
Zpráva Golfové sekce Bavlnky z BT Belek 2018 

 

V rámci bridžového týdne BT Belek 2018 se konal také už 2. ročník Bavlnka Bridge&Golf Eclectic Tournament, který 

zahrnoval tentokrát všechna odehraná kola bridže v tureckém Spice&Spa Hotelu, Belek a tři kola golfu na špičkových, 

PGA 18-ti jamkových hřištích (Pasha, Titanic a Carya). 

Bridž se hrál s topskórovým hodnocením spolu s negolfisty tak, že ze 6ti dosažených výsledků bylo sestaveno pořadí a 

do celkového výsledku B-B&GET byly jednotlivým hráčům započítány body za jejich umístění (5 za 1.místo,4,3,2,1). 

Golf se hrál na rány s plným vyrovnáním HCP, hodnoceny byly samostatně jednotlivé 9-ky, z nichž vždy ta lepší se 

hráčům prostřednictvím bodů (5,4,3,2,1) přidělených dle pořadí započítala do celkového výsledku B-B&GET. 

Počet členů Golfové sekce Bavlnky se utěšeně rozrostl o dva nové členy (Pavla Vlasáka a Jardu Holého) na celkových 

7 členů, z nichž se B-B&GET Belek 2018 zúčastnili: 

Eva Fořtová, Iva Ručná a Jiří Ručný, Pavel Vlasák a Jarda Holý (vítězka 1.ročníku B-B&GET Míla Eliášová, Marta Suková 

a Jitka Havlínová tentokrát pauzírovali, tak snad někdy příště). 

Bohužel se nám stále ještě nedaří podchytit mladé a nadějné golfisty a bridžisty, a tak náš věkový průměr stále jen 

roste,…no co už? Ale když to tak půjde dál, budeme muset asi brzy začít hrát „proti hřišti a svému věku“ (pro ty, co by 

snad neznali podstatu této soutěže, viz poznámka pod čarou na konci této zprávy). 

 

Hodnocení golfových hřišť: 

Hřiště, na kterých jsme hráli, jsou součástí golfového komplexu, který se nachází v poměrně rozsáhlé oblasti (dlouhé 

asi 40km) Turecké riviery, na jihu ohraničené špičkovými hotelovými komplexy situovanými podél pobřeží 

Středozemního moře a na severu rozlehlou nížinou, (1800km2, v dávné minulosti zaplavenou mořem), 

ohraničenou pohořím Taurus. 

 

 
Antálie, Turecká riviera – Ano, tak nějak by měl vypadat golfový ráj. 

 

 



Antalya golf club, Pasha 

Je krásné, 18-ti jamkové hřiště, kvalitou fervejí, greenů, bunkerů a vodních překážek na úrovni odpovídající normám 

PGA, ale příjemně hratelné i pro hráče nižších výkonnostních tříd. 

Par 72 

 
Pasha 

 

Titanic golf club (Mediteran, River and Forest Golf Course) 

Je romantické, přírodní hřiště situované na západním okraji anatolijského golfového komplexu. Je to jediné z místních 
hřišť, které má několik jamek na pobřeží Středozemního moře a podél říčního toku. Leží v malebné krajině s 
nádherným výhledem na nedaleké pohoří Taurus. Promyšlený design hřiště hru nikomu neulehčí a vyhoví i náročným 
golfistům. 
Dvě kombinace tří devítek, Par 72 My jsme hráli Mediteran a River. 
 

 
Titanic River 

 

 

 



(Noční) Carya Golf Club 

Hřiště, které nepotřebuje žádné komentáře,…to je prostě hřiště, které je třeba si užít. V noci? Ano, když už, tak právě 

v noci!!! 

Těžký, ale překrásný Par 72 

 
 

 
 

 



Výsledky 2. ročníku Bavlnka Bridge&Golf Eclectic Tournament: 

Výsledky BRIDŽ 

Hráč 
Čtvrtek 

(Pořadí/%) 
Pátek  

(Pořadí/%) 
Sobota 

(Pořadí/%) 
Neděle  

(Pořadí/%) 
Pondělí  

(Pořadí/%) 
Středa  

(Pořadí/%) 
Σ Bridž 

ΣPořadíB/PořadíB/BodyB 

1. Eva 1 69,52 1 69,38 1 71,25 6,5 50,00 1 67,50 3 54,17 13,5 1 5 

2. Jarda 2 55,65 5 51,25 1 71,25 1 70,00 5 53,63 3 54,17 17 2 4 

3. Pavel 4 48,51 6,5 49,38 7 45,00 8 49,38 6 52,19 5,5 49,40 37 3 3 

T4-5 Iva 9 42,83 6,5 49,38 6 48,13 2 53,25 7 48,28 7 48,21 37,5 T4-5 1,5 

T4-5 Jura  9 42,83 6,5 49,38 6 48,13 2 53,25 7 48,28 7 48,21 37,5 T4-5 1,5 

 

Hráč 
1/2 
Hcp 

Výsledky GOLF*) 
So Pasha                          

brutto/net/poř/body 
Po Titanic                         

brutto/net/poř/body 
Út Carya (noční)                          

brutto/net/poř/body 
 Golf                     

Σbody/pořadí/body 

1. Jarda 22,5 61 38,5 2 4 68 45,5 2 4 64 41,5 1 5 13 1 5 

2. Jura  12,5 56 43,5 3 3 55 42,5 1 5 56 43,5 3 3 11 2 4 

3. Iva 16,0 51 35,0 1 5 94 78,0 5 1 58 42,0 2 4 10 3 3 

4. Eva 20,5 70 49,5 4 2 77 56,5 3 3 72 51,5 4 2 7 4 2 

5. Pavel 23,0 73 50,0 5 1 85 62,0 4 1 75 52,0 5 1 3 5 1 

Pozn.: *Rány po vyrovnání, lepší devítka, PAR 36 

 

Hráč 

Golf & Bridge  

Golf 
body 

Bridge 
body 

G&B 
body 

G&B 
pořadí 

1. Jarda 5 4 9 1 

2. Eva 2 5 7 2 

3. Jura  4 1,5 5,5 3 

4. Iva 3 1,5 4,5 4 

5. Pavel 1 3 4 5 

 

Bedna B-B&GET Belek, 2018: 

   

JARDA 

  
EVA 

    
  

  2   1 JURA 

        3 
 

 



Vložené soutěže: 

 

Nejužitečnější hráč = Pavel 

Na jamce č.1 PGA GC Pasha stihl zválcovat odpaliště (teď už je to sranda, ale popravdě řečeno, nám při tom moc do 

smíchu nebylo…), vysprchovat se, vyprat, usušit, vyžehlit a ještě dohrát devítku na 50 ran netto (jen půl rány za 

Evou). Gratulujeme. 

 
Nejužitečnější hráč v akci se sprchuje a pere 

 

Nejlepší hráč/ka na rány brutto = Iva 

Nejlepší brutto výsledek ze všech zahrála Iva na první devítce GC Pasha (51 ran se dvěma pary), což ji vyneslo i 

nejvýraznější vítězství netto na devítce na této túře (o tři rány před jinak téměř neporazitelným Jardou). 

Na bednu letošní B&GET to ale stejně nestačilo. Přesto, Gratulujeme 

 
Ilustrační doklad úsporného švihu Ivy (nikdy si nedává cvičný) z Carya GC, (foto Ivy z AGC Pasha se nedochovalo). 

 



Nejlepší bridžistka mezi golfisty = Eva 

Zdaleka nejlepší průměrný výsledek v bridži (63,64%) se ziskem plných 5-ti bodů za vítězství v bridžové části tůry, 

vynesl Evu na 2.místo na bedně letošní B-B&GET. Ale na Jardu ani to letos nestačilo, přesto Gratulujeme. 

 

 
Doklad o tom, že naše „nejlepší bridžistka mezi golfisty“ do toho umí také pořádně praštit 

 

Nejvšestrannější hráč = Jarda 

Nejvšestrannějším hráčem letošní tůry byl nepochybně Jarda. Díky druhému místu v bridži a prvnímu místu v golfu je 

jeho letošní vítězství v B-B&GET naprosto zasloužené. Gratulujeme. 

 
Nejvšestrannější hráč Jarda zářil nejen v bunkrech na GC Carya. 

 

 

 

 

 

 

 



Nejspokojenější hráč = Jura 

Nejspokojenějším hráčem letošní tůry byl Jura, kterému se podařilo na jamce č.14 PGA GC Carya v noci uhrát par, 

takže při podzimním turnaji evropské profesionální tůry, který se bude hrát na tomto hřišti, bude u televize radit. 

 

 
PGA GC Carya, jamka č.14,…jak na zahrát zahrát jistý par? Pokažený drajv doleva, dobrá přihrávka a šestimetrový pat. 

 

Závěr: 

Skvělý, hráčům kteří se nevešli na bednu, chybělo jen 1-1,5 hodnotícího bodu (=1 rána a/nebo jeden sedící 

impas/expas , či kýho čerta co jinýho, ☺),… a navíc, při hře ani tentokrát nebyl usmrcen, zraněn či nezvratně 

frustrován žádný živý tvor ani senior,...i když..., po pravdě řečeno, tentokrát měli někteří hráči skutečně namále,…viz 

komentář ke vloženým soutěžím. 

 

Belek, 14.června 2018 

Poznámka pod čarou: 
 
1) „Proti hřišti a svému věku“ 
Když v roce 1971 zemřel William Simpson, člen Exter GC, bylo mu 99 let. Na jeho úmrtním oznámení stojí, že se 
do svých 95 let věnoval hře golfu. Po pětadevadesátce se věnoval alespoň kulečníku, který shledal jednodušší nežli 
golf. 
 
Cílem starších - nebo chcete-li starobylých - golfistů bývá často uhrání skóre totožného či nižšího svého věku. 
Kanaďan Arthur Thompson byl nejstarším, kdo tak učinil, když roku 1973 ve věku 103 let nastřílel 103 ran v 
Uplands GC v Britské Kolumbii. Zemřel o dva roky později. Nejmladší golfista, kterému se podařilo uhrát svůj věk, 
není znám, ačkoliv je jasné, že na hřišti s klasickou délkou to nemůže být člověk mladší 60 let. 
 
6-ti násobný vítěz Masters, Jack Niclaus (nar. 1940) zahrál v 76 letech v Augustě v roce 1916 svůj věk mínus 4 
rány. (Augusta má par 72) 
Vždy skromný Nicklaus úspěch nepřeceňoval. Nehrál sice ze zadních odpališť, i tak ale hřiště měřilo necelých 6 
kilometrů. A upřímně, kdo z nás by v té nejlepší formě a ve vynikající kondici zvládl zahrát tak těžké hřiště v paru? 
Šestasedmdesátiletý legendární hráč vtipkoval, že hvězdné kolo mu ničí handicap. „Akorát si kazím handicap. 
Pořád jsem schopný zahrát dobrá kola a to mi snižuje handicap o 1 nebo 2. Pokud to takhle půjde dál, prohraju 
spoustu peněz.“ 
 
15.03.2017 znovu,…golf se dá hrát v každém věku. A Jack Nicklaus (1940) je třeba jedním z těch, kteří to dokazují 
i svými činy. V tomto týdnu zahrál na floridském turnaji Ernieho Else ve věku 77 let 71 ran, takže svůj věk 
porazil o 6 ran. Neuvěřitelné. 
Hrálo se v Old Palm Golf Clubu a nechyběla řada hvězd, které pomáhají každoročně vybírat Elsovi peníze na 
výzkum v oblasti autismu. 

 


