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Albatross Newsletter 7
 

Vážení členové,

Zde naleznete poslední zprávy z našeho hřiště.

 

 Co nás čeká a nemine

 

Svítání na Albatrossu

Neděle 20. 6. je jeden z nejdelších dnů v roce a slunce vychází již ve 4:50. Jak jinak
začít takový den než brzkým golfem na Albatrossu a proto vám po loňském úspěchu

přinášíme další ročník turnaje Svítání na Albatrossu, tedy klání, které startuje
formou canon ihned po rozbřesku v 5:00.

Od 4:00 ráno pro vás bude připravena skvělá káva s čerstvým koláčem a po hře na
vás bude čekat bohatá snídaně formou rautu.

Turnaj je již plně obsazen, těšíme se na setkání s vámi.

 

 

Dětský turnaj

Patrik Jericha



Dětský turnaj

V neděli 20. 6. se koná také dětský turnaj ČGK Junior Tour 2021, který je pořádaný
Českým Golfovým klubem a je určen pro děti od 7 do 18 let. Turnaj se hraje na 9
jamek a začíná v 14:00. Startovné je 100 Kč a zahrnuje také malé občerstvení do

bagu.

Přihlašovaní je možné zde.

 

 

Ryder Cup s týmem Penati

Tradiční Ryder cup s Penati se bude po roční pauze opět konat u nás na Albatrossu.
Datum bylo stanoveno na 23. – 24. července a v tomto přátelském utkání našich
dvou klubů budou proti sobě hrát týmy 8 mužů a 4 žen.  Po vzoru loňského roku se

bude hrát dvoukolově. V pátek fourballly a foursome, v sobotu pak singly. Tento
formát byl vloni velice úspěšný a všichni hráči si ho pochvalovali.

Prosíme zájemce, kteří tedy mohou nastoupit v oba dny, aby se hlásili Stanislavu
Lisnerovi na tel 725 998 000, nebo mailem na Lisner@albatross.cz.

 

 Co se již událo

 

Úspěchy našich hráčů

Reprezentantům Albatrossu se  v minulých týdnech opravdu dařilo. Prvním
úspěchem byla s náskokem vyhraná kvalifikace družstva chlapců do 18 let

pořádaná 5. 6. ve složení Jumnim Choi, Lukáš Kessler, David Tomi a Tomáš
Salčák.

Tímto ovšem úspěšný víkend pouze začínal, jelikož brzy poté se na turnaji LET
Access prosadila naše mladá Klára Sionková, když skončila na neuvěřitelném 3.

místě s výsledkem 3 rány pod Par Konopiště!!

Na turnaji Challenge Tour na Kunětické hoře se poté ukázal Julien Brun. Když se
v neděli 6. 6. probojoval až do rozehrávky o první místo, kde bohužel podlehl na 4.

jamce a odnesl si z tohoto prestižního turnaje skvělé druhé místo.

Ve čtvrtek 10. 6. se na turnaji GASCO OPEN předvedl Filip Ráža. Mladý Filip zahrál
naprosto neuvěřitelný výsledek 64 ran!! Tím získal nejen první místo v turnaji, ale

také zapisoval nový rekord hřiště v Lázních Bohdaneč.

V neposlední řadě přišel ligový víkend 12. – 13. 6. Jak náš ženský, tak mužský
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V neposlední řadě přišel ligový víkend 12. – 13. 6. Jak náš ženský, tak mužský
tým si vedli bravurně a obsadili první místa ve svých ligách. Ženám patří průběžné

první místo v druhé lize s náskokem 60 ran a mužům v první lize s náskokem 48
ran.

Všem našim hráčům srdečně gratulujeme! Více informací můžete najít v novinkách
na našich stránkách zde.

 

 

Ryder Cup na Dýšině

V sobotu 5. 6. 2021 se na hřišti Greensgate u Plzně konal další ročník ryder
cupového zápasu mezi místním týmem a týmem Albatross. V tomto přátelském

klání mezi našimi kluby proti sobě hráli týmy 8 mužů a 4 žen. Turnaj se hrál na dvě
části – první devítka se hrála ve stylu fourball a následná druhá devítka formou

singles. Všichni naši reprezentanti se snažili, co jim síly stačili ovšem i přes podané
výkony se nám nepovedlo plzeňskou Dýšinu zdolat. Konečným výsledek byl ve

prospěch Greensgate golf a to v poměru 9.5:8,5.

Děkujeme všem hráčům za odvahu a skvělou reprezentaci klubu. Těšíme se na další
ročník a tentokrát doma na Albatrossu v roce 2022. 

 

 

S přáním krásného dne,

Albatross Golf Resort Tým

   

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162

267 16 Vysoký Újezd
Česká republika
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