
Podávám zprávu o turnajích, které jsem jako prezident ČSGA navštívil:  

 

 Mistrovství Evropy ESGA družstev brutto a Pohár družstev ESGA netto se hrála od 13. Do 15. 

7. 2010 ve Waterloo v Belgii.  

Sestavy obou 6 členných družstev byly stanoveny tak jako každý rok na základě výsledků 

kvalifikačních kvalifikačních turnajů. 

Družstvo A – brutto:  František Foldin, Pavel  Pilip, Jan Schovánek, Arnošt Martinec, Tomáš Císařík, Jiří 

Nacházel.                                                                                                                                                          

Družstvo B -  netto:  Karel Fibinger, Josef Preisinger, Michal Teissing, Vladimír Mach, Jiří Seiler, Jiří 

Steiner 

Družstvo A hrálo na hřišti „Royal Waterloo Golf Club, které bylo delší a jevilo se jako obtížnější. 

Družstvo B na hřišti Hulencourt Golf Club vzdáleném od Waterloo cca 15 km. Doprava z hotelů na 

hřiště byla zajištěna. Obě hřiště byla dokonale upravena - široké nízko sekané dráhy navazující na 

nevysoké semiroughy,  mimo lesní porosty žádné vysoké roughy na obou hřištích – seniorská hřiště. 

 Družstvo A se umístilo na 12. místě z 22 zúčastněných. Historicky nejlepší umístění družstva 

bylo 8. místo. Družstvo B se umístilo na 16. místě, historicky nejlepší umístění bylo v roce 2001, kdy 

skončilo na medailovém 3. místě.  

 Společenská setkání :  zahajovací s jednoduchým pohoštěním, ale s dobrým vínem. Slavnostní 

zakončení s vyhlášením výsledků a výbornou večeří u stolů s vínem, přípitky a proslovy, Obě se konala 

v pětihvězdičkovém hotelu Hotel du Lac. Medailové umístění A: 1. Anglie, 2 Španělsko, 3 Itálie. Vítěz 

na nás uhrál 72 ran, 2. 59 a 3. 41. Medailové umístění B: 1. Španělsko, 2. Německo, 3. Norsko. Vítěz 

s výrazně nižšími hdc na nás uhrál 59 ran, 2. 42 a 3. 36. Výbor vzhledem k nutným úsporám nákladů 

cca 30% rozpočtu rozhodl neplatit družstvu B cestovné a hráči doplatili každý 50 EUR na ubytování. 

 Mistrovství ESGA se v roce 2011 bude konat 17. až 19. 8. 2011 na Slovensku. Treningový den 

16. 8. Kontrola hřišť ESGA neschválila jedno z navrhovaných hřišť – Malacky nebo Šamorín a proto se 

jeden turnaj brutto anebo netto bude konat na hřišti u Vídně, cca 50 km od Bratislavy. 

V Praze 19. ledna 2011                                                                                                                                    

Radim Matolín 


