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až poslední putt!
Je škoda, že jsme ochuzeni o přímé souboje hráčů, kteří později figurují na
předních pozicích, ale i tak bylo také 3.kolo Grant´s Indoor Golf Tour napínavé
až do poslední rány. Až třímetrový putt Jiřího Dvořáka na osmnáctce rozhodl o
nejtěsnějším možném vítězství výkonem 77 ran. O jedinou ránu více nastřílel
Petr Brňák a skvěle zúročil Žolíka. „Osm-nula“ znamenalo bronz pro Milana
Hroudu. Na čtvrtém až sedmém místě byla ještě větší „tlačenice“, pouhé 2
rány! Krásný turnaj se skvělými výkony na těžkém hřišti …
Hřiště, které jsme hráli, leží u Michiganského jezera poblíž hranic s Kanadou, a
je poctou slavnému skotskému architektovi Donaldu Rossovi. Je zajímavě
vytvořeno z jeho nejslavnějších jamek z mnoha hřišť ve Skotsku a Americe.
Vítěz turnaje Jiří Dvořák uprostřed.
byť jen na dálku, Jima porazit! Turnaj RBC Heritage se hraje,
až na 5 prvních ročníků, tradičně týden po The Masters.
Prvním vítězem v r.1969 byl Arnold Palmer, posledními vítězi
71-64-68-63, to jsou jednotlivá kola pak Matt Kuchar a Graeme McDowell. Uvidíte, že i z našich
loňského vítěze RBC Heritage na amatérských tees, je to tvrdá zkouška délky a přesnosti. Z fotky
hřišti Harbour Town Golf Links v je patrné, že turnaj je vzpomínkou na skotskou historii golfu, a
Jižní Karolíně. A tak si můžete zkusit, to je nám sympatické. Více o hřišti na www.seapines.com.

Připravte si Žolíky pro Paraple! Výsledky 3.kola
celkové

, celkové pořadí Tour,
stav konta pro Centrum Paraple, seznamy
Poslední dvě kola budou (doufáme … ☺) Žolíkovou smrští a účastníků dalších kol, ale i další informace o
pořadí Tour bude pěkná houpačka! Dá se očekávat, že ve klubu najdete na www.whiskyandkilt.cz.
brutto pořadí body
4.kole budou „sázet“ především vyšší hendikepy, které by hráč/ka

měly dominovat ve hře s vyrovnáním celého hendikepu. 5.kolo bude asi nejzajímavější ze všech
a dají se očekávat Žolíky hráčů s nižšími hendikepy - hrát se bude na rány brutto, ale v součtu ran
dvojice. Je možné, že pro finálový turnaj někteří z Vás, zatím nemají spoluhráče, proto všem
zašleme v průběhu tohoto týdne seznam účastníků Tour, byste mohli „nakoupit“ některého ze
smluvně nezavázaných hráčů či hráček … ☺ Při kalkulacích konečného umístění v Tour
nezapomeňte vzít v úvahu, že počítáme nejlepší 4 výsledky v turnajích!

Pravidla Golfu na simulátorech II.
Během turnaje jsme narazili na několik „nových“ pravidlových situací, proto tímto doplňujeme,
pro zbývající 2 kola Tour, naše propozice o následující body:
1.
2.
3.

Nehratelný míč uprostřed lesa NELZE dropovat do strany až na fervej! Platí, jako „venku“:
kamkoliv zpět / 2 hole (kliknutí) do strany / nebo opakovat ránu z původního místa (Rehit).
Při ráně z „bunkeru“ nesmí hráč(ka) založit hůl k míči!
Rány, které jsou zahrány, ale simulátor je nezapočítá, si hráči nemusí připočítávat!

Dvořák Jiří
Brňák Petr
Hrouda Milan
Zeman Milan
Kociánová Ivana
Lacina Vladimír
Škoda Petr
Fučík Miloslav
Bartoš Vladimír
Kerhartová Světlana
T rlová Věra
Kocián Jan
Křížek Jiří
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Žolík ve hře!

