ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE
Tisková zpráva
Senioři skončili na Mistrovství Evropy družstev jedenáctí

-

Češi porazili i silné Němce a Dány
v Evropském poháru dělí český tým 9. místo
mistry Evropy jsou Britové, Evropský pohár ovládlo Španělsko

V Bratislavě dnes vyvrcholil 30. ESGA Championship & Cup seniorských amatérských
družstev v golfu nad 55 let. Reprezentanti České republiky se zúčastnili obou vypsaných
kategorií – Mistrovství Evropy pro hráče s handicapem 12 a nižším i Evropského poháru
pro golfisty s handicapy od 12 do 16. Šampionát se hrál na dvou hřištích nedaleko
slovenské metropole v rakouském Schönfeldu (Mistrovství Evropy)a v Báči (Evropský
pohár).
Oba české týmy si vedly velice dobře a šampionát lze označit za úspěšný. Prestižnější
kategorií je Mistrovství Evropy, v němž šestičlenný tým vedený kapitánem Pavlem Pilipem
obsadil z celkového počtu 21 družstev výbornou 11. příčku za součet 978 ran. Škoda jen,
že nejúspěšnější český hráč z prvního kola, František Foldin, musel turnaj vzdát a zvládl
proto jen dvě kola ze tří. Do týmového hodnocení se každý den zahrnovala čtyři nejlepší
skóre. Největšími tahouny českého mužstva byli Antonín Kunšta, Pavel Pilip a Jan
Schovánek, jejichž výsledky se započítávaly ve všech třech kolech. Češi prokázali velmi
vysokou kvalitu své výkonnosti, když dokázali porazit i golfově velice silné země jako jsou
Německo nebo Dánsko. Mezi jednotlivci měl z Čechů nejlepší skóre Antonín Kunšta, který
skončil na dělené 37. pozici.
V Mistrovství Evropy jednoznačným způsobem triumfovali golfisté z Velké Británie. Celkem
nasbírali 902 úderů. Nejlepším britským výsledkem bylo 71 ran, kterých v prvním kole
dosáhl nejlepší golfista v individuálním hodnocení Adrian Donkersley. Na druhé Španělsko
měli Britové náskok 16 úderů.
Evropský pohár hostilo hřiště v Báči, které nebylo tak náročné a dlouhé jako osmnáctka
v Schönfeldu. Češi v pohárové soutěži Williama O´Babba dokonce pronikli do elitní desítky.
Spolu s Řeky dělí tým kapitána Josefa Preissingera 9. místo. Mezi absolutní špičku pomohlo
českým seniorům skvělé třetí kolo. V něm zářil Zdeněk Bouček, jemuž zdárně sekundovali
Tomáš Císařík a Petr Jireš. Až za Čechy skončily golfové velmoci Švédsko, Německo nebo
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Francie.
V Evropském poháru zůstali nečekaně mimo stupně vítězů Britové. Nejvyšší příčky museli
přepustit vítězným Španělům a velmi překvapivě druhým Norům a třetím domácím
Slovákům.

30. ESGA CHAMPIONSHIP & CUP
KONEČNÉ VÝSLEDKY:
EUROPEAN CHAMPIONSHIP (MISTROVSTVÍ EVROPY)
1. Velká Británie
2. Španělsko
3. Itálie

902
918
923

11. Česká republika

978

EUROPEAN CUP (EVROPSKÝ POHÁR)
1. Španělsko
2. Norsko
3. Slovensko

841
851
852

9.

876

Česká republika

V Praze 19. 8. 2011

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@freedrive.cz
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