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SHROMÁŽDĚNÍ 21.4.2018
Na shromáždění členů byli oceněni nejlepší sportovci za rok 2017: Mládežník do 18 let: Gabriela Roberta Vítů,
Seniorka: Helena Janoudová, Senior: Antonín Kunšta, Žena: Silvie Dittertová (vyhlášena sportovcem roku města
ML, Sportovní unií Chebska, Karlovarským krajem), Muž: Oldřich Nechanický jn. Vzhledem k tomu, že toto
shromáždění bylo díky malé účasti členů neusnášeníschopné, vyplývá pro předsednictvo dle Stanov RGCML
povinnost svolat shromáždění náhradní. Tímto zveme všechny členy klubu na náhradní Shromáždění členů,
které se bude konat 16. 6. 2018 od 10.30 h v klubovně RGCML.
CALLEGARI CUP 2018
Dvanáct zástupců RGCML se vydalo UK odehrát tradiční turnaj Callegari Cup do
královského klubu Royal Mid Surrey, který založil náš člen Giorgio Callegari.
Giorgio je člen RGCML i Royal Mid Surrey a hraje vždy za domácí tým a letos se
bohužel nemohl z pracovních důvodů utkání zúčastnit. Dne 24.5. po cestě do Royal
Mid Surrey se naši zástupci po cestě zastavili odehrát tréninkové kolo v Richmond
Golf Clubu, kde je provedl a pohostil místní HeadPro Steve Burridge (bratr našeho
greenkeepera Stuarta Burridge). Dne 25.5. se naši přemístili do Royal Mid Surrey,
kde je přivítali kluboví kapitáni, bývalý kapitán Nigel Hopkinson a současný David
Stirling. Ve dnech 25.- 26.5. probíhal Callegari Cup, kde se utkalo dvanáct zástupců
RGCML proti zástupcům Royal Mid Surrey, hrála se dvoukolová jamkovka na
dvanáct bodů– four ball best ball. Výsledek utkání před druhým kolem ovlivnila i
ztráta dvou zástupců RGCML, kteří byli za rychlé pomoci Nigela Hopkinse
nahrazeni členy Royal Mid Surrey. Meziklubové utkání skončilo výsledkem 3,5 : 8,5
pro Royal Mid Surrey. Během slavnostního vyhlášení s formální večeří předal
prezident Jiří Pos vítězný pohár zástupcům Royal Mid Surey.

POZVÁNKA na
DEMO DAY, který se
bude konat
23.6.2018 na driving
range. Budou
představeny firmy
Callaway, Titlest a
Taylor Made.
PLÁNOVANÉ PRÁCE
NA HŘIŠTI
Byla zahájena
rekonstrukce
bunkerů na jamce č.
15 a odpaliště na
jamce č. 16., dále
pracujeme na
prodloužení cesty na
jamce č. 7 a brzy
dokončíme podlahy
v altáncích, další na
řadě je rekultivace
jamky č. 10 po
polomu z roku 2017.
Navázali jsme novou
spolupráci se
zahradnickou
společností
Samaragd.

VYJÁDŘENÍ GREENKEEPRERA K PROBLÉMŮM S GREENY NA ZAČÁTKU LETOŠNÍ SEZÓNY
V loňské sezóně byla většina greenů afektována velmi agresivními plísněmi pythiem a anthracnose. Na tyto
plísně byly použity protiplísňové postřiky, které rozšíření plísně zastavily, ale přesto na konci minulé sezóny
vstupovaly greeny do zimy oslabené a náchylné na výkyvy počasí. Všichni zajisté dobře pamatují, že
10.4.2018 ležel na našem hřišti sníh, veškerý povrch hřiště byl zamrzlý a během následujících dvou dní
teploty vystoupaly ke 20 stupňům celsia, ale v noci se pohybovaly stále okolo nuly, kdy tráva nemá podmínky
pro nový růst. Od začátku sezóny intenzivně pracujeme na tom, aby se zlepšila kvalita greenů, bylo provedeno
osetí, prořezání a provzdušnění půdy. V současné době jsou greeny již v dobré kondici a věříme, že se nám
tento stav greenů podaří udržet po celou sezónu.

TURNAJE RGCML
Letošní
turnajové
dění
bylo
zahájeno
oblíbeným
Čarodějnickým turnajem dne 29. 4. jehož vyhlášení bylo
zakončeno v pondělí 30. 4. tradičním společenským večerem.
K poslechu a tanci zahrála kapela Stan & Tony Revival.
Vítězové dvou netto kategorií byli: hcp 0–17 Stanislav Kopejtko
a hcp 17,1–54 juniorský hráč Richard Rusňák.

Dne 5. 5. se odehrálo v Cihelnách 1. kolo turnaje Triangl
Trophy v jamkové hře mezi kluby Mariánské Lázně, Cihelny a
Karlovy Vary. Stav bodů po dohrání byl GC Cihelny – 20, GC –
Mar. Lázně – 20, GC K. Vary – 0. O vítězi ve vložené soutěži
rozhodl Jan Katina ve prospěch týmu GC Mariánské Lázně.

Turnaj K zahájení lázeňské sezóny dne 13. 5. proběhl za
krásného počasí a oslavil tak tím nejen zahájení lázeňské sezóny
ale i 200 let lázeňství v Mariánských Lázních. Vítězové ve dvou
kategorií byli P. Bárta – kategorie A a J. Kuna – kategorie B.

Dne 27. 5. si opět za krásné počasí zahráli členové RGCML
Turnaj dvojic. 19 dvojic hráčů si užilo zábavný formát hry, kdy
po výběru lepšího drivu na každé jamce pokračovali střídavě.
Bezkonkurenčním výsledkem 52 stbl. bodů si pro vítězství došla
dvojice J. Budka a M. Strnad.

ROYAL JOURNALIST TROPHY
V pátek 4. 5. 2018 se konal již 5. ročník
turnaje Royal Journalist Trophy, který je
každoročně zahájen tiskovou konferencí, kde
mají zúčastnění novináři možnost
vyzpovídat vedení RGCML. Konferenci
zahájil prezident Royal Golf
Clubu Mariánské Lázně Ing. Jiří
Pos, přítomné seznámil s děním v klubu a s
plány na letošní sezónu. Za město přivítal
novináře 1. místostarosta Mariánských
Lázní PhDr. Luděk Nosek, který přítomné
pozval na letošní Zahájení lázeňské sezóny a
připomenul oslavy 200 let lázeňství v
Mariánských Lázních. Vítězové turnaje byli
vyhlášeni v kategorii Brutto a Netto, v Netto
kategorii se umístil na prvním místě Petr
Bürger, druhé místo uhrál Petr Koukal a na
třetím místě se umístil hospodář RGCML
Ing. Petr Frýbl. Vítězem v kategorii Brutto
se stal náš greenkeeper Stuart Burridge.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KV KRAJE
V pondělí 16. 4. 2018 proběhlo vyhlášení
ankety Nejlepší sportovec karlovarského
kraje 2017, kteří dosáhli mimořádných
úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu v
našem regionu. Za své vynikající sportovní
výsledky byla na první místě vyhlášena naše
členka Silvie Dittertová. Jménem RGCML
Silvii gratulujeme a přejeme ji další
úspěšnou sezónu.

