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… aneb z Michiganu na Slapy!

První zima

č.5

Michiganská jezera, kde jsme odehráli finálový
turnaj Tour a Slapskou přehradu, která je
dějištěm první letošní venkovní akce a
vyhlášení Tour, od sebe dělí jen 5st. severní
šířky (!). Zatímco ale na hranicích USA a
Kanady bude od soboty celý týden -12 a
sněžení, předpověď pro náš turnaj je (zatím)
8st. apolojasno…

Magazín
Grant´s Indoor Golf Tour

Původně plánovaná Líšnice bojuje (paradoxně)
s následky teplé zimy a přívalem sněhu před
týdnem, který poničil velkou část stromů, proto
jsme za dějiště vyhlášení celkových výsledků
Grant́s Indoor Golf Tour zvolili právě Slapy.
Startovní listinu, aktualizovanou k dnešku,
najdete v příloze a společně se všemi
důležitými dokumentytakénawebu.První zima

Pět turnajů, vesměs s plným počtem
hráčů, skvělými sportovními výkony a
příjemnou atmosférou, je pro nás milým
překvapením a možná i příslibem, že hned
první sezóna Whisky&Kilt Golf Clubu
splní naše přání vytvořit v Čechách
jedinečnou golfovou tour.
Celkem 23 účastníků bojovalo třikrát s
vyrovnáním hendikepu, 2x na rány brutto.
Pravda, Petr Brňák se všem ostatním
turnaj od turnaje systematicky vzdaloval,
ale neskutečný rozdíl pouhé dva body (!)
mezi druhým a pátým v pořadí znamenal
v samotném závěru Tour pěkné drama …
Co nás ale těší nejvíc, ječástka 7.050 Kč,
kterou můžeme díky Vám všem předat
Centru Paraple na podporu jeho provozu!
Velké poděkování patří také společnosti
RÉMY COINTREAU a jejím dvěma
značkám GRANT́S a GLENFIDDICH za
stylový pitný režim během celé Tour, a
Restauraci i týmu GR Black Bridge.

Nekopejte doma do židlí! Může Vás to stát umístění v Tour
… ☺ Dohrávka posledního kola tour byla jako vystřižená z
horroru. Až do 16.jamky to s Vláďou Bartošem vypadalo
na výsledek kolem 89, ale zlomený malíček byl proti a
totálně změnil výsledek a pořadí v Tour … Na rozdíl od
Adama Scotta, který po úletu na patnáctce při Honda
Classic měl před sebou ještě dalších 21 jamek, Vláďa už
jen jedinou … A protože Jiří Dvořák s Věrou Trlovou opět
zahráli skvěle, a Žolíky si nechali právě na tento turnaj,
přehnali se přes Vláďu v celkovém pořadí jako vítr.
Celkové pořadí najdete na webu www.whiskyandkilt.cz.

8st. apolojasno…

je za námi…
důležitými dokumentytakénawebu.

Všechno zavinil malíček … ☺
hráč(ka) brutto součet

Brňák 82

Svoboda 77

Dvořák 78

Trlová 82

Kasík 80

Kešner 82

Kocián Jar. 82

Kociánová 96

Hrouda 89

Fučík 91

Lacina 89

Zeman 100

Kerhartová 98

Bartoš 101

Křížek 113

Kocián Jan 90
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Skotsko na Slapech!
Celkem vyrovnané týmy se v sobotu pustí do souboje ve
formátu Texas Scramble. Vyrovnání jsme nakonec
stanovili na 3/5 součtu HCP, protože do hry zařadíme jeden
zábavný parametr - každýčlen týmu musí do hry vložit
nejméně 2 první rány! Hřiště je podle zpráv z víkendu v
dobré kondici a věříme, že vy všichni také. Pokud máte
zájem odehrát turnaj v kiltu, zapůjčíme Vám ho, jen musíte
dočtvrtka 17.března poslat SMSku s velikostí v pase.


