
 

Turnajová hra 

Být či nebýt…známe, Hamlet. Golfisté ale řeší spoustu 
životně důležitých otázek. Drajvr, patr, míčky, švih…
donekonečna se táhnoucí řetěz rozhodovacích 
procesů. Dnes se budeme věnovat jen jedné zásadní 
otázce: Turnaje - hrát či nehrát? A jak na to?


Tak takhle - hrát. Když už je pro vás organizátor 
připraví, tak je slušnost se aspoň někdy zúčastnit. Viz 
sloupeček vpravo.


A jak na to? Tak o tom budou následující stránky.


Aktuálně 

V neděli 30.5. se 
konal ve spolupráci 
s Kontem Bariéry již 
několikátý ročník 
charitativního 
turnaje, jehož 
výtěžek je vždy 
věnován v celé výši 
vybrané osobě, 
která  prostě v životě 
neměla takové štěstí 
jako většina z nás. 
Tentokrát to bylo 
pro Jakuba Navaru z 
Neratovic. Cílem 
bylo 45 000Kč, 
podařilo se vybrat 
74000Kč.  Všem 
dárcům obrovsky 
děkujeme!  

Úspěšně se také 
rozběhly Beřovické 
neděle, 
Handicapové čtvrtky 
a velice oblíbená PG 
tour, pořádaná 
panem Pavlem 
Hruškou, kde se 
můžete těšit jednak 
na mimořádně 
bohatý výběr cen za 
všechny možné 
disciplíny, ale i 
úžasné občerstvení 
po 8. jamce. 
Osobně doporučuji 
Míša řezy…

Beřovický zpravodaj 
Udělení Oscara za Nedotknutelné byla krásná věc, ale víte, raději bych vyhrál US Open… 

Sir Sean Connery 

11. června 2021

Ne úplně z Beřovic, ale Phil Mickelson vítězící v 50ti letech na 
PGA Championship je pro mnohé inspirací…



Tak jak na ten turnaj? 

1. Přestaňte to probírat, vyberte 
vhodný turnaj a přihlašte se 

      I s HCP 54 se můžete přihlásit na 
jamkové mistrovství klubu, ale asi si to 
neužijete. Vyberte si turnaj, kde 
pravděpodobně narazíte na golfisty své 
výkonnostní skupiny. Je to daleko větší 
zábava a budete si určitě rozumět. 

2.  Příprava je základ 

     Večer před turnajem si zkontrolujte bag - 
hole (ne víc než 14), oblečení odpovídající 
počasí (co nejlepší - kdyby to náhodou 
nelítalo, ať aspoň dobře vypadáte), boty (v 
polobotkách či lodičkách je to sice výzva, ale 
proč si to dělat těžší), rukavici (i náhradní), 
míčky a fixku na jejich popis (lépe se 
identifikují), týčka, markovátko a 
vypichovátko. Pokud máte elektrický vozík, 
nabijte baterii a nezapomeňte ji na 
nabíječce! Promyslete pití a svačinu, 
případně připravte a večer zkontrolujte 
startovní listinu na stránkách turnaje, abyste 
věděli, v kolik hodin startujete (tee-time). 
Podívejte se na Zelený svět s Kevinem 
Costnerem nebo jiný hodnotný golfový film. 

3. Den turnaje 

Nechte si dostatečnou časovou rezervu. 
Aspoň půl hodiny před svým tee-timem 
doražte na parkoviště. Nahlašte se v recepci, 
případně zaplaťte startovné a dostanete 
skórkartu, kterou si vezmete na první 
odpaliště. Vhodný okamžik na uvolňující 
drink. 

4. Rozcvičení 

    Zkontrolujte bag a věci v něm, viz bod 2. 
Ještě je čas dokoupit na recepci či v 
proshopu chybějící náležitosti. Pokud se 
chcete opravdu znervóznit, odeberte se na 
drajving a odpalte celý košík míčků 
drajvrem. Jinak doporučuji pár ran 
oblíbenou holí, pár čipů okolo greenu a 
několik patů. To je hodně individuální, ale 
rozhodně nezačněte předělávat švih… 

5. Konečně na odpališti  

    Dostavte se do blízkosti odpaliště 10 
minut před svým časem. Budete mít chvíli na  
uklidnění a v klidu si připravte (označený) 
míček, týčko - jedno dlouhé, jedno krátké, 
vypichovátko a markovátko, svoji skórkartu 
a tužku na vyplnění skórkarty (případně 
dodá startér), rukavici - asi máte stále na 
ruce:-). 

Po odpalech předchozího “flajtu” (těch 
čtyřech, co jdou před vámi) vás startér 
přivítá, představíte se (stačí křestní), 
vyměníte si v kroužku skórkarty (prostě tu 
svou pošlete svému spoluhráči po levé ruce 
(většinou) a do pravé ruky vám přistane 
skórkarta jiného spoluhráče). Od této chvíle 
budete hlásit svůj výsledek tomu nalevo a 
psát výsledek tomu napravo. Nebojte, je to 
prosté - počítejte si své rány a po ukončení 
jamky a opuštění greenu se zeptejte toho, 
jehož skórkartu držíte, kolik zahrál. Napíšete 
k příslušné jamce a do jiné kolonky si 
zapíšete vlastní počet ran pro pozdější 

NOVINKY 11. ČERVNA 2021



kontrolu. A ten, kdo zapisuje vás, se zeptá 
vás a zapíše vaše rány. Prosté, že? 

Poznámka k počítání a zapisování. Prosím, 
počítejte si rány na jamce průběžně a 
zapisujte až na dalším odpališti. Máloco je 
tak frustrující jako čekání na ránu do 
greenu, zatímco na něm se skupinka 
dohaduje, kolik kdo měl ran…Pokud se 
spletete v zápisu, nepřepisujte, jen škrtněte a 
vedle napište správný výsledek. 

6. Etiketa během hry  

    Zásada je nerušit, být ohleduplný a hrát 
rychle. Takže - nevydáváme rušivé zvuky, 
když se někdo chystá k odpalu. 
Nekomentujeme příliš své rány, ať dobré 
nebo špatné. Chválíme dobré rány 
spoluhráčů, nepovedených si nevšímáme. 
Sledujeme míčky všech spoluhráčů, ať je 
můžeme rychle najít. Cestou k míčku si 
rozmyslíme, jakou holí hrát. Neděláme víc 
než tři cvičné švihy. Bagy umisťujeme na 
cestě k dalšímu odpališti. Na greenu 
nešlapeme na dráhy patu spoluhráčů, ani na 
ně nevrháme stín. Vypichujeme “pitchmarky” 
- díry po dopadech míčků (i cizí!) a vracíme 
vyseknuté řízky. 

7. Po ukončení hry 

    Po posledním patu pánové smeknou, 
všichni si podají ruce, poděkují za hru a 
odeberou se do klubové restaurace. Cestou 
nebo až tam dopíší poslední jamku, 
zkontrolují a podepíší skórkarty. Každý rozdá 
dva podpisy - jeden jako zapisovatel na 
skórkartu, kterou psal pro spoluhráče a 
jeden na tu vlastní po kontrole výsledků. 
Pokud podpis chybí, skórkarta je neplatná a 
vaše úsilí přišlo vniveč… 

Pak už je čas objednat něco dobrého a 
rozebrat každou jamku se spoluhráči, kteří 
vám naoplátku vysvětlí každou svou ránu. 

Mezitím dochází další flajty a recepční má 
spoustu práce s luštěním zápisů a zadáváním 
výsledků na server, tak ji pokud možno 
nechte pracovat a s objednáním další hry 
raději počkejte. 

Pokud opravdu nespěcháte, počkejte na 
vyhlášení výsledků - i když jste nic nevyhráli 
(ale nikdy nevíte!), oceněným se sluší 
zatleskat. Jednou to budete i vy. Před 
odchodem vyrovnejte uzavřené sázky a 
útratu, poděkujte recepční a pochvalte 
organizátora. A cestou domů si můžete říct, 
že to přece jen nebylo tak složité, spoluhráči 
byli fajn a příště zahrajete ještě lépe… 

Více výkonově orientovaný návod na první 
turnaj najdete zde nebo zde (v angličtině). 

No a kdyby vás zajímal recept na úspěch 
Phila Mickelsona a jeho fyzická transformace 
ze stárnoucího golfisty na golfového 
supermana, najdete inspirativní článek zde.  

                          Před a po… 
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https://golficity.com/tournament-time-how-to-survive-your-first-golf-tournament/
https://azgolfhomes.com/play-like-a-pro-tips-for-playing-in-your-first-golf-tournament/
https://www.golfdigest.com/story/coffee--meditation--and-big-drives--how-phil-mickelson-defied-hi


Ale pojďme zpět do Beřovic. 

V neděli 6.6. se konal letos první Turnaj 
Akademiků - příjemné setkání golfistů, kteří 
si chtějí v klidu zahrát na naší akademii 
devět jamek, zjistit, jak to chodí na turnaji a 
dozvědět se i něco z pravidel. A přitom třeba 
vyhrát nějakou věcnou cenu a ještě 
pohodlně stihnout nedělní oběd. 

Turnaj se vyvedl k všestranné spokojenosti, 
další je naplánován na 26.6. a potom 
minimálně každý měsíc jeden, podle 
možností a zájmu i dva. Je to opravdu 
časově nenáročná a příjemná možnost si 
zahrát a postupně si přivykat turnajovému 
prostředí, osvěžit si i pravidla a procvičit 
krátkou hru. Přijďte! 

                                
1.místo - Jindřich Kohm                     2.místo - Vladimír Černý                          3.místo - Otakar Šedý 

Pro pány Kohma a Šedého to byl první turnaj v životě… Krásný start do soutěžního golfu! 
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Doufám, že po dočtení tohoto čísla máte chuť zkusit si nějaký turnaj a zjistit, o čem to je. Rádi 
vás uvidíme - ať už na velkém hřišti nebo akademii. Ale i když si nevyberete nebo turnaje 
prostě nejsou pro vás to pravé, hřiště je skvělé, počasí skoro nemůže být lepší a my všichni 
uděláme vše pro to, aby vás golf v Beřovicích bavil a těšil. 

 

Krásné golfové léto přejí 

Adam, Kuba a Tomáš


                                                                     Kontakty: Adam Koukol  606 320 394   

                                                                                     Jakub Maštalíř  607 529 788 

                                                                                  Tomáš Čapek   777 572 737 

Mám něco ke klubu, údržbě hřiště atd. 

Vím co chci - profíka pro sebe nebo pro potomka 

Potřebuji  se zlepšit, ale nevím, jak na to. 

Mám takový problém…nápad… 

Neotravujte mě. 
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