
Aktuality 

JuCad fandí seniorům z LSGT. 

 

Greensgate Golf Club Dýšina 19. 9. 2019 vloženo: 21.9.2019 

Poslední závěrečný turnaj letošní túry se opět odehrál za ideálního počasí na výborně připraveném hřišti. Na turnaj se 

přihlásilo 71 hráčů,čímž nebyla ani naplněna kapacita turnaje. Nakonec se do startovky z tohoto důvodu dostalo i několik 

hráčů z jiných klubů. Proto připravujeme pro příští sezonu snížení počtu povinně odehraných turnajů k účasti na tomto 

závěrečném turnaji. 

Vítězové jednotlivých kategorii v ženách byly B.Konečná a D. Knaizlová- vyhrály obě kategorie, v mužích zvítězili Pham 

Ngoc Lam,J.Ježek,P.Michel a P.Hoffman. 

Po turnaji a výborném rautu byly vyhlášeny a odměněny nejlepší hráčky LSGT 2019 

M.Gulyk a J.Lukáčová v kategoriích NETTO, 

H.Janoudová a J. Müllerová v kategoriích BTTO. 

Mezi muži zvítězili 

J.Stariat a Fr.Kopún v kategorii NETTO, 

J.Stariat a P.Hoffman v kategorii BTTO. 

Putovní pohár pro vítězný golfový klub se stal kořistí opět pro GC Sokolov. 

Stanislav Jánský 

  

          

Alfrédov 03. 9. 2019 vloženo: 3.9.2019 

Poslední letošní turnaj za účasti 70 hráček a hráčů se již tradičně v této sezoně odehrál za velmi příjemného slunného 

dne. Hřiště po letních dnech bez deště bylo v dobrém stavu s pomalejšími greeny, což mnohým zúčastněným pří pohledu na 

výsledky vyhovovalo. 

Rekordně zahrála vítězka kategorie netto 50-64 p. Millerová Ivana a to 56 stb. 

I v ostatních kategoriích netto vítězové paní Lukáčová, pánové.Schiebert a Dobiáš výrazně vylepšili svůj hcp. V kategorii 

btto zvítězili znovu paní Lukáčová, Knaizlová a pánové Miller, Knedlík. 

Turnaje se bez omluvy nezúčastnili pánové Chaloupka a Jastarban - tento již poněkolikáté. 

Nyní nás čeká již závěrečný turnaj na Dýšině s vyhodnocením nejlepších v letošní túře. 

Stanislav Jánský 

  

GC Fahrenbach, Německo, 26.8.2019 vloženo: 28.8.2019 

Tak jako většina turnajů v letošním roce se i tento ve Fahrenbachu v Německu odehrál za krásného, slunečného počasí, 

možná snad až hicu, který kladl velký nárok na fyzickou odolnost všech seniorů. 

Počasí tak bohužel ovlivnilo plynulost hry, když bylo v tomto vedru obtížné udržet tempo hry.Nedalo se tak vyhnout 

častému čekání na uvolnění dráhy, což turnaj poněkud prodlužovalo. 
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Nicméně velmi dobře připravené hřiště vše vynahradilo. Takže radost z pohybu a hry na pěkném hřišti byla nefalšovaná.Za 

zmínku určitě stojí znamenitý individuální výkon Pavla Šťástky, který 4-parovou jamku č.10 dokonce zahrál na 2 rány, resp. 

zahrál Eagle. Takový výkon určitě zaslouží ocenění. 

Vítězi v jednotlivých kategoriích v turnaji se stali: 

Do 65 let Muži Ženy 

Netto Michel Petr, GCCIH, 38 b. Šolcová GCCIH, 37 b. 

Brutto Michel Petr, GCSOK, 29 b. Kobzová Marc., GRGGC,20 b 

Nad 65 let Muži Ženy 

Netto Ježek Jaroslav,GCSOK 37 b. Konečná, GCSOK, 34 b. 

Brutto Kopůn, František 26. b. Müllerová J., GKDOV, 16 b. 
 

M. Richter, garant GCFRL, Fahrenbach 

  

          

    

Kynžvart 20. 8. 2019 vloženo: 25.8.2019 

Již tradičně třetí srpnový týden přivítalo Kynžvartské hřiště 9.turnaj Lázeňské seniorské golfové tour. Hřiště bylo dobře 

připravené, za což patří dík pořadatelům. 

K sestavení startovky se sešlo desítky požadavků a všem bylo vyhověno. Bohužel tím došlo, k mírnému upozadění 

některých, což vyvolalo trochu nespokojenost. 

Dalším problémem LSGT je neúčast již přihlášených hráčů po uzavření startovky. Zabírají tím místo a startovní časy svojim 

kolegům, kteří hrát opravdu chtějí. Letos se to týkalo 11 hráčů z 83 přihlášených. Pan J.D. se neomluvil vůbec. 

Výsledky : 

Muži netto: 

K.T. 

Š.F. 

Ženy netto: 

V.L. 

H.M. 

Muži brutto: 

S.J 

H.P. 

Ženy brutto: 

K.D. 

Š.Š. 

Dle vyjádření právníka nelze na veřejném sdělení uvádět celé příjmení a jméno ( nařízení EU k ochraně osobních údajů 

GDPR) 

Miloš Micvka 

  

Cihelny 30. 7. 2019 vloženo: 31.7.2019 
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Zdravím lázeňské golfisty, kteří si zahráli na Cihelnách za krásného letního počasí a samozřejmě i Ty, kteří se nemohli 

zúčastnit, třeba ze zdravotních důvodů jako já. Turnaj se odehrál za současných klimatických podmínek na skvěle 

připraveném hřišti., kde greeny ukazovaly svoji záludnou tvář. Startovalo celkem 115 hráčů a bez omluvy se nedostavil pouze 

pan Jastraban. 

Blahopřeji všem vítězům, kde v kategorii netto zvítězili: Nešporová Liana ( krásných 79 ran), Šilhanová Alena, Pich Radek a 

Matoušek Oldřich. 

V kategorii brutto opět jak jinak než Nešporová Liana, Johánková Tamara, Rindoš Ivo a Hoffman Petr ( skvělých 75 ran). 

Tak to bylo k výsledům, ale když se vrátím na začátek, tak to začíná od startovní listiny, kde se v tom chaosu garanti 

ztrácí. Je mnoho požadavků na fligtht a bohužel při dobré víře, nelze všem vyhovět. Ten chce jít s tamtím, ta zase s tamtou, 

dokonce mi píšou i sestavení celého flightu, dokonce někdo nechce jít před tamtím :-) atd. 

Podle propozic by měla být sestavena startovní listina podle HCP, pouze k vyjímkám lze ojediněle přihlédnout. Sestavení 

letošní startovky byla opět práce na několik hodin, protože polovina hráčů měla své požadavky. Můj postoj byl vždy 

maximálně vyhovět požadavkům hráčů, ale podle poslední zkušenosti se budu přiklánět ke sportovnějšímu duchu. 

Pochvalu si zaslouží první flight (Hoffman, Rindoš, Rajzakter a Trněný ), který udal tempo hry a ostatní se ho snažili držet, 

takže to byla jedna z nejrychlejších lázňských tour, neboť téměř všichni hráči zvládli hru mezi 4-5 hodinami. Tak to je hezké 

a věřím, že byli hráči spokojeni, možná až na některé jedince, kterým se nedařilo :-) 

Další turnaj se na nás bude těšit v Kynžvartu a to 20.8.2019. 

Hezkou hru všem. 

Dagmar Jánská garant za GC Cihelny 

  

          

       

Pohár regionů - Čeladná vloženo: 31.7.2019 

Vážené golfistky ,vážení golfisté, 

Na základě požadavků některých z vás máte možnost přihlásit se do týmu pro Pohár regionů. Tento turnaj seniorských 

týmů z jednotlivých regionálních tour v ČR se letos koná na hřišti Čeladná ve dnech 21.-22.října 2019. 

Týmy jsou sestaveny v počtu 10 mužů a 6 žen. 

Druh soutěže: 

Dvoukolová soutěž družstev mužů a žen 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. 

Družstvo mužů tvoří pět dvojic. Družstvo žen tři dvojice. Pro soutěž se započítávají 4 nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší 

výsledky žen. 

II. kolo - hra jednotlivců na rány s odpočtem 3/4 HCP dle serveru ČGF. Pro soutěž se započítává 8 nejlepších výsledků 

mužů a 4 nejlepší výsledky žen. 
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Vzhledem k tomuto počtu prosím, aby se všichni zájemci o tento turnaj přihlásili na email: jansky.cihelny@gmail.com a to 

nejpozději do 15.9.2019. Přihlásit se může každý bez ohledu na hcp z jakékoliv kategorie. 

 

 

Každému hráči bude poskytnut příspěvek z fondu LSGT ve výši 1500,-Kč . 

Těším se na vaše přihlášky. 

Stanislav Jánský 

  

Dýšina 22. 7. 2019 vloženo: 24.7.2019 

Sedmý turnaj Lázeňské Senior Tour z celkem jedenácti padl na červencový termín a jako tradičně se prázdninového 

turnaje zhostil Greensgate Golf & Leisure Resort. Nelehké hřiště avšak perfektně připravené zdolalo 112 hráčů a těmto patří 

největší gratulace. 

Vítězové v kategoriích 

MUŽI BRUTTO 50 - 64: RINDOŠ Ivo 

MUŽI BRUTTO 65 - 99: KRUPNA Karel 

ŽENY BRUTTO 50 - 64: KOPÚNOVÁ Jana 

ŽENY BRUTTO 65 - 99: JOHÁNKOVÁ Tamara 

MUŽI NETTO 50 - 64: STARIAT Jan 

MUŽI NETTO 65 - 99: KOLÁŘ Václav 

ŽENY NETTO 50 - 64: KOPÚNOVÁ Jana 

ŽENY NETTO 65 - 99: MÜLLEROVÁ Jaroslava 

Tereza Slámová 

  

Stiftland 24. 6. 2019 vloženo: 26.6.2019 

Turnaj na hřišti německého Stiftlandu proběhl za nádherného slunného počasí, jak už zde dlouho nepamatujeme. Hřiště 

bylo ve výborné kondici, tak hra na něm byla opravdovým zážitkem. Prostě kdo přijel, ten nelitoval. Turnaje se zúčastnilo 59 

hráčů, z toho 37 můžu a 22 žen. Výsledky jsou k mání na serveru ČGF (pozor: hřiště Stiftland, Německo). 

M. Richter 

  

          

    

Sokolov 19. 6. 2019 vloženo: 20.6.2019 

Pátý turnaj LSGT 2019 se uskutečnil v Sokolově - odehrálo ho 93 golfistů (do startovky bylo zapsáno 101 přihlášených 

hráčů; čtyři hráči se z účasti neomluvili). 
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Počasí vneslo do hry trochu napětí neboť v kopcích Slavkovského lesa po celý den bouřilo, ale hřišti se zhoršení počasí v 

podobě deště a blýskání vyhnulo. Hřiště bylo dobře připravené, i když tráva na fervejích byla s ohledem na stávající sucha 

poněkud vyšší. 

Nejlepších výsledků dosáhli: 

kategorie Muži Ženy 

kat. do 65 let - brutto Jan Stariat (29) Liana Nešporová (19) 

kat. 65+ let - brutto Jaroslav Vlasák (21) Jaroslava Müllerová (13) 

kat. do 65 let - netto Petr Žitek (40) Mária Wagnerová (36) 

kat. 65+ let - netto Jaroslav Vlasák (38) Jaroslava Müllerová (33) 

V soutěži klubů vede GCSOK nad RGCML o 12 bodů. 

Další turnaj bude odehrán 24. května ve Stiftlandu. 

Jaroslava Lukáčová, Sokolov 

  

          

       

Karlovy Vary 12. 6. 2019 vloženo: 15.6.2019 

Ve středu 12. června 2019 se odehrál na hřišti v Olšových Vratech čtvrtý turnaj letošní LSGT. Jako obvykle se před 

závěrkou rýsovala velká očekávání nabitého startovního pole, kolem 140 lidí, ale opět se odhlásil velký počet hráčů tzv. na 

poslední chvíli, ráno před turnajem (jeden hráč dokonce neomluven!). Proto jsme nakonec do celkového počtu 120 

přítomných hráčů umožnili start i několika nečlenům naší tour. Počasí bylo příjemné, pouze části startovního pole byla 

přerušena na chvilku hra pro nebezpečí bouřky. 

Jak bylo zmíněno v předchozím příspěvku ředitelem LSGT, Standou Jánským, pokračuje hodně uvolněný přístup hráčů k 

oficiálnímu turnaji, především někdy až nepochopitelnými požadavky na sestavování flightů a startovních časů. Turnaj je 

proto turnajem, že jde o jistý test měření a soupeření mezi hráči. Jakkoli nebudu zpochybňovat mnohdy „překvapivé“ 

výsledky, jsem přesvědčen, že kvalita hry každého hráče a schopnost „obstát“ se obvykle ukáže v objektivně náročnější 

konkurenci, než na rodinném výletě. Těch máme přece i mimo turnaje LSGT určitě dost. 

Věřím, že si všichni odnesli příjemné dojmy ze hry a se svými výsledky byli spokojeni. Ty naleznete na obvyklých webových 

stránkách. 

Karel Sekula, garant za GCKVA 
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Mariánské Lízně 3. 6. 2019 vloženo: 12.6.2019 

V pořadí 3. turnaj se uskutečnil za krásného golfového počasí na golfovém hřišti v Mariánských Lázních kterého se 

zúčastnilo dohromady 123 hráčů a hráček .Organizaci turnaje zvládla perfektně ředitelka turnaje Julie Luhanová , i když se 

ze zdravotních důvodů nemůže plně Tour věnovat .Problémem je stále velké množství požadavků na flighty- prosíme o větší 

pochopení . Další nešvar v podobě pomalého tempa hry řeší úprava pravidel od letošního roku. Hrajeme Ready golf , mnozí 

nedodržují 3 min. na hledání míčů a tím zdržují ostatní. 

Buďme ohleduplní na flighty jdoucí za námi !!!!!!! 

Vítězové kategorii Netto 

Guriak Mariija 46 b. 

Šilhanová Alena 35 b. 

Stariat Jan 36 b. 

Klůj Ivan 41 b. 

Vítězové kategorie Btto 

Janoudová Helena 24 b. 

Peterková Vlasta 19 b. 

Stariat Jan 26 b. 

Karel 24 b. 
 

Stanislav Jánský 

  

Františkovy Lázně- Hazlov – 27. 5. 2019 vloženo: 5.6.2019 

Turnaje ve Františkových Lázních – Hazlově se zúčastnilo 83 golfistů, z toho 56 hráčů a 27 hráček, což bylo o poznání méně 

než loni. Počasí ale turnaji přálo, i hřiště bylo ve výborné kondici, takže se dosahovalo jak svižného tempa hry, tak i poměrně 

slušných výsledků. 

Vítězi jednotlivých kategorii se stali: K do 64 brutto: Brilla, Nešporová, K nad 65 brutto: Král, Peterková, K do 64 netto: 

Šolc, Gulyk, K nad 65 netto: Hoffman, Richterová. Podrobné výsledky jsou na serveru ČGF a další pak v žebříčku LSGT 2019 

na stránkách LSGT 
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Milan Richter 

  

       

Darovanský dvůr – 21. 5. 2019 vloženo: 31.5.2019 

Letošní, již11. ročník LSGT, byl opět zahájen na Darovanském dvoře. Golfové hřiště bylo ve výborné kondici, což potvrdili i 

všichni účastníci. Škoda, že jich bylo tak málo. Ve srovnání s předchozím ročníkem se turnaje zúčastnila necelá třetina. 

Negativní vliv na účast mělo určitě špatné počasí předchozích dnů. V pondělí se hrál turnaj „Senior Triangl“ na Dýšinéa z 

původně přihlášených cca sta účastníků se samotného turnaje zúčastnila asi třicítka hráčů. Řada hráčů se účastní 

obouturnajových seriálů ale po tak vydatném dešti se nepřihlásili ani na následující den do Darové. Udělali chybu, protože 

nejen hřiště bylo ve vynikajícím stavu, ale i počasí přálo jak je patrné i z přiložených fotografii. Věřím, že na dalším turnaji 

ve Františkových Lázních se sejdeme ve větším počtu, na dobře upraveném hřišti a při krásném počasí. 

Větrovský Jaroslav 
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