
Finále Poháru regionů 2018 vloženo: 18.10.2018 

16. - 17. 10. 2018 se hrálo finále regionů v GC Greensgate-Dýšina, jako 2 kolová soutěţ 7 ţenských a 9 muţských druţstev. 

Za náš region (Lázeňský) nastoupili: Antonová - Fascingbauerová, Peterková - Vlasáková, Nešporová - Kopunová / ţeny, Anton - Jiřík, Hoffman - Poláček, Kopun - 

Vlasák, Mach - Hacker, Tintěra - Mudra / muţi. Hrál se systém 1.kolo Four Ball, 2.kolo Greensomes. Mezi hráči se vytvořila velmi dobrá a bojovná atmosféra, nicméně se 

nám díky zvolenému systému hry, který je nastavený spíše pro hráče s vyšším HCP, nepodařilo vybojovat ţádné uspokojivé umístění. 

Zklamáním byl systém hry, který byl změněn. 

Původně se deklarovala hra 1. den Foursome, 2. den Na rány (jednotlivci). Nově zvolený formát hry nedosahoval prestiţe finále  celoroční tour regionů, ale ţel spíše 

úrovně komerčních, firemních turnajů, coţ bylo pro naše hráče (i pro mne osobně) velikým zklamáním! 

Za celý team LSGT kapitán Ing. Jan Tintěra 

  

Karlovy Vary, 24. 9. 2018 vloženo: 25.9.2018 

Jubilejní - tedy 10. ročník naší LSGT – vyvrcholil závěrečným turnajem na hřišti v Olšových Vratech dne 24.září2018. Panovaly sice dost ošklivé povětrnostní 

podmínky(brr…!), kvůli ohroţení bezpečnosti hráčů nebylo povoleno v rozmočeném terénu ani nasazení bugin, ale přesto si troufám soudit, ţe nakonec závěrečný turnaj 

splnil velká očekávání těch hráčů, kteří náročné kolo hrdinsky došli! 

Pro přehled uvádím: na celkový počet asi 150 přihlášenýchzájemců bylo k dispozici pro hru pouze 88 míst. Regule túry jsou jasně stanoveny a nebylo moţno vyhovět 

všem …, přesto - je nesmírná škoda, ţe startu v jubilejním finále vyuţilo jen 74 startujících. Coţ je samozřejmě trpké zejména pro ty, na které se nedostalo. Někteří senioři 

se sice na poslední chvíli omluvili (10 hráčů), ale s ohledem na dnes jiţ seriózní předpovědi počasí mohli odtušit své ambice pro účast ve hře moţná dříve, a dát tak moţnost 

těm, kteří by rádi kolo absolvovali. Za nezodpovědný však povaţuji nezájem některých alespoň zavolat a odhlásit se, aby náhradníci měli moţnost „naskočit“! Jména 

neuvádím, ale určitě doporučím vedení LSGT určité návrhy pro eliminaci obdobných situací pro příště. 

Zprvu hodně tvrdé počasí se během dne umoudřilo a poskytlo tím první odměnu těm, kteří se pro turnaj odhodlali a opravdu ho zdárně došli. Někteří nakonec hru vzdali (7 

muţů a pouze 1 ţena), přesto si všichni zaslouţí ocenění za odvahu do hry vstoupit. 

Slavnostního vyhlášení výsledků celé túry a bohatého rautu se pak zúčastnilo celé pole hrajících (i příchozích omluvených ze hry), a tak byl jubilejní 10. ročník důstojně 

završen a v kaţdé kategorii vyhlášení a oceněni hráči podle jiţ předem známých sečtených výsledků dle závěrečné pořadí. 

Karel Sekula, garant za GCKVA 

  

Pohár regionů 2018 vloženo: 17.9.2018 

Uzávěrka přihlášek do nominace na Pohár regionu je do 24.9.2018  

Stanislav Jánský 

  

Sokolov 3. 9. 2018 vloženo: 4.9.2018 

Předposlední turnaj série LSGT byl odehrán na hřišti v Sokolově. Počet golfistů přihlašujících se do hry se odvíjel od předpovědi počasí, která byla na pondělní dopoledne 

dost nepříznivá. Ranní poprchávání během dopoledne ustalo a změnilo se v polojasno. Počet průběţně přihlašovaných hráčů překračoval stovku. Na základě 100 aktuálně 

(2.9. odp.) přihlášených golfistů byla dost pracně sestavena startovní listina, do níţ byly zapracovány poţadavky a přání na sestavení flajtů. Snaha vyhovět četným 

poţadavkům se však v účasti neodrazila - celá pětina přihlášených do Sokolova nedorazila. 

Hřiště bylo navzdory letošním extrémně suchým podmínkám ve výborném stavu. Náročnost sokolovského hřiště tentokrát lépe zvládli muţi - v mladší kategorii zlepšovalo 

7 golfistů (vyhrál R. Batěk 39) a v kat. 65+ zlepšovalo 5 hráčů (vyhrál J. Hejduk 39). V obou kat. ţen pouze 6 z nich udrţelo svůj HCP (nejlépe N. Faschingbauerová 34 a Z. 

Jeţková shodně s J. Lukáčovou 33). 

Další (poslední ze série LSGT, jejíţ výsledky jsou do konečného hodnocení započítávány) se odehraje v Mariánských Lázních. 

Všem nadšeným a zodpověrným golfistům/golfistkám přeji mnoho příjemných golfových záţitků. 

Jaroslava Lukáčová, Sokolov  

  

Fahrenbach 28. 8. vloženo: 29.8.2018 

Turnaj začal za podmračeného počasí a s očekáváním brzkých sráţek, coţ se ale nakonec nestalo a naopak se vyčasilo do slunného dne. Počasí tak podpořilo velice 

pěkný dojem hráčů z místního hřiště, které přes svojí fyzickou náročnost mnohé hráče přesvědčilo o oprávněnosti jeho zařazení do Lázeňské tour. Zklamáním proto byla jen 

slabá účast seniorů, které si toto hřiště nezaslouţilo. Bude třeba se zamyslet, jak účast ve Fahrenbachu zvýšit, nebo se vrátit zpět do Hofu. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích v turnaji se stali: 

  Muži do 65 let Ženy do 65 let Muži nad 65 let Ženy nad 65 let 

Netto Šolc, GCCIH, 36 b. Šolcová GCCIH, 32 b. Spousta,GCSOK. 38 b. Konečná, GCSOK, 35 b. 

Brutto Stariat, GCSOK, 25 b. Nešporová, RGCML, 16 b. Kopůn, GCFRL, 26 b. Konečná, GCSOK, 14 b. 
 

M. Richter, garant GCFRL 

  



   

       

    

Cihelny 31. 7. vloženo: 31.7.2018 

Golf Resort Cihelny přivítal poslední červencový den 133 hráčů. Počasí bylo velmi teplé a proto patří velký díky všem zúčastněným, kteří v těchto tropech hráli, takţe za 

mě, všichni ten den byli vítězi. Hezky se o nás postaral Martin Černý (klubový stk), který nechal vychladit den předem ručníky a rozváţel je po hřišti hráčům. Hřiště bylo v 

překrásném stavu a děkuji hráčům i za plynulost hry, ta byla opravdu na jedničku. 

Někteří hráči si po hře uţili osvěţení v bazénu, který resort nabízí. 

Maličko mě potrápilo sestavit startovní listinu, neboť bylo asi tak 60% poţadavků na flight, kde jsem tyto záznamy sbírala ze všech stran. 

První místo muţi v kategorii netto 50-64 si zajistil Míra Šulc , v kategorii netto 65+ to byl Petr Zahrádka. V ţenách v netto 50-64 byla úspěšná Drahoslava Veverková a 

netto 65+ Tamara Johánková.  

Přeji vám všem štěstí při hře :-) 

Dagmar Jánská, garant turnaje za Cihelny 
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Dýšina 23. 7. vloženo: 24.7.2018 

Deváté kolo letošní Lázeňské senior tour se uskutečnilo v pondělí 23.7.2018 v resortu Greensgate Golf & Leisure Resort, postaru na Dýšině. Plně zavlaţované mistrovské 

hřiště patří k těm technicky náročnějším, na kterém se HCP nezlepšuje jednoduše. Nicméně některým se to povedlo a zde jsou výsledky všech kategorií: 

MUŢI BRUTTO 50 - 64 

1 JIŘÍK Milan 26 

2 KODEJŠ Zdeněk 24 

3 KANDRÁČ Michal 24 

MUŢI BRUTTO 65 - 99 

1 HOFFMAN Petr 30 

2 ŠÍMA Pavel 26 

3 SEKULA Karel 22 

ŢENY BRUTTO 50 - 64 

1 JANOUDOVÁ Helena sn. 27 

2 ANTONOVÁ Marcela 25 

3 BUDINOVÁ Lenka 22 

ŢENY BRUTTO 65 - 99 

1 PETERKOVÁ Vlasta 19 

2 LUKÁČOVÁ Jaroslava 16 

3 LUHANOVÁ Julie 14 

MUŢI NETTO 50 - 64 

1 RIEGL Ivan 38 

2 KODEJŠ Zdeněk 37 

3 JIŘÍK Milan 36 

MUŢI NETTO 65 - 99 

1 LEV Rudolf 41 

2 KRÁL Martin 40 

3 PROCHÁZKA Emerich 39 

ŢENY NETTO 50 - 64 

1 ANTONOVÁ Marcela 38 

2 VOLEJNÍČKOVÁ Helena 35 

3 FASCHINGBAUEROVÁ Nataša 35 

ŢENY NETTO 65 - 99 

1 LUHANOVÁ Julie 37 

2 LUKÁČOVÁ Jaroslava 33 

3 KONEČNÁ Blanka 31 
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Vítězům blahopřejeme a všem 113 hráčům děkujeme za účast a do dalších kol přejeme hodně štěstí! 

Jan Hrádek garant turnaje za Greensgate golf 

  

Alfrédov 3. 7. vloženo: 6.7.2018 

Turnaj v Alfrédově se podařilo na druhý pokus uskutečnit. Bylo dobře, ţe soutěţní výbor rozhodl pro velmi špatný stav greenů turnaj odloţit. V druhém termínu 3.7.2018 

uţ byl stav greenů lepší. Tak jako na větčině dalších hřišť udělalo teplé počasí své. Přesto sedmdesáti členné startovní pole si vcelku dobře zahrálo. Stálou bolístkou našich 

turnajů je bezdůvodná neúčast přihlášených hráčů. V několika případech se stalo, ţe ve flajtu zůstal jen jediný hráč. Startér měl mnoho práce, dát dohromady počet lidí, aby 

vše bylo v rámci pravidel. Bude nutné pro příští ročník vymyslet nějaký systém, který by tento nešvar omezil. Jinak výsledky mnoha hráčů byly dobré a musíme doufat, ţe 

příští ročník nám bude přát lepší počasí nebo si postupně musíme zvykat na "tropy". 

Honza Koenigsmark 

  

Stiftlandu 26. 6. 2018 vloženo: 27.6.2018 

Turnaje ve Stiftlandu se zúčastnilo 75 hráčů, coţ bylo o 10 % méně neţ loni.Počasí bylo tentokrát vlídnější, neboť nepršelo a panovalo poměrně příjemné golfové 

počasí.Hřiště bylo vzorně připravené a v restauraci byla k dispozici velmi vstřícná česká obsluha. Oblíbenost této golfové destinace se projevila v celkově pohodové 

turnajové atmosféře, coţ se odrazilo i v poměrně slušných výsledcích vítězů jednotlivých kategorii – viz výsledková listina na serveru cgf.cz. 

M. Richter, garant turnaje 

  

       

Hazlov 29. 5 2018 vloženo: 19.6.2018 

29.5.2018 se uskutečnil seniorský turnaj LSGT v Hazlově. Při poměrně hezkém počasí proběhl turnaj v příjemnémpohodě, kterou nekazil ani nepříliš kvalitní povrch 

greenů, které se nestihly řádně zotavit po letošní zimě. Snad právě proto se turnaje se zúčastnilo nakonec jen 88 hráčů, za toho 61 muţů a 27 ţen. Přesto lze konání turnaje 

hodnotit velmi pozitivně, o čemţ svědčil pochvalné reakce mnohých účastníků na velmi šťastné umístění hřiště do prostředí CHKO Halštrov. 

Výsledky turnaje najdete na serveru ČGF. 

Milan Richter, garant za GRFb 

  

          

Karlovy Vary 13. 6. 2018 vloženo: 15.6.2018 

Kaţdoročně se s velkým očekáváním a enormním zájmem hráčů o start připravovala startovní listina pro karlovarský turnaj na středu 13.6.2018, kterou jsme díky 

vstřícnosti Golf Resortu KV roztáhli aţ na 144 hracích míst. Přestoţe se nakonec podařilo sestavit startovku podle přání natěšených hráčů a celý turnaj proběhl k velké 

spokojenosti, bude na úvaze vedení Lázeňské Tour, zda nepřistoupit k určitým omezením volby a představ našich seniorů o „uvolněnosti“ turnaje. Nebylo totiţ málem 

jediného flightu, který by nechtěl být sestaven podle přátel, /ne/oblíbenosti osob, času či návazností na manţely či manţelky. Ke všemu musím ještě nerad konstatovat, ţe u 

turnaje s tak velkým zájmem se nakonec ze hry odhlásilo pár dní před nebo ještě ráno v den turnaje neuvěřitelných 35 lidí ! Důvody mohou být jistě objektivně pochopitelné, 

jenţe pro ty, kteří by si rádi zahráli, uţ málo platné...  

V konečném důsledku si tak zahrálo „jen“ 126 zodpovědných hráčů, kteří se na start dostavili, vč. tzv. hostů naší Tour, kterým tak bylo umoţněno se zúčastnit. Jak jsem si 

ověřoval přímo na hřišti v průběhu turnaje, všichni si hru uţívali a přes nepříznivé předpovědi se i slušné počasí zaslouţilo o příjemný den. 

Karel Sekula, garant za GCKVA 
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Změna termínu Cihelny - nově 31. 7. 2018 vloženo: 3.6.2018 

Stanislav Jánský 

  

Darovanský dvůr 21. 5. 2018 vloženo: 3.6.2018 

V letošním roce jsme LSGT zahajovali na Darovanském dvoře vzhledem k tomu, ţe byl zrušen turnaj v Alfrédově. Zatímco v roce 2017 nás vítalo po bouřce podmáčené 

hřiště a déšť nás smáčel i v závěru turnaje, tak nás letos celou dobu provázelo sluníčko. Spokojenost hráčů však nevyvolalo pouze sluníčko, ale hlavně výborný stav hřiště, 

zejména pak greenů. Od hráčů z Mariánských Lázní přišlo i písemné poděkování „ shodli jsme se všichni, Vaše hřiště bylo perfektně připraveno na pondělní Senior tour, 

díky. Těšíme se na příští hru u vás. „ To jistě potěší kaţdého provozovatele golfového hřiště, zvláště kdyţ to nebyl ojedinělý názor. Chvála byla při závěrečném posezení 

slyšet u celé řady stolů. 

Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil i počet hráčů na 76 účastníků a dle jejich vyjádření, spokojených účastníků. Věříme, ţe se zde setkáme i v říštím roce a to v 

ještě ve větším počtu. 
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Větrovský Jaroslav 

  

Pohár regionů - Dýšina 16. - 17. 10. 2018 vloženo: 14.5.2018 

Váţené golfistky ,váţení golfisté, 

Jak jsme jiţ avizovali na závěrečném turnaji 2017 v Sokolově, chceme v tomto roce postavit tým pro Pohár regionů. Tento turnaj seniorských týmů z jednotlivých tour v 

ČR se letos koná na hřišti Greensgate v Dýšině ve dnech 16.-17.října 2018.  

Týmy jsou sestaveny v počtu 10 muţů a 6 ţen. 

Druh soutěţe: 

Dvoukolová soutěţ druţstev muţů a ţen jednotlivých regionů ČSGA na rány netto.  

I. kolo - čtyřhra Greensomes – čtyřhra s výběrem drajvu. Dvojice dále hraje jedním míčem a hráči se pravidelně ve hře střídají. 

Druţstvo muţů tvoří pět dvojic. Druţstvo ţen tři dvojice. Pro soutěţ se započítávají 4 nejlepší výsledky muţů a 2 nejlepší výsledky ţen. 

II. kolo - hra jednotlivců na rány s odpočtem 3/4 HCP dle serveru ČGF. Pro soutěţ se započítává 8 nejlepších výsledků muţů a 4 nejlepší výsledky ţen. 

Vzhledem k tomuto počtu prosím, aby se všichni zájemci o tento turnaj přihlásili na email : jansky.cihelny@gmail.com a to co nejdříve. Přihlásit se můţe kaţdý z jakékoliv 

kategorie. 

Všem hráčům bude uhrazeno z fondu LSGT startovné na oba dny a ubytování na 1 noc. 

Těším se na vaše přihlášky. 

Stanislav Jánský 

 


