
Přátelské mezistátní utkání Německo-ČR, 13.-15.září 2010. 
  
 
Hraje se na hřišti Golf Clubu Chieming. Hřiště leží v blízkosti jezera „Bayerischen Meers“. 
Je dostupné autem z více směrů, například je možno jet po dálnici Mnichov-Salzburg, 
odbočit na Grabenstátt a pokračovat ve směru Chieming a dále na Sondermoning, Hart a 
Kötzing nebo na Egerer (hotel).   
 

Hřiště je asi 5 km od Chiemingu. Hřiště v blízkosti lesa je rovinaté, s malým tvarováním, pěti 
rybníky a 27 bunkry. 
Webovské stránky: www.golfchieming.de 
Golfový klub najdete na seznamu.cz, mapy: Kötzing 1 chieming 
 

Ubytování hráčů včetně snídané je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v Landgasthof 
Goriwirt, Truchlaninger Strase 1, Chieming/Egerer. Každý hráč doplácí ČSGA celkem 44 
EUR  na ubytování po dvou ve dloulůžkovém pokoji (uhradí na místě), ostatní výdaje včetně 
dopravy si hradí sám. Dopravu si každý zajišťuje sám. 
Webovské stránky: www.goriwirt.de 
Hotel najdete na seznamu.cz, mapy: Chieming-Egerer 
Truchlaninger Strase 1 se na mapě sice zobrazí, ale systém mapy ji ignoruje 
 
Oblečení: Hráči si zajistí klubová saka s odznakem ČSGA, světlešedé kalhoty, černé boty, 
kravatu ČGF, bílou košili, reprezentační trička nebo alespoň bílá trička.  
 
Program: Sraz hráčů je v pondělí 13. září nejpozději ve 12.45 na hřišti. Nechte si 
dostatečnou časovou rezervu na cestu, například podle seznamu.cz nejrychlejší cesta z Prahy 
po dálnici je dlouhá cca 500 km a trvá 5 hodin. Pokud to stihnete, můžete se po cestě  
ubytovat v hotelu. Hráči, kteří přijedou po 13.00, zaplatí 10 EUR do fondu občerstvení.  
 
Dárky pro německý tým jsou zajištěny. 
 
Pondělí  13.9.     od 13.00-14.00 rezervace tee time pro trenikové kolo týmu ČR 
                                18.30            uvítání v klubové restauraci, občerstvení 
 
Úterý      14.9.         10.00-12.30  start soutěže čtyřher   
                                18.30            slavnostní večeře v klubové restauraci 
 
Středa     15.9.         9.00-11.00   start soutěže jednotlivců 
                                16.00            grilování na terase klubu, vyhlášení výsledků 
                                17.30            odjezd     
 

Nominovaní hráči: hraje 18 hráčů 
Žáček Martin            Posejpal Václav 
Karel Vojta               Stránský Bohumír 
Neudert Jiří              Arnstein Jiří 
Pospíšil Bohumil      Nečas Jan 
Hanek Jaroslav         Sekula Karel 
Kunšta Antonín        Pilip Pavel 
Štětina Karel            Mrůzek Josef  /Štangl Petr/ 
Teissing Tomáš        Teissing Michal 
Fibinger Karel          Matolin Radim-vedoucí reprezentace 
 
Jiří Císař 


