ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE
Tisková zpráva
MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 2011

V KARLOVÝCH VARECH VYVRCHOLILO KLÁNÍ SENIORŮ
-

dramatický závěr nejpočetnější kategorie mužů

-

v německém duelu Flint ve finále předčil Giesena

-

v dalších dvou kategoriích se pořadí v čele neměnilo

Seniorští golfisté z dvanácti zemí prožili v Karlových Varech tři tropické dny. Vzhledem
k extrémně teplému počasí nelze než před všemi účastníky smeknout. Nejenže zvládli ve
velkém stylu všechny tři turnajové dny. Někteří z nich navíc předváděli vynikající výkony,
za něž by se nemuseli stydět ani profesionálové.
Nejzajímavější průběh finálového kola slibovala kategorie seniorů 55 – 69 let. A očekávání
se naplnilo. V prvním kole exceloval Hans – Hubert Giesen, když se dokonce o jednu ránu
dostal pod normu hřiště v Olšových Vratech. Německý golfista si vedení udržel i po
druhém dni, kdy se ale k němu přiblížil na rozdíl pouhých dvou úderů jeho krajan Kai Flint.
Právě Flint ve třetím kole prokázal výtečnou fyzickou kondici a pevné nervy. Po první
devítce ale jeho triumfu nic nenasvědčovalo, protože Giesen prožil úvod z říše
pohádkových příběhů. Třemi birdie v řadě od dvojky po čtyřku si vybudoval náskok o šest
ran. Jenže Flint se zvedl na druhé devítce, na níž naopak selhal Giesen, který zakončil
nepovedenou sérií mezi jamkami 15 - 17. Na nich celkem nasbíral oproti paru šest úderů.
A i když na osmnáctce zapsal birdie, nestačilo to. Kai Flint předvedl na druhé devítce čtyři
birdie a dokráčel si k vítězství. Dnes zahrál v paru a celkově udolal Giesena o dva údery.
Českému golfu udělal radost třetím místem Jaroslav Hanek, který se v turnaji neustále
zlepšoval a na závěr přinesl 74 ran.
V ženské kategorii potvrdila svou jasnou převahu od prvního do posledního kola Minna
Kaarnalahti. Finská golfistka ani v závěrečný den turnaje nenechala nikoho na pochybách,
kdo je královnou šampionátu. Ve čtvrtek nehrála nijak na „údržbu“ a svůj náskok ještě
zvýraznila. Sice do výsledkové listiny přidala nejslabší skóre za všechna tři kola, ale i dnes
zahrála pod 80 ran. Za Finkou skončila dvojice českých reprezentantek Helena Janoudová
a EvaSchovánková.
Podobného postavení jako Minna Kaarnalahti dosáhl v kategorii „superseniorů“ nad 70 let
Bauke Bult. Nizozemský golfista neměl mezi svými vrstevníky konkurenci a zvítězil
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obrovským rozdílem patnácti ran. Na druhou stranu Bultův handicap byl v porovnání se
soupeři jednoznačně nejnižší a jeho triumf se dal očekávat. Druhou příčku zaujal český
golfista Jiří Svoboda.
MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR SENIORŮ 2011
KONEČNÉ VÝSLEDKY
Seniorky od 50 let
1. Minna KAARNALAHTI
2. Helena JANOUDOVÁ
3. Eva SCHOVÁNKOVÁ
Senioři 55 – 69 let
1. Kai FLINT
2. Hans – Hubert GIESEN
3. Jaroslav HANEK
Senioři nad 70 let
1. Bauke BULT
2. Jiří SVOBODA
3. Stanislav PRAUZEK
Peter BOLLMANN
Bohumír STRÁNSKÝ

FIN
CZE
CZE

GER
GER
CZE

75 + 75 + 79
81 + 79 + 84
80 + 86 + 82

75 + 73 + 72
71 + 75 + 76
80 + 76 + 74

NED
CZE
CZE
GER
CZE

229
244
248

220
222
230

78 + 89 + 79
84 + 92 + 85
92 + 91 + 89
92 + 88 + 92
85 + 91 + 95

246
261
272
272
272

V Praze 25. 8. 2011

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