EXCON CUP 2008
ýtvrtý roþník golfového turnaje EXCON CUP se uskuteþnil v nedČli 8. þervna 2008, tradiþnČ
v golfovém klubu Golf & Country Club MstČtice (GCCM). Letošní roþník turnaje byl poĜádán
spoleþnČ s Manažerským svazovým fondem.
Turnaj byl urþen pro obchodní partnery a jejich rodinné pĜíslušníky vþetnČ dČtí.
Golfového turnaje, pĜipraveného na 18 jamek, poþítaného stablefordovým systémem s možností
úpravy HCP, se zúþastnila více než stovka obchodních partnerĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ.
SoutČžilo se v kategoriích Muži s HCP 0 – 18, Muži s HCP 18,1 – 36, Muži s HCP 37 – 54, Ženy a
DČti. Do turnaje byly vloženy soutČže Longest drive (nejdelší odpal), Nearest to pin (nejblíže jamce
po odpalu).
Pro ostatní úþastníky tohoto sportovního dne byla pĜipravena golfová akademie (GA), která
probíhala pod vedením profesionální trenérky. V akademie se soutČžilo v „patování“.

grafika banneru letošního roþníku

své hosty pĜivítal i prezident MSF Bohuslav Holub

KateĜina ýapková, výkonná Ĝeditelka EXCON, a.s.,
slavnostnČ pĜivítala hosty a sdČlila jim organizaþní
informace k celému dni

hodnotné ceny, bylo o co soutČžit -

o pravidlech turnaje informoval hosty ZdenČk Jehliþka z
GCCM, který také dohlížel nad celým prĤbČhem turnaje

Foto z prĤbČhu golfového turnaje …………………..

rozchod na jamky

Foto - golfová akademie (GA)

hosté v GA bedlivČ naslouchají rad trenérky

GA, pĜed zahájením soutČže v patování, ukázka základního
postoje

Vyhlašování cen a vítČzové kategorií
KATEGORIE DċTI

spoleþné foto vítČzĤ kategorie
VítČzové kategorie - zleva Adam ýapek (3.místo), Daniel Bek (1.místo), Tereza Kuþerová (2.místo)

KATEGORIE ŽENY

pĜedání ceny Gabriele Horové za 1. místo
VítČzky kategorie – Gabriele Horová (1.místo), Lenka Tamášová (2.místo), Hana RĤžiþková (3.místo)

KATEGORIE MUŽI HCP 37 - 54

pĜedání ceny Marku Jekielkovi za 2. místo
VítČzové kategorie – Miroslav Píše jn. (1.místo), Marek Jekielek (2. místo), Vratislav Mazura (3.místo)

KATEGORIE MUŽI HCP 18,1 - 36

spoleþné foto vítČzĤ kategorie
VítČzové kategorie – zleva JiĜí Bureš jun.(3.místo), Martin Hora (1.místo), JiĜí Vaníþek (2.místo)

KATEGORIE MUŽI HCP 0 - 18

spoleþné foto vítČzĤ kategorie
VítČzové kategorie – zleva Martin Bek (3.místo), Martin Brož (1.místo), David DvoĜák (2.místo)

GOLFOVÁ AKADEMIE

VítČzové soutČže v patování – zleva Martin KováĜ (3.místo), Jan Samec (1.místo), Richard Vondráþek (2.místo)

pĜedstavitelé poĜádajících spoleþností (zleva Antonín Paþes - pĜedseda
pĜedstavenstva EXCON, a.s., Bohuslav Holub – prezident MSF,
KateĜina ýapková – výkonná Ĝeditelka EXCON, a.s.)
- závČreþné zhodnocení celého sportovního dne a podČkování hostĤm
za úþast.
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