
Aktuality 

JuCad fandí seniorům z LSGT. 

 
Darová, 1. 9. 2020 vloženo: 2.9.2020 

V úterý se na Darovanském dvoře odehrál turnaj odložený z důvodu koronaviru z května 

letošního roku. Jednalo se o poslední turnaj LSGT, jehož výsledky se započítávaly do 

celkového hodnocení v letošním roce. Teď už nás čeká jen závěr v Mariánských Lázních. 

Byla veliká škoda, že se turnaje na Darovanském dvoře zúčastnil tak malý počet hráčů. 

Pouhých 31 účastníků. Důvodem byla nejspíše negativní předpověď počasí. Ti, kteří se 

nezalekli si určitě golf užili. Počasí nám přálo. Teplota byla ideální, nespadla ani kapka vody. 

Také hřiště bylo ve velmi dobré kondici a greeny velmi rychlé. Celkové hodnocení ze strany 

účastníků, kteří po hře poseděli na sluníčku při občerstvení bylo kladné. 

Jaroslav Větrovský 

  

Fahrenbach, 25. 8. 2020 
vloženo: 

26.8.2020 

Poslední z turnajů LSGT na německé půdě ve Fahrenbachu proběhl za ideálního golfového 

počasí. Na stávající dobu bylo hřiště velmi dobře připravené, nicméně fairwaye tentokrát 

předčily greeny. Účast i na tomto turnaji byla bohužel nevalná a pouze 42 účastníku je 

opravdu velmi tristní. Není-li na vině nízké účasti obava z coronavirové pendemie, kterou v 

Německu opravdu nepodceňují, pak bude nutno zvážit, zda má smysl hrát na německých 

hřištích i následující sezónu. 

Pozitivem tohoto turnaje byla skutečnost, že mnoho hráčů dosáhlo na velice pěkné 

výsledky. 

Vítězi ve vypsaných kategoriích se stali: 

 Brutto Netto 

 Muži     Helcl Emil, GRCKV, 28 b.   Radosta Jiří, GCSOK, 47 b.  

 Ženy     Jánská Dagmar, GCCIH 19 b, 35 b.   Jánská Dagmar, GCCIH 45 b.  
 

Milan Richter 

  

Pohár regionů 12.-13. 10. 2020 v Českém Krumlově 
vloženo: 

18.8.2020 

Vážené golfistky, vážení golfisté, 

dvoudenní turnaj se hraje dle propozic níže uvedených. Není bezpodmínečně nutné mít 

dobrý hcp, zájemci hlaste se u paní Štangl na mail mariatour@tiscali.cz. nejpozději do 

20.9.2020.Každému účastníku bude poskytnut příspěvek 1200,- Kč. 

Týmy tvoří 10 mužů a 6 žen. 

https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/mariatour@tiscali.cz
https://www.jucad.de/
https://www.jucad.de/
https://www.jucad.de/


Těším se na vaše přihlášky. 

Propozice 

Dvoukolová soutěž družstev mužů a žen jednotlivých regionů ČSGA na rány netto. 

Družstvo mužů tvoří pět dvojic. Družstvo žen tvoří tři dvojice. Pro soutěž se započítávají 4 

nejlepší výsledky mužů a 2 nejlepší výsledky žen. I. kolo - čtyřhra Four Ball – oba hráči hrají 

svým míčem, zapisují lepší výsledek na jamce. II. kolo - čtyřhra Greensomes – čtyřhra s 

výběrem drajvu. Dvojice po drivu hraje jedním míčem a hráči se pravidelně ve hře střídají. . 

Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť. . Každé družstvo má hrajícího nebo 

nehrajícího kapitána. Výsledkem dvojice hráčů v obou kolech je počet brutto ran s odpočtem 

společného HCP dvojice. Hendikep dvojice se stanoví jako součet 30% nižšího a 20% 

vyššího přesného HCP hráče zaokrouhleného na celé číslo (-,5 se zaokrouhluje nahoru). 

Maximální rozdíl hendikepu dle serveru ČGF pro dvojici je 9. O umístění družstva mužů 

rozhoduje součet 4 nejlepších výsledků z I. kola a 4 nejlepších výsledků II. kola. O umístění 

družstva žen rozhoduje součet 2 nejlepších výsledků z I. kola a 2 nejlepších výsledků II. kola. 

Při rovnosti celkového součtu ran dvou a více družstev rozhoduje o umístění družstva lepší 

výsledek druhého kola. Pokud rovnost stále trvá, rozhoduje vyšší počet lepších výsledků z 

obou kol, který se zjistí tak, že se výsledky prvního a druhého kola samostatně seřadí od 

nejlepšího k nejhoršímu a výsledky ve stejném pořadí se porovnají. Není-li stále rozhodnuto, 

rozhodne lepší škrtaný výsledek druhého kola, poté lepší škrtaný výsledek prvního kola. 

Stanislav Jánský 

  

Kynžvart 18. 8. 2020 
vloženo: 

18.8.2020 

V úterý 18.srpna se uskutečnilo, tentokrát na hřišti v Kynžvartu, další kolo Lázeňské 

golfové tour.  

Bylo optimální golfové počasí (ani vedro, ani lijavec), pouze asi na deset minut lehce 

zamžilo, ale deštníky mohli zůstat v bagu. Dík patří všem pracovníkům klubu za pěkně 

upravené hřiště i za dobrou organizaci turnaje. 

Ale… bylo přihlášeno cca 75 účastníků, tj. 20 flightů. Sešlo se 17 požadavků na složení 

flightů. Všem bylo vyhověno. Přesto jsem zaznamenal několik ostrých námitek na složení 

startovní listiny. Na příští turnaje budeme muset asi přehodnotit pravidla pro složení 

startovky, neboť cca 85% žádostí je prostě moc… 

Pro vítěze, kterým gratuluji 

muži netto: Hera Ivan 

ženy netto: Jindřichová Lenka 

muži brutto: Hoda Ivan 

ženy brutto: Jánská Dagmar 

Těším se na příští rok 

Miloš Micka 

  

Pohár regionů 2020 
vloženo: 

12.8.2020 



Pohár regionů se koná 12.-13.10.2020 v Českém Krumlově. Bližší informace budou 

zveřejněny v Aktualitách z turnajů  

Stanislav Jánský 

  

Cihelny 28. 7. 2020 
vloženo: 

29.7.2020 

Krásné počasí přivítalo v devátem kole Lázeňskou tour hřiště Cihelny. Není náhoda, že se 

vždy zůčastní velký počet hráčů /126/, vždyť kdo by odolal zahrát si na tomto technickém 

hřišti, pod které se podepal Gary Player. 

Umístění na prvních místech v mužích netto Kolář Václav, ženy netto Gulyk Mariia, muži 

brutto Černý Marek a ženy brutto Marešová Petra, vítězům velká gratulace. Poděkování ale 

patří všem, kteří přijeli i za velmi horkého počasí. Bohužel jako vždy se najdou nekorektní 

sportovci, kteří se ani nenamáhají z turnaje odhlásit a tím zkomplikují startovní listinu. Díky 

tomu zůstala ve flightu pouze jedna hráčka, konkrétně Tamara Johánková, kterou na startu 

museli různě přehazovat, aby si vůbec zahrála. Moc se jí omlouvám za ty, kteří jí tuto 

nepříjemnou situaci připravili. 

Připomínám těm, kteří si přijdou zahrát Cihelny a to buď ještě letos nebo na naší lázeňské 

tour v příštím roce, že v ceně fee je i volný vstup do wellnessu. Takže příště plavky sebou. 

Přeji Vám všem hodně krásných golfových zážitků. Další turnaj se bude konat na hřišti v 

Kynžvartu v úterý 18.8.2020. 

Dagmar Jánská 

  

          

Greensgate Dýšina 20. 7. 
vloženo: 

21.7.2020 

Tentokrát bylo hostitelem dalšího kola LSGT jedno z našich nejprestižnějších hřišť v 

republice. V pondělí 20. července 2020 jsme se sešli v opět v hojném počtu 100 hráčů. Po 

celou dobu hry panovalo konečně typické letní počasí a přispělo tak k tradiční pohodové 

atmosféře celého turnaje. 

Po hře bylo velmi příjemné strávit chvilku pro občerstvení ve stínu platanů a vychutnat si 

kvalitní gastronomii místní restaurace. 

K celkovému dobrému naladění přispělo tradičně v tomto areálu skvěle připravené hřiště. 

To vše tedy napomohlo vítězům ke krásným výsledkům kola: 

Brutto muži: JASTRABAN Rudolf, Greensgate Golf Club, 25 stb., 84 ran 

https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/20200728_1.jpg
https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/20200728_2.jpg
https://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/20200728_3.jpg


Brutto ženy: HŮLOVÁ Jaroslav, Golf Klub Darovanský dvůr, 18 stb., 93 ran 

Netto muži: KONEČNÝ Pavel, Golf Club Sokolov, 39 stb. 

Netto ženy: JÁNSKÁ Dagmar, Golf Club Cihelny, 39 stb. 

Jan Hrádek 

  

Hof 7. 7. 2020 vloženo: 8.7.2020 

Další z turnajů LSGT pořádaných v Německu, tentokrát v GC Hof, proběhl téměř v 

komorní atmosféře, resp. za velmi nízkého počtu 36 hráčů, přičemž omluvou by neměla být 

ani vzdálenost, ani protipandemická opatření, která v Německu stále platí. 

Počasí bylo velmi vlídné, neboť hráče netrápilo ani vedro, ani chlad, nýbrž se hrálo za 

příjemných cca 18°C. Hřiště bylo výborně připravené a vyhovovalo spíše technickým 

hráčům. Restaurace v italském stylu, nabídla všem velmi dobré občerstvení včetně jídel. 

Vítězi ve vypsaných kategoriích se stali: 

brutto muži: Brilla Rolf, RGCML, 25 b. netto muži: Ježek Jaroslav, RGCML, 42 b 

brutto ženy: Köln Markéta, RGCML, 18 b. netto ženy: Ježková Zdena, RGCML, 46 b 
 

Milan Richter 

  

          

Mariánské Lázně 29. 6. 2020 
vloženo: 

30.6.2020 

29.června jsme se sešli v Mariánských Lázních ve velkém počtu 128 hráčů a hráček. 

Předpověď počasí naštěstí nevyšla a tak nás na královském hřišti ani bouřka, ani dešť, 

nedostihly. 

Hráčům i hráčkám se k jejich spokojenosti vyšlo vstříc při sestavování flightů a tak si 

většina přítomných určitě hezky a sportovně prožila pracovní pondělí. 

Tradičně se mariánsko-lázeňské golfové hřiště líbilo, přestože v zimě a jarních měsících 

prožilo kůrovcovou kalamitu, která však hřišti jeho "Esprit" nevzala. 

Dobrou náladu golfové tour doplnilo výtečné občerstvení v restauraci a na terase hřiště. 

Výtečné výkony, dobrá nálada, to byla seniorská tour Mariánské Lázně. 

Julie Luhanová, garant 
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Stiftland 22. 6. 2020 
vloženo: 

23.6.2020 

Počasí v GC Stiftland, Německo se poměrně umoudřilo, takže turnaj LSGT mohl 

proběhnout za příjemného počasí a až na pár kapek bez deště. Účast na turnaji bohužel byla 

nevalná, neboť pouze počet 44 účastníku je opravdu jeden z nejnižších. Hřiště byly skvěle 

připraveném takže i hra z nízko střižených rafů nedělala nikomu problémy. Milým 

překvapením byl provoz restaurace v italském stylu, a to včetně nabídky zmrzlin. Vítězi ve 

vypsaných kategoriích se stali: 

brutto muži: Tobrman Oldřich, RGCML, 36 b. netto muži: Tobrman Oldřich, RGCML, 23 

b 

brutto ženy: Šestáková Šárka, RGCML, 35 b. netto ženy: Marešová Petra, RGCML, 17 b 

Milan Richter 

  

          

Sokolov 16. 6. 2020 
vloženo: 

17.6.2020 

Čtvrtý turnaj LSGT 2020 se uskutečnil v Sokolově - odehrálo ho 89 golfistů, kteří si přijeli 

zahrát na dobře připravené hřiště s perfektními rychlými grýny. Sokolovskému hřišti prospěly 

předcházející časté deště s navazující kvalitními úpravami všech travnatých ploch. 

Hrálo se za celkem dobrého počasí, déšť překvapil jen pár posledních flajtů na konci jejich 

hry. 
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Nejlepších výsledků dosáhli v kat.: 

Brutto (M) - Stariat (23) /GCSO, Michel (22) /GCKV a Matoušek (22) /GCSO 

Brutto (Ž) - Kopúnová (19) /GCFL, Phan Thi Thuan (14) /GCSO a Štangl (11) /RGCML 

Netto (M) - Pich (39) /RGCML, Matoušek (38) /GCSO a Pursch (36) /GCSO 

Netto (Ž) - Třísková (40) /GCSO, Kopúnová (38) /GCFL a Phan Thi Thuan (38) /GCSO 

V soutěži klubů vede GCSO nad GCKV o 33 bodů. 

Další turnaj bude odehrán 22.6. ve Stiftlandu. 

Jaroslava Lukáčová, garant za GCSO 

  

          

    

Karlovy Vary 9. 6. 2020 
vloženo: 

10.6.2020 

V úterý 9. června 2020 se odehrál na hřišti v Olšových Vratech další turnaj letošní LSGT. 

Jak už je zvykem, dávno před závěrkou byla velká očekávání nabitého startovního pole, 

kolem 140 lidí, ale opětovně jsme škrtali, odhlásilo se přes 30 hráčů, z toho cca 10 tzv. na 

poslední chvíli. Do turnaje se tak nakonec mezi celkových 111 přítomných dostali i 

nečlenové naší tour. Počasí bylo slušné, pouze občas spadlo pár kapek, ale jak praví golfové 

přísloví, neexistuje špatné počasí …. 

Jak bylo již mnohokrát, pokračuje hodně uvolněný přístup hráčů k oficiálnímu turnaji, 

především zvláštními požadavky na sestavování skupin a startovních časů. Opakuji se, turnaj 

je proto turnajem, že jde o jistý test měření a soupeření mezi hráči, mnohdy je důležitější se 

poprat s ostatními, než s Jardou a Pepíkem (popř. manželkou) po osmadvacáté …, a svou 

kvalitu hry srovnat v objektivně náročnější konkurenci, než na rodinném výletě. Toho máme 

přece v běžném hraní určitě dost. 

Omrzelo mne bojovat s větrnými mlýny, vyhověl jsem každému a v podstatě ve všem 

jenom proto, že bych nerad, aby „zase ti varští dělali něco extra…“, a nechávám na výboru 
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LSGT, jestli opravdu tímto benevolentním přístupem chce jít dál v LSGT, stylem přátelského 

dostaveníčka nebo formou regulérního turnaje, kde právě okolnosti (promíchané flighty, 

neznalost partnera a schopnost se vyrovnat s nástrahami hřiště bez podpory Jardy, Pepíka, 

táty či mámy, apod.) určují naši schopnost tzv.poradit si, a i za nepříznivějších podmínek a 

podpory kohokoli něco uhrát. 

Přesto věřím, že si všichni odnesli z Varů příjemné dojmy a se svými výsledky byli 

spokojeni. 

Karel Sekula, garant za GCKVA 
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Alfrédov 2. 6. 2020 vloženo: 2.6.2020 

Turnaj na hřišti GC Alfrédov se hrál 2. 6. 2020 a byl druhým turnajem Lázeňské Seniorské 

Golfové Tour 2020. Na turnaj se přihlásilo 70 hráčů a hráček, ale po řádném odhlášení 

celkem startovalo 68. 

Turnaj se hrál za slunného počasí a golfovou hru si hráči a hráčky užili na velmi pěkně 

připraveném hřišti. Na něm jsou, proti minulosti, provedeny změny, které působí opticky 

velice hezky, ale zároveň vyžadují po hráčích přesnější hru. Jsou zúženy fairway-e, které jsou 

lemované dostatečně širokými nižšími rough-y a vhodně umístěnými oblastmi s vyššími 

rough-y. Celkově byl turnaj účastníky hodnocen velmi příznivě. 

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 

 brutto netto 

muži:      Holý Karel / 25 bodů Neckář Jan / 41 bodů 

ženy: Müllerová Jaroslava / 19 bodů    Schiebertová Zuzana / 41 bodů 
 

Josef Dobiáš 

  

      

    

Hazlov 25. 5. 2020 
vloženo: 

28.5.2020 

Turnaj v Františkových Lázních-Hazlově 25.5.2020 byl vlastně prvním turnajem Seniorské 

lázeňské tůry 2020 po uvolnění zákazů v důsledku Coronavirové pandemie. Zklamáním snad 

jen bylo, že z původně přihlášených 91 hráčů nakonec startovalo po řádných odhláškách 

pouze 75 účastníků. 

Natěšení golfisté oželeli ne zrovna příznivé počasí, kdy golfovou hru ztěžoval nepříjemný 

vítr s drobnými přeprškami, a užili si golf na velmi slušně připraveném hřišti s velmi dobrými 
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greeny. Rovněž občerstvení na domečku u dráhy č.10 v podmínkách coronavirových předpisů 

poskytlo hráčům dostatečné osvěžení. 

Vítězi jednotlivých kategorii se stali: 

 brutto netto 

muži Mašek Luboš /20 b. Filip Miroslav / 38 b. 

ženy Šestáková Šárka / 14 b. Šestáková Šárka / 38 b. 
 

Milan Richter 

  

      

    

Lázeřská tour 2020 
vloženo: 

29.4.2020 

Vážené golfistky, vážení golfisté  

Vzhledem k současné situaci se nebudou v plánovaných termínech hrát turnaje na Darové a 

v Sokolově . Pravděpodobně stejný osud stihne asi i turnaj v Hazlově. Další turnaje by měly 

být odehrány dle kalendáře , málo pravděpodobné jsou turnaje v Německu . Doporučuji 

sledovat kalendář na stránkách LSGT, kde budou všechny změny zaznamenány . 

Všechny zrušené turnaje odehrajeme v náhradních termínech .  

Na Darové je nový termín 1.9.2020 

Všem přeji především pevné zdraví v těchto časech . 

Stanislav Jánský 
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