutto výsledků dosáhli v 

jednotlivých kat. M. Mudra (KVA), P. Hoffman (KVA), H. Janoudová (ML) a V. Peterková (KVA). Netto výsledcích byli úspěšní L. Lukáč (SOK), M. Havr ánek (ALF), E. 

Ledinská (SOK) a A. Šilhanová (SOK). 

Pozn.: Příjemným překvapením byly pro mnoho golfistů nové lavičky, které velmi zaujaly stylem zhotovení i účelností rozmístění. 

Další turnaj bude odehrán 30. května v Hazlově. 

Jaroslava Lukáčová, Sokolov  

  

          

          

Darovanský dvůr 11. 5. 2016 vloženo: 12.5.2016 

Druhý turnaj letošní serie se uskutečnil za krásného počasí na výborně upraveném hřišti v Darové. Zúčastnilo se 90 hráčů. V jednotlivých kategoriích zvítězili M. Mudra, 

K. Krupna, M. Kolln, J. Luhanová, M. Svoboda a H. Berková. 

Již za týden nás čeká další turnaj v Sokolově. 

R. Komas 
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Alfrédov 4. 5. 2016 vloženo: 5.5.2016 

Tak konečně máme za sebou 1. turnaj letošní LSGT. V prvním termínu sněžilo, teplota byla 0 stupňů a foukal silný vítr, tak bylo vhodné termín o týden posunout. 

Zpočátku to vypadalo slibně, ale počasí nám opět ukázalo, kdo je tu pánem. Ti, kteří startovali až po obědě, měli trochu více větrno a trochu jim také zapršelo. Ale 

protože jsme již golfisté zkušení a něco jsme již zažili, vše dopadlo dobře a nikdo na hřišti "nezůstal". 

Celkem se zúčastnilo přes 90 hráčů a to je dobrý počinek pro další turnaje. 

Hřiště nás trochu potrápilo odskoky, ale to je na začátku sezóny vždy pravidlem, než se dostane do pořádné kondice a trávníky dorostou. 

Těším se na všechny hráče v Darovanském Dvoře a přeji všem dobrou kondici a náladu. 

Honza Koenigsmark, GC Alfrédov 

  

          

          

    

Přeložení zahajovacího turnaje v Alfredově vloženo: 23.4.2016 

Vážení golfoví přátelé 

vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí na úterý 26.dubna, překládá se zahajovací turnaj v Alfredově na středu 4.května. Je nutné znovu se přihlásit. 

Děkuji za pochopení  

Pavel Šťástka 
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