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VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
ROYAL GOLF CLUBU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, z. s.
se bude konat v sobotu dne 21. 4. 2018 v hotelu Cristal Palace, Hlavní 61, 353 01 Mariánské Lázně
KALENDÁŘ KLUBOVÝCH TURNAJŮ
RGCML V ROCE 2018

Vážení členové klubu, rádi bychom Vás informovali o tom, že
spotřebitelé a následně odborná porota Superbrands Brand
Council Česká republika ocenili Royal Golf Club Mariánské
Lázně cenou Czech Superbrand 2018. Superbrands je
nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení
a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je znakem
speciálního postavení a uznáním vynikajícího postavení značky
na lokálním trhu. Pečeť Superbrands získají značky s vynikající
pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k
nim osobní vztah. Od svého vzniku ve Velké Británii si projekt
získal celosvětové uznání a dnes je cena Superbrands uznávána
jako speciální ocenění, které na základě sjednocených kritérií a
metod každoročně identifikuje nejlepší z nejlepších značek v
téměř 90 státech na pěti kontinentech. RGCML tuto cenu obdržel
již loňský rok a letos ji obhájil. Nejdůležitějším cílem organizace
Superbrands je nejen vzdát hold nejúspěšnějším značkám v
oblasti brandingu, ale také uvést do středu pozornosti
spotřebitelů a odborné veřejnosti mimořádně silné značky
působící na českém trhu. Značky jsou vyhodnocovány nejen v
kategorii spotřebitelských, ale také v oblasti podnikatelských či
průmyslových.

29. 4. Čarodějky – otevřený
13. 5. RGCML – otevřený
27.5. RGCML – otevřený
10. 6. RGCML Stiftland – otevřený
30. 6. RGCML Whisky & Kilt – otevřený
11. 7. RGCML GC Schwanhof – uzavřený
14. 7. RGCML Markuzzi Cup – otevřený
28. 7. RGCML Prosecco Cup – otevřený
4. 8. RGCML MS Memory Cup – otevřený
12. 8. RGCML GC HOF – otevřený, cannon
18. 8. RGCML King´s Cup – uzavřený
2. 9. RGCML – otevřený
15.9. Mistrovství klubu – uzavřený
16.9. Mistrovství klubu – uzavřený
30. 9. RGCML – otevřený
13. 10. RGCML – Havelská Husa – otevřený
PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM KLUBU
Jménem předsednictva RGCML děkujeme
všem členům klubu, kteří včas uhradili
klubové a hrací příspěvky na sezónu 2018.
Přejeme Vám mnoho krásných
golfových zážitků a prožitého času v
našem královském klubu během
nadcházející sezóny 2018!

LIKVIDACE POLOMŮ NA JAMCE č. 10
V současné době intenzivně pracujeme na odstranění polomů po kalamitě, kterou v minulém roce způsobil
orkán Herwart (29.10.2017). Na našem krásném hřišti byla nejvíce zasažena jamka č. 10, kde muselo dojít
k odstranění cca 100 m³ polomů.

TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE RGCML 2017
Turnaj pro mládež se hrál dne 28. 12. 2017 a zúčastnilo se
ho 21 dětí ze střediska a přípravky mládeže klubu. Děti byly
rozdělené do kategorií podle věku a herní dovednosti,
v průběhu hry dostaly občerstvení a po dohrání proběhlo
vyhlašování výsledků, kde pro všechny byly připravené
hodnotné ceny.

VÁNOČNÍ TURNAJ RGCML 2017
Royal Golf Club Mariánské Lázně
každoročně pořádá pro své členy
a příznivce Vánoční turnaj na fullswing
automatu v golfové indoor hale v Úšovicích.
Turnaj pro kategorii dospělých probíhal po
celý měsíc od 1.12.2017, kdy měl každý
možnost si zahrát turnajové kolo, podle
svých časových možností. Turnaje se
zúčastnilo 25 hráčů, kteří byli rovnoměrně
rozděleni do dvou kategorií dle výše HCP.
V rámci vyhlášení výsledků Vánočního
turnaje 2017, které se uskutečnilo dne
30. 12. 2017, si všichni přítomní připili
do nového roku.

ZAHRANIČNÍ
PREZENTACE
RGCML
V RÁMCI ZÁPADOČESKÉHO GOLF-PASSU
V NĚMECKU
Ve dnech 16.2. – 18.2. 2018 proběhl
tradičně největší golfových veletrh
v severním Německu – Hanse Golf. Náš
královský klub se letos poprvé prezentoval
na regionální bázi v rámci Západočeského
Golf-passu (více o produktu na:
www.golf-pass.cz ).
O náš golfový region v kombinaci
s lázeňskou tradicí je opravdu velký zájem
a společná prezentace všech šesti
nejvýznamnějších hřišť v západních
Čechách společné s partnerskými hotely
měla nejen u návštěvníků velký úspěch, ale
i u partnerů ze zahraničí.

VÝSLEDKY ANKETY SPOLKU VŠUDEHRÁLŮ ZA ROK 2017
Spolek Všudehrálů sdružuje golfisty, kteří již odehráli
minimálně 60 českých a moravských hřišť a mohou se tak
zapojit do každoročního hodnocení golfových areálů v ČR.
V letošním ročníku jich z téměř 150 členů hlasovalo v anketě
100. Jde tedy rozhodně o velmi reprezentativní sbor
hodnotitelů. Cílem Všudehrálského hodnocení je sestavit
žebříček golfových hřišť v České republice a tím i napovědět
všem golfistům, jak si to, které hřiště v očích běžných hráčů
stojí a co nabízí. Hlasuje se ve čtyřech kategoriích (hra,
zázemí, příroda, atmosféra) a udělují se body od 1 do 5
(maximum). Z počtu bodů v jednotlivých kategoriích se pak
sestavuje celkový průměr. Obecně platí, že nejlepší hřiště
nemusí v každé z kategorií nutně vyhrávat, ale rozhodně
nesmí mít v žádné z nich slabé místo. Royal Golf Club
Mariánské Lázně obhájil loňské krásné 4. místo, kdy se
v kategorii „atmosféra“ stal dokonce vítězem a oproti
loňskému roku si i bodově polepšil. Toto umístění nás velmi
těší a samozřejmě se budeme i dále snažit, aby se hráčům
u nás líbilo a vraceli se.

