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Zpráva o reprezentaci mužů SOGCC za rok 2013 (kapitán Petr Hensl) 

    

Mužská reprezentace SOGC pod vedením kapitána Petra Hensla útočila na postup do 1. ligy. 

Až v posledním kole rozhodla nepovedená 18ka dvou hráčů, takže jeden výsledek se musel 

počítat. Přesto je umístění našeho družstva velký úspěch !!!!! 

 

Pokud se podíváme na průměrnou hcp sílu ostatních družstev, tak bychom se na postupové 

ambice nepodívali ani z rychlovlaku Šinkansen. Dobrá morálka, výborné výsledky, kvalitní 

zázemí  - to byly pilíře úspěchu.  

 

Do hry vstoupil i motivační faktor v podobě závěrečného večírku a hry na Penati. Co se týče 

klubové podpory hráčů, nemám připomínky, ba naopak spolupráce byla na vynikající úrovni. 

Na příští rok vyberu opět kvalitu a opět budeme útočit na postup, nic není nemožné. 

 

                                                                                           S přátelským pozdravem Petr Hensl 

 

                                                                                           Ať žije golf 

 

 

Zpráva o reprezentaci žen SOGCC za rok 2013 (kapitánka Blanka Rybářová) 

 

V roce 2013 se reprezentační družstvo žen zúčastnilo soutěže II. Ligy, a to ve dnech 8. a 9.6. 

na Nové Americe a ve dnech 20.7. a 21.7. ve Slavkově. Podařilo se mu dosáhnout 

historického úspěchu a s poměrně vysokým náskokem před dalšími devíti družstvy zvítězilo. 

Postoupilo tak do I. ligy. 

Za klub startovaly : Kateřina Zdráhalová, Melánie Vendelbergerová, Blanka Rybářová, Iva 

Redlová, Hana Míčová a Lenka Hošková. Výrazně k celkovému výsledku přispěly výsledky 

Kateřiny Zdráhalové, která  v I.a II. kole obsadila v jednotlivcích celkové 1. místo a ve III. a 

IV. kole obsadila celkové 2 a 3. místo a Melánie Vendelergerové, která obsadila v I. a II. kole 

3. místo a stejně jako v loňském roce se tak jejich výsledky staly základem umístění naší 

reprezentace.   

Reprezentace v letošním roce stejně jako v tom loňském měla z rozpočtu klubu zaplaceno 

startovné, dostala příspěvek na dopravu a na ubytování a dále bylo členkám zaplaceno  cvičné 

kolo a proplaceny tréninkové míče a birdie karty. Členky dostaly tričko a sukni značky 

Adidas a markovátka s logem Kořence. Jako v minulém roce rozdávaly členky spoluhráčkám 

ve flajtech poukázky na green fee, což mělo u ostatních klubů velmi pozitivní ohlas.  

Co se týče tréninků s trenérem byla hráčkám ponechána možnost si individuálně domluvit 

trénink s Tomášem Daulem. Přidělené tréninkové hodiny však zřejmě nebyly vybrány a 

k vyčerpání prostředků vyčleněných na tréninky tak nedošlo. Bylo by vhodné provést 

kontrolu tréninkových hodin s evidencí vedenou recepcí.  

Spolupráci s klubem jako kapitánka hodnotím jako velmi dobrou. S Janou Šteflovou byly 

komunikovány jak způsob výběru a nominace tak i oblečení pro reprezentaci a otázky 

rozpočtu. Komunikace probíhala na velmi dobré úrovni. 
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V příštím roce ovšem lze očekávat zvýšení nákladů spojených s reprezentací v I. lize, neboť 

se bude hrát na hřištích v Sokolově a Šilheřovicích a nebude se tak hrát na žádném z blízkých 

hřišť. 

Bude třeba, aby správní rada a STK jasně nastavila kritéria pro reprezentaci pro příští rok. 

Osobně se domnívám, že klub by se klub neměl za každou cenu ( např.  „nakupování“ hráček 

z jiných klubů ) snažit o udržení v I.lize, když považuji za vhodné, aby zůstala zachována 

možnost za reprezentaci hrát hráčkám z Kořence. Klub z toho, že reprezentace hraje I.ligu 

nemá žádné příjmy a bylo by tak vhodné podporovat případnými posilami spíše dětskou a 

juniorskou základnu, tedy oblasti, které mohou přinést klubu nějaké příjmy. 

 

 

Blanka Rybářová 

kapitánka reprezentace 

 

 

Zpráva o reprezentaci seniorů SOGCC za rok 2013  

(kapitáni Eva Roháčková a Milan Štaud) 

 

Seniorská reprezentace zaznamenala výrazný úspěch v turnaji o Pohár družstev ve hře na 

rány. Pánské i dámské družstvo zvítězilo, poháry zůstaly v Kořenci.  

 

Na seniorském mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců ve hře na rány jsme na přední místa 

nedosáhli, přestože účast z jiných moravských klubů byla malá.  

 

V regionální senior tour Morava alespoň jedno kolo absolvovalo 28 hráčů, v každé kategorii 

se z našeho klubu dostali 2 hráči do 1. desítky. 

  

Kladem zahraničních turnajů byla především velká účast v Adamstalu - dokončilo 72 hráčů, i 

když pro mimořádné vedro se několik hráčů odhlásilo. Zaznamenali jsme jedno vítězství a 

jedno 3. místo v dílčích kategoriích a dámský nearest to the pin.  

 

Druhý zahraniční turnaj měl  komorní ráz, pro příští rok máme v úmyslu ho přenést na 

atraktivnější alpské hřiště, aby účast byla početnější. 

 

Z časových důvodů se letos opět nepodařilo navázat kontakt s některým českým nebo 

moravským klubem pro zorganizování vzájemného seniorského turnaje. 

 

Pro příští rok zamýšlíme účast na mezinárodním seniorském mistrovství republiky ve hře na 

rány - výkonnostní limity pro tento turnaj byly sníženy, nebyl by problém je splnit. 

 

 


