
Soutěžní sezona ČSGA 2018

Na webových stránkách byla zveřejněna podrobná a poměrně rozsáhlá zpráva o 
sezoně 2018. Na našem setkání bych zdůraznil jen některé události.

1. Plán činnosti jsme splnili, 27 soutěží jsme sami organizovali a dalších 6 
jsme se účastnili.

2. Poprvé se hrála soutěž družstev v rámci NST.

3. Největší překvapení se stalo  na MČR družstev na jamky. Je to sestup 
družstva seniorů RGC Mariánské Lázně z nejvyšší soutěže a předposlední 
místo GC Karlovy Vary. Jsou to naše nejstarších kluby s bohatou a 
úspěšnou sportovní historií.

4. Vysoká účast na MČR družstev ve hře na rány. Celkem 42 týmu, nejsilněji 
byla obsazena kategorie muži 50+ -16, stejně jako ve stejné kategorii žen.

5. Na ME ESGA masters týmů /70+/ v Portugalsku v soutěži CUP družstvo 
obsadilo vynikající 4. místo, jeden bod za bronzem, při účasti 19 zemí. Na 
téže soutěži ve věkové kategorii super masters /75+/ hráči získali stříbrnou
medajli a to z 11 účastníků.

6. Na ME ESGA seniors týmů  /55+/-hráno ve Finsku,  v soutěži Championship
/brutto rány/ hráči vybojovali úžasné 6. místo z 21 účastníků. O sportovní 
úrovni nejlépe svědčí průměrné kolo hráčů vítězné Anglie 72,83 úderů. 
Nejlepší hráč měl skore 70, 73, 70. Našim nejlepším hráčem byl Josef 
Novák na 12. místě ze 122 hráčů. Na druhé straně musím zmínit velmi 
špatné umístění družstva v soutěži CUP hraném na netto rány-snad 
nejhorší v historii naší účasti. Z 22 zemí jsme obsadili 19. místo. Jedinou 
světlou výjimkou byl Olda Uher, který se v hodnocení jednotlivců umístil na
20. místě. Ostatní byli ve výsledkové listině mezi 70. a 105. místem.

7. V adekvátní soutěži družstev žen na Marisa Sgaravatti Trophy odehrané v 
Rakousku v kategorii 50+ ženy obsadily 12. místo z 15 zemí. V kategorii 
65+ ženy byly 12. – poslední.

8. Naši senioři byli i součástí týmu ČGF na ME EGA v Rakousku, kde obsadili 
historicky nejlepší 10. místo z 21 účastníků. V obdobné soutěž družstvo 
žen složené z našich členek obsadilo 12. místo z 19. účastníků.

9. Nejlepší senioři průběžného žebříčku ČGF: muži Pavel Vilímovský, ženy 
Anna Dzurinda

10.Děkuji všem hráčům, funkcionářům, klubům, ČGF za spolupráci, která 
pomohla k úspěšnému průběhu uplynulé golfové sezony roku 2018. 
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