ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE
Tisková zpráva
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ČR – NĚMECKO
13. 9. 2011
PO PRVNÍM DNU VEDOU ČEŠTÍ SENIOŘI NAD NĚMECKEM 7:2
-

v Mariánských Lázních se hrály v první den fourbally

-

čeští senioři v jasném vedení

-

utkání uzavřou středeční singly

Perfektně připravené hřiště v Mariánských Lázních a mírně proměnlivé počasí s chvilkovou
dešťovou přeháňkou vytvořily nezaměnitelný kolorit úvodnímu dni tradičního mezistátního
utkání seniorských golfistů České republiky a Německa. Po upřesnění formátu celého
duelu bylo v úterý na programu devět zápasů hraných systémem fourball. O konečném
výsledku mezistátního utkání rozhodnou středeční dvouhry.
Jedna z nejvýznamnějších událostí letošní sezóny českého seniorského golfu se hraje ve
velice přátelské a gentlemanské atmosféře. Dlouhodobá bilance vzájemných klání hovoří
jednoznačně v český prospěch. Od samého začátku tahali za delší konec opět čeští
reprezentanti, kteří dokázali v maximálně míře využít domácího prostředí a větší znalosti
hřiště. Sestava našich seniorů doznala na poslední chvíli malých změn. Ty se ale projevily
veskrze pozitivně a němečtí hráči jen velmi těžce hledali proti české ofenzívě protizbraň.
První čtyři flighty českého týmu vždy přinesly vítězství! František Foldin s Antonínem
Kunštou a Martin Žáček s Rudolfem Komasem rozhodli své duely už tři jamky před
koncem. Další body pro české seniory pak v úvodu zajistili úspěšný reprezentant
z Mezinárodního a národního mistrovství ČR z Karlových Varů Jaroslav Hanek s Petrem
Poláčkem a Vladimír Mach s Janem Nečasem. V pátém a šestém flightu se ale Němci zvedli
a oba duely vyhráli. Jenže v posledních třech kláních opět uspěli domácí. Po vyrovnaném
průběhu mohli připsat body až na závěrečné jamce Martin Vaculík s Mojmírem Šatavou a
stejně tak i Zdeněk Markuzzi a Ladislav Pužej. Karel Krupna s Vojtěchem Škareckým mohli
slavit vítězství na sedmnácté jamce.
Po úvodním dnu tedy vedou čeští senioři nad Německem 7:2. Fourbally jednoznačně
ovládli, ale zítra může být všechno jinak. Hraje se celkem osmnáct dvouher a v nich se
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může stát cokoli. Český tým každopádně utkání zahájil ve velkém stylu a nakročil k další
cenné výhře.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@freedrive.cz.
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