
Zpravodaj indoorové golfové Tour č.1

Historicky prvním vítězem zimních
indoorových turnajů Whisky&Kilt Golf Clubu
pod hlavičkou skotské whisky GRANT́S, je
Petr Brňák! A to navíc skvělým výsledkem 75
brutto a 62,7 po odečtu hendikepu 12,3. Druhý
v pořadí, Milan Zeman, zaostal o pouhé 1,2
rány. Také bronzový Vláďa Bartoš výsledkem
69,7 netto zahrál lépe, než je jeho hendikep.
Všem na „bedně“ gratulujeme, ale děkujeme i
všem ostatním hráčům za účast a tím i za
podporu Centra Paraple.

1.kolo, 8.1.2016

Whisky&Kilt
Golf Club

Brňák vyhrál v Praze
skotský turnaj!

Hlavní partner
naší indoor Tour
Grant's je značka míchané skotské whisky,
kterou vyrábí firma William Grant & Sons ve
městě Dufftown. Poprvé byla vyrobena
Williamem Grantem na vánoce roku 1887.
Zakladatel vedl firmu do své smrti v
roce 1923, kdy předal otěže svému zeti
Charlesi Gordonovi. Charakteristická je pro
tuto značku trojhrannáláhev s erbemrodiny

Neboli jak postupovat ve vybraných situacích
při hře. Prosíme o respektujte tato pravidla:
Muligan - je povolený pro situace, kdy při
zakládání putteru nebo cvičném švihu se míč
pohne. Pak můžete ránu vrátit.
Drop - nastaven jako manuální. Vzad můžete
dropovat kamkoliv, do strany dvě „kliknutí“.
Patování - pokud míč leží v roughu, smíte na
Putt přepnout a patovat jen pokud míč leží
méně než 7m od jamky.
Rough - pro hru není povoleno použít driver.
Bunker - není povoleno založení hole.
Míč přejede jamku – je ne vás abyste
posoudili, zda míč jel tak pomalu, že by do
jamky normálně spadl. Nahlaste tuto situaci a
odečtěte si po dohrání 1 ránu.
Rány, které zahrajete tak špatně (nebo tak
dobře ☺), že je simulátor „nevezme“ si

Místní pravidla Tour

Nedá se říct, komu hřiště
Scottish Brae sedělo víc …
Rozhodně, výsledek mnohých
z nás vzal „za své“ buď v
některém z mnoha extra
hlubokých bunkerů nebo v
heavy roughu, který byl snad
všude, i na fervejích …☺
Pořadí po 1.kole Tour je
zároveň aktuálním pořadí
Tour, ale už další kolo jistě
celkovým pořadím výrazně
zamíchá …

hráč hcp brutto netto pořadí body

Brňák Petr 12,3 75 62,7 1 16

Zeman Milan 23,1 87 63,9 2 15

Bartoš Vladimír 25,3 95 69,7 3 14

Svoboda Pavel 10,5 82 71,5 4 13

Kešner Josef 11,2 83 71,8 5 12

Hrouda Milan 14 88 74 6 11

Lacina Vladimír 16,3 92 75,7 7 10

Křížek Jiří 22,2 99 76,8 8 9

Bielik Julius 18,5 97 78,5 9 8

Žežulka Milan 54 134 80 10 7

Fučík Miloslav 14,1 104 89,9 11 6

Už teď se můžete na serveruČGF přihlašovat
pro 2.kolo Grantśs Indoor Golf Tour. Jen
připomínáme, že až na hráče, se kterými jsme
osobně domluveni, musíte poslat SMS na 733
710 036 nejen sčasem startu ve 14 nebo v
18h, ale tentokrát také se jménem spoluhráče!
Těšíme se v pátek za 14 dnů na viděnou!
Občerstvení bude opět stylově britské.

2.kolo Tour: 22.ledna
Texas  scramble dvojic 
v Lázních Kynžvart

tuto značku trojhrannáláhev s erbemrodiny
Grantů doprovázeným heslem Stand
Fast! (Neustoupit). Ročně se prodá 54 milionů
lahví Grant's, což z ní činí čtvrtou
nejrozšířenější značku whisky na světě a
největší z těch, které jsou dosud ve vlastnictví
rodiny původního majitele.

Hráli jsme:
Scottish Brae

dobře ☺), že je simulátor „nevezme“ si
nemusíte přičítat.

Chutnala Vám při turnaji
skotská voda z pramene
Glen Brae a máslové
sušenky? Pak vězte, že

společně s dalšími skotskými produkty si je
můžete koupit v prodejnách Marks & Spencer.

ŽOLÍK
pro Paraple
Součástí naší Tour je
podpora Centra Paraple. Z
každého startovného jde na

jeho konto 50Kč. Ale pomoci můžete i tím, že
nejpozději po prvním drajvu můžete na 1
turnaji Tour vložit do hry za 200 Kč Žolíka.
Vaše body z turnaje budou DVOJNÁSOBNÉ!

Zleva: třetí Vláďa Bartoš,

vítěz turnaje Petr Brňák a Jirka Křížek


