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Albatross Newsletter #7
 

Vážení členové,

zde naleznete aktuální informace z našeho hřiště.

 

 

Albatross Open – Grand Finále

Dne 9.10. se bude konat grand finále Albatross Open, na který budou pozváni
vítězové našcih tradičních nedělních turnajů – a to z obou kategorií. Ve finále
se bude hrát o atraktivní ceny a vy stále máte možnost si zahrát tuto neděli

2.10. o zbývající dvě místa.

Přihlášení je možné na serveru ČGF nebo na recepci klubu.

 

 

TEAM CUP

Chtěli bychom vás pozvat na náš tradiční TEAM CUP, který se bude konat v
neděli 16. 10.  

Pro tento turnaj vytvoříme dva 12-ti členné týmy z řad našich členů, které se
utkají ve formátu podobnému Ryder Cupu. Týmy budou vedeny zkušenými
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utkají ve formátu podobnému Ryder Cupu. Týmy budou vedeny zkušenými
kapitány, kterými jsou Jan Juhaniak a Milan Vantuch.

Chtěli bychom požádat zájemce o přihlášení na recepci klubu nebo emailem.

Turnaje se hraje na 18 jamek, kdy prvních jamek je hráno formou foursomes
a druhá devítka poté singles.

 

 

Zábavné turnaje ke konci roku

Dále bychom vás rádi pozvali na další zábavné turnaje v zajímavých a
netradičních formátech hry. V tabulce naleznete rozpis těchto turnajů, níže

poté najdete podrobnější vysvětlení formátu hry.

 

Datum Turnaj Způsob hry

Datum Turnaj Způsob hry
16. 10. (Ne) Team Cup Ryder Cup na 18 jamek
23. 10. (Ne) Greensome Greensome dvojice
30. 10. (Ne) Family Cup Texas Scramble dvojic

6. 11. (Ne) Three Club Challenge Turnaj na 9 jamek s 3
holemi

12. 11. (So) Svatomartinské Cross
Country s husou Cross country

 

Greensome je podobný formát texas scramble, ovšem hráči ve dvojici oba
odpálí první ránu a poté si vyberou který drive použijí. Dále se hráči na jamce

střídají v jednotlivých ranách.

Family cup je turnaj formáte texas scramble dvojic, kde týmy jsou vytvořené z
rodinných příslušníků.

Three club challenge je hra s 3 holemi na 9 jamek. Výběr holí je čistě na vás,
ale varujeme, bez plánu to může být složité.

V neposlední řadě Svatomartinské Cross country s husou. Pro letošek jsme se
rozhodli sjednotit tradiční Svatomartinský turnaj s Cross Country. Můžete se

těšit na netradiční jamky a po hře na výbornou husu.

Prosíme zájemce o přihlášení na recepci klubu nebo na serveru ČGF.

 



 

 Pravidelná podzimní údržba hřiště

S příchodem října jsou spojeny i tradiční podzimní práce na hřišti. Nejinak
tomu bude i v tomto roce. Cílem je zvyšovat kvalitu hracích ploch za co

nejmenšího diskomfortu pro hráče. Tým Thomase Sedlmeiera připravil stručný
harmonogram toho, co vše se bude v nejbližší době dělat.:

Datum Druh práce
3. - 9. 10. Aerifikace greenů
10. - 16. 10. Top Dressing tzv. "approaches"

17. - 24. 10. 
Hloubkové pískování approaches pomocí stroje Graden

Aerifiakce fervejí

Jedná se o předběžný plán, který může doznat změn v případě nepřízně
počasí. O případných změnách vás budeme informovat. Děkujeme vám za vaši

trpělivost během průběhu těchto prací.

 

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team
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