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Zpravodaj indoorové golfové Tour
4.kolo, 26.2.2016

Ve znamení dvou příjemných
překvapení se neslo čtvrté kolo
Grant´s Indoor Golf Tour 2016:
tím prvním byla návštěva člena
rodiny William Grant & Sons v
podobě dvanáctileté sinlge malt
Glenfiddich. Tím druhým pak
těsné, ale zasloužené vítězství
Věry Trlové, se která jako
jediná, ze skupiny vyšších
hendikepů, dokázala poprat s
náročným hřištěm Harbour
Town Links. O Věře ještě dáme
řeč, tak něco o „dvanáctileté
single maltce“, kterou jsme
měli možnost ochutnat … V ten
rok měl Václav Klaus za sebou
první rok na Hradě, 1.února byl
založen Facebook , a mistry

č.3

Nečekaný host &
nečekaná vítězka!
Vítěz turnaje Jiří Dvořák uprostřed.
Věra Trlová se mohla, kdyby bývala vsadila Žolíka, na půl bodu dostat za
čtvrtého Vláďu Bartoše v celkovém pořadí Tour, ale i tak ji výhra jistě těší.
Čekali jsme větší útok vyšších hendikepů, ostatně nižší hendikepy jim často
pomáhaly, seč mohly, naplňováním jednoho z hesel golfu, že „lesy vpravo a
vlevo jsou plné dlouhých drajvů“, ale nestalo se. A i když jsme vám obrázek
nahoře minule před turnajem raději ukázali, abyste vůbec hráli, bylo hřiště
stvořené ke hře stylem „drajv, železo, železo, chip a 1-2 puty … tedy 95 105 celkem. No, alespoň si budete moci v polovině dubna své výkony
porovnat s hráči PGA.
Výsledky 4.kola, celkové pořadí Tour,
stav konta pro Centrum Paraple, seznamy
účastníků dalších kol, ale i další informace
o klubu najdete na www.whiskyandkilt.cz.
Jelikož ani druhá varianta termínu vyhlášení Grant´s Indoor
hráč(ka)
HCP brutto netto
Golf Tour 2016 nezabrala, máme pro Vás třetí a poslední …
Spojíme vyhlášení s turnajem na „malém českém Skotsku“, na
1 Trlová
25,9 94
68,1
Líšnici, v sobotu 19.března. A protože zjara nebudeme v té
2 Hrouda
14,0 83
69,0
pravé kondici zřejmě ještě ani my, ani Líšnice, hrát se bude ve
formátu Texas Scramble 4 čl. týmů s vyrovnáním. Vyhlášení
3 Brňák
12,3 82
69,7
turnaje i zimní Tour proběhne samozřejmě po dohrání na hřišti.
4 Svoboda
10,5 82
71,5
Pozvánku s detaily zašleme během týdne Vám všem, ale také
5 Stacho
34,0 107
73,0
dalším příznivcům klubu a ke hře pozveme i líšnický klub.
6 Zeman
23,1 98
74,9
Novinkou je, že jeden z vylosovaných účastníků Tour, ale
zároveň účastník vyhlašovacího turnaje, získá cenu stejnou,
7 Kociánová
13,2 93
79,8
jako celkový vítěz Tour!
8 Škoda
17,2 98
80,8

Evropy ve fotbale se stali
Řekové, když v palírně u města
Duffton, v Údolí jelenů,
naplnili sudy ze španělského a
amerického dubu šarží, kterou
jsme včera otevřeli … Ne
náhodou je Glenfiddich 12
nejen nejprodávanější ale také
nejoceňovanější whisky světa!

Vyhlášení celkových výsledků Tour III.

LÍŠNICE

sobota, 19.března

Finálové kolo!
Hřiště Scottish Brae, na kterém jsme Tour
začínali, pro Vás bude po posledním „Zeleném
Peklu“ oddychem! Formátem hry je součet
brutto ran dvojice. Těšit se můžete na ještě
lepší skotskou než minule, znalci a labužníci
na skotský Haggis a protože je to finále, máme
pro Vás ještě jedno stylové překvapení …
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Kasík
Bartoš
Kerhartová
Dvořák
Kocián Jar.
Lacina
Kocián Jan

10,1
25,3
31,8
10,8
7,0
16,3
6,3

93
111
120
101
98
110
107

82,9
85,7
88,2
90,2
91,0
93,7
100,7

