
     Vážení a milí příznivci golfu! 

 

           Tak již snad konečně začalo jaro a nová golfová sezóna 2017. Tento týden bude naposledy 

     sněžit, a já doufám, že to nebude na našich spřátelených hřištích. Vždyť již dva turnaje letošní 

     Královské golfové tour musely být pro nepřízeň počasí přesunuty. 

           Apropó – omlouváme se Vám, že jsme Vás všechny neinformovali o tom, co to vlastně je 

     ta „ Královská golfová tour.“ Proto trochu více v následujících řádcích. 

     Jak jste již byli všichni informováni, byla koncem března ukončena spolupráce golfových klubů 

     Mladé Buky a Myštěves s golfovým areálem na Nové Americe. Zde se nový vlastník rozhodl 

     vybudovat soukromý golfový areál a naši dvouletou spolupráci prakticky pohřbil. Ale to je jiná  

     historie a tu nikdo z nás nemůže ovlivnit. Protože nám však připadalo dobré, rozvíjet spolupráci 

     mezi našimi kluby, hledali jsme nového partnera a toho se nám podařilo domluvit na jednom z 

     nejhezčích hřišť v Čechách a to na hřišti v Mladé Boleslavi. / o výhodách spolupráce jsme Vás 

     informovali na našich valných hromadách a samostatných mailech pro naše členy/. Dnes, 

     bychom Vás rádi informovali o dojednané sportovní spolupráci našich klubů. 

            Golfová tour – Královský golfový trojúhelník – bude v letošním roce pokračovat pod novým 

     názvem a to Královská golfová tour. Hrajeme opět na všech třech hřištích, na každém jsou 

     plánovány tři turnaje a dvoudenní finále pak letos připadlo na hřiště v Myštěvsi. Rozpis jednotli- 

     vých turnajů a míst jejich konání naleznete na nových webových stránkách, které byly pro tuto 

     tour spuštěny a to na www.kralovskygolf.cz. Zde naleznete i propozice celé tour a zvýhodněné 

     podmínky pro účastníky z našich třech klubů. Vzhledem k tomu, že celá tour je otevřena pro  

     všechny zájemce z řad golfové populace, máte možnost do ní přihlásit i své známé, kolegy a 

     kolegyně, s nimiž rádi trávíte čas na golfu. 

              Celá tour je opět zastřešena generálním partnerem a to  AUTOCENTREM  JIČÍN s.r.o, 

     které vedle drobných cen na jednotlivých turnajích, připravilo pro vítěze jednotlivých kategorií 

     celé tour – zapůjčení vozidla ŠKODA  KODIAQ s plnou nádrží na libovolný víkend. A to již 

     stojí za to, se do soutěžení zapojit. Oproti loňsku jsme upravili pravidla účasti tak, že se do  

     celkového pořadí počítá vždy jeden nejlepší výsledek dosažený na každém hřišti a výsledek z  

     turnaje finálového. Proto hodně zdaru a pěkných golfových zážitků – přátelé. 

 

              Pro rychlejší informaci uvádíme místa a termíny konání jednotlivých turnajů : 

 

      Myštěves  :             neděle   14.5.2017 

                                     sobota   15.7.2017 

                                     finále     23. - 24.9.2017 

                                     turnaj z dubna 2017 je přesunut na 18.6.2017  

                                     na www.kralovskygolf.cz, a www.golf-mysteves.cz 

 

 

       Mladé Buky :        sobota 29.4.2017  - pro nepřízeň počasí zrušen 

                                     sobota 27.5.2017 

             sobota 24.6.2017 – náhradní turnaj za 29.4.   

                                     sobota 12.8.2017 

 

        Mladá Boleslav :  neděle 11.6.2017 

                                     neděle   2.7.2017 

                                     sobota   5.8.2017 

 

        Co říci závěrem : těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi přáteli na našich hřištích ! 
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