
D
íky množství různorodých akcí 
probíhajících plošně na ce-
lém území ČR pod hlavičkou 

projektu Golf bez bariér se s tímto 
krásným sportem, který jako jeden 
z mála nabízí možnost společné hry 
zdravých i hendikepovaných, seznamu-
je každoročně řady nových zájemců. 
Počty paragolfistů neustále narůstají 
a najdete mezi nimi hráče s nejrůz-
nějšími druhy postižení zahrnujícími 
amputace končetin, vrozené či po-
úrazové parézy, vozíčkáře, smyslová 
postižení či neurologická onemocnění. 
Hráči s nejtěžší poruchou pohybové-
ho aparátu využívají speciální golfový 
vertikalizační vozík Paragolfer, který 
umožňuje hru ze vzpřímené pozice.
 

CZDGA 
rozvíjí své 

aktivity na všech 
výkonnostních 

úrovních. 
Od úplných začátečníků, kteří se 
s golfem seznamují v rámci golfových 
akademií, probíhajících ve spolupráci se 
speciálními školami pro děti a mládež 
s tělesným a zdravotním postižením, 
přes hráče rekreační, budování tré-
ninkových center, organizaci turnajů 
na domácí půdě v rámci Českého 
poháru CZDGA Golf Tour, až k zajiš-
tění podmínek pro špičkové paragol-
fisty, kteří na zahraničních výjezdech 
reprezentují Českou republiku. 

CZECH DISABLED                       
GOLF MASTERS 2018
Hole in one, kolo dvě rány pod PAR 
hřiště, 5 birdie v řadě… a ještě mno-
hem více nabídl turnaj světového 
poháru v paragolfu Czech Disabled 
Golf Masters 2018. Vzhledem k tomu, 
že se CZDGA velmi brzy po svém 
založení zapojila i do mezinárodní-
ho dění a organizace turnajů nejvyšší 
úrovně, loňský ročník Czech Disabled 
Golf Masters byl v pořadí již osmým. 

Tento turnaj paragolfistů se odehrál 
v České republice jako jeden z nej-
prestižnějších mezinárodních turnajů 
Světového poháru Disabled Golf Tour 
2018. Do Golfového resortu Mstětice, 
který je dlouhodobě zapojen do pro-
jektu Golf bez bariér jako Tréninkové 
centrum paragolfistů, Partnerské hřiště 
paragolfistů a zároveň jako Hřiště 
reprezentace ČR, se ve dnech 29. 6. až 
1. 7. 2018 sjeli hráči z 13 zemí (Anglie, 
Belgie, České republiky, Dánska, Finska, 
Francie, Irska, Izraele, Nizozemí, Ra-
kouska, Španělska, Švédska a Turecka) 
bojovat o poháry i cenné body do svě-
tového žebříčku. Za Českou republiku 
byli nominováni: Pavel Bambousek 
(Loreta GC Pyšely), Vlastimil Hebel-
ka (GC Austerlitz), František Hes (GC 
Mnich), Jiří Janda (GC Semily), Stanislav 
Jirásek (GC Grosshof), Zbyněk Kotek 
(GK Hluboká nad Vltavou), Jakub Ko-
vařík (GK Čechie), Miroslav Lidinský (GK 
Hluboká nad Vltavou), Václav Mráz (GC 
Český Krumlov), Tomáš Prouza (GC 
Grosshof), Lukáš Šnobl (GC Grosshof), 
Vladimír Stárek (GC Hodkovičky), Aleš 

Süsser (GK Darovanský Dvůr) a Zby-
něk Vavrečka (Zámecký GC Kravaře).

Turnaj byl pořádán pod záštitou Ev-
ropské golfové asociace hendikepova-
ných (EDGA), České golfové federace 
(ČGF) a Českého paralympijského 
výboru (ČPV) a respektován zastřešu-
jícími světovými autoritami Internati-
onal Golf Federation (IGF), European 
Golf Association (EGA) a Internatio-
nal Paralympic Committee (IPC). 

V pátek 29. 6. 2018 se odehrálo cvič-
né kolo zároveň s Pro-Am turnajem, 
ve kterém ve společných flightech 
nastoupili domácí i zahraniční pa-
ragolfisté, čestní hosté a zástupci 
partnerů CZDGA. Výsledky mnohých 
už v přípravném kole dávaly tušit, že 
v soutěžních kolech uvidí Mstětice 
golf nejvyšší kvality. V elitní kate-
gorii na rány k největším favoritům 
patřili Jiří Janda (PRO), Ir Brendan 
Lawlor (HCP 1,8) a obhájce loňské-
ho vítězství Švéd Joakim Björkman 
(HCP 3,5). Tito tři papírově nejlepší 
hráči turnaje nastoupili do sobotního 
prvního kola ve společném flightu, 
bez zaváhání potvrdili předpoklady 
a v průběžném pořadí obsadili první 
tři pozice. Výsledek -2 pod par hřiště 
a zároveň hole-in-one na jamce 
dlouhé 136 m znamenal pro Brendana 
Lawlora průběžné vedení a nazna-
čil, že mladý Ir míří vysoko. V těs-
ném závěsu pronásledoval vedoucí 
trojici skvěle hrající Miroslav Lidinský 
s výsledkem 78 ran. Po prvním kole 
mohlo na medailové pozice reálně 
pomýšlet šest hráčů, což ve druhém 
kole rozpoutalo nevídanou golfovou 
bitvu. Ani 5 birdie v řadě za sebou 
však nestačilo skvěle hrající nové 
posile českého paragolfu Jiřímu Jan-
dovi k zisku medaile. Pozdější vítěz 
Brendan Lawlor se po turnaji svěřil, že 
po Jirkově nástupu s 5 birdie v řadě 
na první devítce přestal věřit ve své 
vítězství a jen díky radám svého caddy 
se vrátil do hry a uhájil vedení z prv-
ního kola. Stříbrnou medaili do své 
sbírky přidal Joakim Björkman a bronz 
po fantasticky zahraném druhém 
kole vybojovala dánská reprezen-
tantka Mette Wegge Lynggaard. Čeští 
reprezentanti se ve světové konku-
renci rozhodně neztratili, Jiří Janda se 
při své paragolfové premiéře umístil 
na vynikajícím pátém místě, následo-
vaný Miroslavem Lidinským na pozici 

ČESKÁ GOLFOVÁ asociace 
HENDIKEPOVANÝCH
CZDGA je spolek, který v prosinci letošního roku oslaví 
již deset let svého působení na poli paragolfu nejen v České 
republice. Už od svého založení si stanovil za cíl umožnit 
co největšímu počtu dětí, mládeže a dospělých s tělesným 
a zdravotním postižením přístup ke sportovní aktivitě – golfu. 
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Joakim Björkman (Švédsko), Jiří Janda, Brendan Lawlor (Irsko).

Brendan Lawlor (Irsko).

Vladimír Stárek.

Mette Wegge Lynggaard (Dánsko).

Pavel Bambousek.

Yoram Kuchel (Izrael).

Tineke Loogman (Nizozemí).
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www.wobenzym.cz

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Chce to hlavně pohodu a zdraví
Golf patří bezesporu k těm nejkrásnějším sportům, které můžeme hrát až do zralého věku. Ale i při 
něm se může přihodit úraz. Intenzivní stres, který po většinu pracovního dne prožívá nemálo nad-
šených příznivců golfu, navíc oslabuje jejich imunitu, takže na „greenu“ co chvíli chytnou chřipku a 
kdejaké nachlazení.
Používají to i ti nejlepší, proč ještě ne vy?
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léč-
bě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, 
lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní 
zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že 
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat

Inzerce

POJISTĚTE SI 
bezstarostnou 

HRU
lék Wobenzym®

urychluje hojení
posiluje oslabenou imunitu

http://www.wobenzym.cz


Jakub Kovařík, Ivgi Shlomo (Izrael).

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Výsledky kategorie stroke play 

Jméno Země 1. kolo 2. kolo Součet

LAWLOR Brendan Irsko 70 75 145

BJÖRKMAN Joakim Švédsko 77 75 152

WEGGE LYNGGAARD Mette Dánsko 79 74 153

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

Jméno Země 1. kolo 2. kolo Součet

KOVAŘÍK Jakub Česká republika 36 42 78

VAVREČKA Zbyněk Česká republika 26 35 61

SHRIRA Haim Eliazer Izrael 31 30 61

Výsledky kategorie stableford B (HCP 26,4 – 54)

Jméno Země 1. kolo 2. kolo Součet

STÁREK Vladimír Česká republika 38 34 72

KUCHEL Yoram Izrael 28 38 66

MRÁZ Václav Česká republika 23 36 59

Výsledky v kategoriích dle postižení

Handicap Jméno Země

Nejlepší hráč s postižením horní končetiny MAYER Roland Rakousko

Nejlepší hráč s postižením dolní končetiny WEGGE LYNGGAARD Mette Dánsko

Nejlepší hráč s ostatním postižením LAWLOR Brendan Irsko

Nejlepší hráč v kategorii sedících SHLOMO Ivgi Izrael

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

šesté. Další čeští paragolfisté hrající 
v elitní kategorii Zbyněk Kotek a To-
máš Prouza se umístili na 10. a 24. 
místě. Aleš Süsser po prvním kole 
ze zdravotních důvodů odstoupil. 

V kategorii stableford A potvrdil skvělou 
formu český reprezentant Jakub Kova-
řík, který s velkým náskokem vybojoval 
zlatou medaili. O stříbrnou medailovou 
radost pro domácí se postaral Zbyněk 
Vavrečka, bronz si odvezl izraelský 
reprezentant Eliazer Haim Shrira. Z dal-
ších českých hráčů 5. Stanislav Jirásek, 
7. Lukáš Šnobl, 8. Vlastimil Hebelka a 9. 
František Hes. V kategorii stableford 
B zvítězil český hráč Vladimír Stárek, 
stříbrnou medaili pro Izrael vybojoval 
Yoram Kuchel a bronz další z čes-
kých reprezentantů Václav Mráz. Na 5. 
místě skončil s nejmenším možným 
odstupem od bronzové medaile Pavel 
Bambousek hrající z paragolferu. 

Slavnostní předávání cen se uskuteč-
nilo během večerní plavby po Vltavě. 
Zahraniční hráči i jejich doprovody 
ve svých formálních i neformálních 
projevech mimořádně ocenili českou 
pohostinnost, vstřícnost, atmosféru 
a skvělou organizaci celého turnaje. Je 
krásné slyšet od nejlepších světových 
paragolfistů slova uznání, nicméně 
uspořádat akci světových paramet-
rů by rozhodně nebylo možné bez 
dlouholeté podpory našich partnerů, 
kterým patří obrovské poděkování: 
Golf Club Mstětice, MŠMT, Hlavní 
město Praha, ITTEC, Boels, Prague 
Boats, ČGF, PGA, EDGA a ČPV.

CZECH DISABLED                     
GOLF MASTERS 2019
I v letošním roce se můžeme těšit 
na skvělé výkony nejlepších paragolfis-
tů ze světového žebříčku WR4GD (The 
World Ranking for Golfers with Disabili-
ty), který se od ledna 2019 stal sou-
částí Světového amatérského žebříčku 
WAGR (World Amateur Golf Ranking). 
O cenné body budou domácí i zahra-
niční paragolfisté bojovat ve dnech 
28.–30. června 2019 v golfovém 
resortu Mstětice, který tento nejvý-
znamnější turnaj paragolfistů na české 
půdě bude hostit již potřetí v řadě. 
Během všech turnajových dnů bude 
možno sledovat průběh dění přímo 
na hřišti, kam srdečně zveme všechny 
dlouhodobé příznivce i nové zájemce 
o sport, který umí skvěle bořit bariéry. 
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