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Albatross Newsletter #6
 

Vážení členové,

zde naleznete aktuální informace z našeho hřiště

 

 

Czech Masters

Další ročník Czech Masters je úspěšně za námi a doufáme, že jste si tento
golfový svátek užili. Jak jistě víte, vítězem letošního ročníku se stal Němec

Maximilián Kieffer s výsledkem -16 po třech kolech!

Nejlépe umístěným hráčem z Albatrossu se stal Julien Brun, který skončil s
výsledkem -7 na děleném 33. místě. Z českých hráčů si nejlépe vedl také
domácí David Tomi, když skončil s výsledkem -3 na děleném 51. místě.

Nesmíme zapomenout ani na Louise Kleina, který se ve 12 letech stal
nejmladších hráčem DP World Tour v historii a který svým výkonem určitě

nezklamal!

Hřiště se nyní dává opět do původního stavu, postupně dochází k demontáži
staveb a vše by mělo být dokončeno do konce tohoto týdne.

Parkoviště je už opět v provozu a hřiště je nyní otevřeno od 8:00 do 20:00
hod.
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Albatross Open

Se znovu otevřením hřiště se také vracíme k tradičním nedělním turnajům
Albatross Open už tuto neděli 28. 8. Přihlašovat se můžete na recepci klubu

nebo online zde.

 

 

Mistrovství klubu na rány

Rádi bychom vás pozvali na blížící se mistrovství klubu na rány, které se bude
konat 10. – 11. 9. 2022.

Jako každý rok se hraje ve 3 kategoriích: Muži do HCP 25, ženy do HCP 25 a
poté společná Stableford kategorie.

Přihlášení je možné na severu čgf zde.

Chtěli bychom také připomenou mistrovství na jamky. 3. kolo by mělo být
dohrané do 7.8 a 4. kolo do 1. 9. Pro aktuálního pavouka se prosím podívejte

zde.

 

 

Úspěchy akademie

O víkendu 11. – 14. 8. se v Telči hrálo finále smíšených družstev do 16 let.
Tým Albatrossu se v základní části na rány umístil na 4. místě a v jamkové hře

se poté probojoval ještě o příčku výše na celkové 3. místo. Celému týmu
děkujeme a gratulujeme ke skvělému umístění.

23. 8. proběhla kvalifikace družstev do 18 let kde měl Albatross zastoupení jak
v dívčím, tak chlapeckém týmu. Dívky na tomto turnaji skončily na 5. místě a

bohužel do finále nepostoupily. Tým chlapců obsadil 2. místo a tím se
kvalifikoval do finále, kde bude obhajovat titul z minulého roku. Držíme palce!!

 

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team

 

   

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=683285783
https://albatross.cz/cs/klub/mistrovstvi-klubu-na-jamky-2022
https://www.facebook.com/AlbatrossGolfResort/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk01igxjPQzfzB9T8z2vaOm-Lxou48g:1620827037161&q=albatross+instagram&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwij76qeo8TwAhXat6QKHfbHCt8QBSgAegQIARAx&biw=1792&bih=1009
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