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Česká golfová asociace
hendikepovaných
(CZDGA) je spolek, který
vznikl dne 21. 12. 2009
a jehož hlavním cílem je
umožnit co největšímu
počtu dětí, mládeže
a dospělých s tělesným
(zdravotním) postižením
přístup ke sportovní
aktivitě – golfu.
Od 6. 3. 2010 je CZDGA plnohodnotným členským subjektem České golfové federace. Dne 1. 6. 2010
jsme se stali členy Evropské golfové
asociace hendikepovaných, která
usiluje o zařazení paragolfu do programu letních paralympijských her.
Mezi členy CZDGA najdete hráče
po amputaci horních i dolních končetin, po ochrnutí od narození či po úrazech, vozíčkáře, hráče se zrakovým
nebo sluchovým postižením, mozkovou obrnou, roztroušenou sklerózou
či s neurologickým onemocněním,
které postihuje pohybový aparát.
Hlavními cíli CZDGA jsou především
vytvářet a udržovat vhodné technické
i materiální podmínky pro trénink nových zájemců i stávajících členů, budovat celorepublikovou infrastrukturu pro
hru a propagaci paragolfu, realizovat
systém vzdělávání pro členy CZDGA,
trenéry paragolfu a ostatní zájemce,
propagovat golf hendikepovaných
v osvětové činnosti a umožňovat sportovcům i široké laické veřejnosti přístup
k nejnovějším informacím a trendům z tohoto sportovního odvětví.
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MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY
ČESKÝCH REPREZENTANTŮ
NA CZECH DISABLED GOLF
MASTERS 2017

Příležitost rovněž dostali naši reprezentační junioři Zuzana Lesse (GC
Ypsilon) a Lukáš Šnobl (GC Grosshof).

Na skvěle připraveném hřišti ve Mstěticích se ve dnech 17. až 18. června
2017 odehrál již sedmý ročník mezinárodního turnaje Czech Disabled
Golf Masters. Golfový resort Mstětice
je dlouhodobě velmi aktivně zapojen
do projektu Golf bez bariér jako Tréninkové centrum paragolfistů, Partnerské
hřiště paragolfistů a zároveň jako Hřiště
reprezentace ČR. Patronkou turnaje se
opět stala nejlepší profesionální hráčka
golfu v České republice Klára Spilková.

V pátek 16. 6. 2018 se uskutečnilo
cvičné kolo zároveň s Pro Am turnajem, ve kterém ve společných flightech nastoupili domácí i zahraniční
reprezentanti v paragolfu, čestní hosté
a zástupci partnerů CZDGA. Víkend již
patřil kolům soutěžním a paragolfisté
soutěžili jak v kategoriích stroke play,
tak stableford, a zároveň poměřili síly
v kategoriích dle postižení – nejlepší
hráči s postižením dolní končetiny,
horní končetiny, s ostatním postižením a v kategorii sedících. Absolutním
vítězem elitní kategorie se stal Švéd
Joakim Björkman, který zahrál vyrovnané výsledky v obou kolech – 78 a 79
ran. Obrovský úspěch zaznamenal Zbyněk Kotek, který v této elitní kategorii
obsadil třetí pozici. Miroslav Lidinský
vybojoval místo dvanácté. Ani další
čeští reprezentanti se v silné konkurenci ve svých kategoriích na rány neztratili
– 5. Tomáš Prouza, 6. Aleš Süsser, 14.
František Hes. V stablefordových kategoriích pozici vedoucího průběžného
hodnocení Světového poháru uhájil
2. místem Jakub Kovařík, za ním se
na dalších pozicích umístili 5. Stanislav
Jirásek, 6. Pavel Kamír a 7. Vlastimil
Hebelka. V dalších kategoriích úrovně
Access zvítězil Pavel Bambousek hrající
z paragolferu, následovaný juniorem
Lukášem Šnoblem. Pro Vladimíra
Stárka i juniorku Zuzanu Lesse byl start
na takto významném turnaji premiérou, která se povedla na jedničku.

Tento turnaj paragolfistů ze světové série Disabled Golf Tour 2017 se odehrál
v České republice jako jeden z nejprestižnějších mezinárodních turnajů Světového poháru, které proběhly od února do listopadu 2017 v Austrálii, Dánsku,
Skotsku, Finsku, Francii, Japonsku,
Německu, Švédsku, Itálii, České republice, Rakousku a Portugalsku. Z umístění v těchto turnajích hráči průběžně
získávali body do celkového hodnocení
poháru Word Ranking EDGA Order of
Merit. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o nominační turnaj nejvyšší úrovně
Premier, mohlo zde startovat pouze 90
výkonnostně nejlepších hráčů světového žebříčku. Turnaj byl pořádán pod
záštitou Evropské golfové asociace
hendikepovaných (EDGA), České golfové federace (ČGF) a Českého paralympijského výboru (ČPV) a respektován
zastřešujícími světovými autoritami
International Golf Federation (IGF), European Golf Association (EGA) a International Paralympic Committee (IPC).
Po boku českých hráčů na tomto
významném turnaji nastoupili do boje
o cenné body do světového žebříčku
reprezentanti Anglie, Finska, Francie, Itálie, Irska, Německa, Nizozemí,
Norska, Rakouska, Slovinska, Španělska, Švédska a Turecka. Domácí
barvy hájili Pavel Bambousek (Loreta
GC Pyšely), Vlastimil Hebelka (GC
Austerlitz), František Hes (GC Mnich),
Stanislav Jirásek (GC Grosshof), Pavel
Kamír (GC Mnich), Zbyněk Kotek (GK
Hluboká nad Vltavou), Jakub Kovařík
(GK Čechie), Miroslav Lidinský (GK
Hluboká nad Vltavou), Tomáš Prouza
(GC Grosshof), Vladimír Stárek (GC
Hodkovičky), Aleš Süsser (GK Darovanský Dvůr) a Pavel Wolf (GC Grosshof).

Závěrečný ceremoniál proběhl během večerní plavby na palubě parníku (Prague Boats) a ceny nejlepším
předala profesionální hráčka golfu Eva
Koželuhová. Slavnostní večer se setkal
s velmi kladným ohlasem u všech
zúčastněných, stejně tak ubytování
v Hotelu Čechie v Praze, který zaujal
nejen skvělým servisem, ale i venkovními a vnitřními tréninkovými plochami.
V neposlední řadě zahraniční hosté
ocenili blízkost pražských památek
a večerní návštěvy historického centra.
Rádi bychom poděkovali všem participujícím subjektům, díky bezproblémovému průběhu a skvělé atmosféře
se mnoho zahraničních hráčů do ČR
v příštích letech bezpochyby vrátí.
Hřiště bylo pro takto významný turnaj
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speciálně připravováno několik týdnů
před samotným konáním a hráči velmi
ocenili jeho perfektní kondici v době
konání turnaje. Nedílnou součástí akce
bylo zabezpečení transferu hendikepovaných hráčů, realizačních týmů
a doprovodů mezi letištěm, ubytováním a hřištěm. Pro hru samotnou nelze
opomenout nutnost zajistit dostatečný
počet elektrických golfových vozíků
E-cartů (ITTEC), instalaci nabíjecích
agregátů (Boels rental) pro speciální
vertikalizační golfové vozíky Paragolfery a E-carty a bezbariérových mobilních sociálních zařízení pro vozíčkáře.
Turnaj by nemohl proběhnout bez asistentů a doprovodů na hřiště i mimo něj.
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeskému kraji
a Magistrátu hlavního města Prahy jako
hlavním partnerům Czech Disabled
Golf Masters 2017. I díky jejich podpoře byl tento turnaj nejvyšší úrovně
Premiér bezproblémově zajištěn.
Zvyšující se zájem hráčů jasně vypovídá o rostoucí kvalitě turnaje a taktéž
o nutnosti bojovat o pořadí ve světovém žebříčku, neboť paragolf bude
s velkou pravděpodobností zařazen
na Paralympijské hry již v roce 2024.
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ny hráčů přímo na hřišti, kde budou připraveni odborní asistenti a doprovody. Nenechte si ujít skvělou příležitost a přijďte se na vlastní oči přesvědčit
o tom, že právě golf je tím sportem, který dokáže bariéry bořit.
Výsledky kategorie 1 a 2 stroke play (+HCP – HCP 11,4)
Jméno

Země

1. kolo

2. kolo

Součet

BJÖRKMAN Joakim

Švédsko

78

79

157

VAN ELVEN Hans

Nizozemí

84

78

162

KOTEK Zbyněk

Česká republika

81

83

164

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie 3 stroke play (HCP 11,5 – 18,4)
Jméno

Země

GAVEZ Marjan

Slovinsko

85

86

171

REAY Johnny

Anglie

91

87

178

HARMSEN Frans

Nizozemí

94

85

179

1. kolo

2. kolo

Součet

Výsledky kategorie stableford 4 (HCP 18,5 – 26,4)
Jméno

Země

PESSI Timo

Finsko

39

38

77

KOVAŘÍK Jakub

Česká republika

32

36

68

PYLKKÄNEN Elina

Finsko

30

33

63

2. kolo

Součet

Výsledky vložené kategorie Access, stableford 5 (HCP 26,5 – 36)
Jméno

Země

1. kolo

BAMBOUSEK Pavel

Česká republika

25

36

61

ŠNOBL Lukáš

Česká republika

30

29

59

EIRTOVAARA Tapio

Finsko

25

31

56

Web: www.czdga.cz; www.facebook.com/czdga

CZECH DISABLED GOLF
MASTERS 2018
S ohledem na vynikající ohlasy uplynulého ročníku se letošní ročník Czech
Disabled Golf Masters odehraje opět
v golfovém resortu Mstětice od 30.
června do 1. července 2018 za účasti
nejlepších hendikepovaných golfistů
světového žebříčku EDGA (nominuje se
pouze 90 nejlepších hráčů). Paragolfisté budou bojovat nejen o cenné kovy,
ale zároveň i o body do světového žebříčku. Nebudou chybět ani hráči hrající
z vertikalizačního vozíku – paragolferu.
CZDGM 2018 je začleněn do programu předparalympijské kvalifikace
EDGA Golf Tour 2018, jako jeden
z deseti nejprestižnějších turnajů světového poháru. Je plně respektován
zastřešujícími světovými autoritami
IGF, EGA, IPC a EGDA. Je součástí oficiálního turnajového kalendáře
ČGF. V letošním roce proběhne již
osmý ročník a jako partner jej podpoří Magistrát hlavního města Prahy.
Během celého konání turnaje bude možné sledovat výko-

Pavel Bambousek hrající z paragolferu
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