Česká seniorská golfová asociace
MISTROVSTVÍ EVROPY MASTER SENIORŮ
v České republice
výzva pro master seniory 70+ a super master seniory 75+
Vážení kolegové master senioři,
letošní golfová sezóna má pro nás master seniory zvláštní výzvu. Nejvyšší evropské soutěže,
ESGA Masters Championship & Cup pro seniory 70+, se budou konat v Karlových Varech a
Cihelnách v termínu 16. - 21. 7. 2017. ESGA dále odsouhlasila náš návrh, aby se v České
republice otestovala nová kategorie - Super Master Senior ve věkové kategorii 75+.
Za Českou republiku tentokrát nastoupí 16 hráčů. Všichni hráči musí k 15. 7. 2017 splňovat
příslušný věkový limit.
Vypsané mistrovství najdete na www.csga.cz v odkazech pod Union of ESGA, resp. přímo na
https://esgagolf.com/upcoming-tournaments/upcoming-tournament.
Celostátní nominace se bude konat na třech dvoudenních Nominačních turnajích ČSGA,
v Mladé Boleslavi 24. - 25. 4., v Berouně 3. - 4. 5. a v Šilheřovicích 24. - 25. 5., tj. 6 kol celkem.
Pro nominaci rozhodují výsledky ze 4 kol.
Nezapomeňte na členství v ČSGA do 15. 4. 2017.
Na základě nominačních žebříčků vzniknou 3 družstva:
CHAMPIONSHIP 70+, družstvo 6 hráčů, na rány brutto, Karlovy Vary
CUP 70+, družstvo 6 hráčů, stableford netto, Cihelny
CUP 75+, družstvo 4 hráči, stableford netto, Karlovy Vary.
ČSGA uhradí vklad do soutěže a postará se o oblečení českých reprezentačních družstev i
ubytování, které bude v Resortu Poppy, Hamerská 1, 362 15 Březová.
V dosavadní historii této evropské soutěže jsme se zúčastnili od roku 2006 jedenácti ročníků,
převážně v Poháru. Máme dvě druhá místa, v Itálii 2010 a v Rakousku 2012.
Je třeba, abychom se opět ozvali do Evropy dalším medailovým umístěním.
Blíže k této metě mají družstva v Poháru hrou na vlastní nebo lepší HCP. Cílem družstva
hrajícího v Mistrovství je vklínit se mezi evropskou golfovou špičku, třeba na základě znalosti
karlovarského hřiště a bezchybné hry.
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