
       EXCON CUP 2008 

�tvrtý ro�ník golfového turnaje EXCON CUP se uskute�nil v ned�li 8. �ervna 2008, tradi�n�
v golfovém klubu  Golf & Country Club Mst�tice (GCCM). Letošní ro�ník turnaje byl po�ádán 
spole�n� s Manažerským svazovým fondem. 

Turnaj byl ur�en pro obchodní partnery a jejich rodinné p�íslušníky v�etn� d�tí. 

Golfového turnaje, p�ipraveného na 18 jamek, po�ítaného stablefordovým systémem s možností 
úpravy HCP, se zú�astnila více než stovka obchodních partner� a jejich rodinných p�íslušník�. 

Sout�žilo se v kategoriích Muži s HCP 0 – 18, Muži s HCP 18,1 – 36, Muži s HCP 37 – 54,  Ženy a 
D�ti. Do turnaje byly vloženy sout�že Longest drive (nejdelší odpal), Nearest to pin (nejblíže jamce 
po odpalu).   

Pro ostatní ú�astníky tohoto sportovního dne byla p�ipravena golfová akademie (GA), která 
probíhala pod vedením profesionální trenérky. V akademie se sout�žilo v „patování“. 

grafika banneru letošního ro�níku 

své hosty p�ivítal i prezident MSF Bohuslav Holub          hodnotné ceny, bylo o co sout�žit �

Kate�ina �apková, výkonná �editelka EXCON, a.s.,
slavnostn� p�ivítala hosty a sd�lila jim organiza�ní
informace k celému dni 



          rozchod na jamky 

Foto z pr�b�hu golfového turnaje  ………………….. 

o pravidlech turnaje informoval hosty Zden�k Jehli�ka z
GCCM, který také dohlížel nad celým pr�b�hem turnaje



Foto - golfová akademie (GA) 

hosté v GA bedliv� naslouchají rad trenérky                             GA, p�ed zahájením sout�že v patování, ukázka základního 
postoje 



Vyhlašování cen a vít�zové kategorií 

KATEGORIE D�TI 

                                spole�né foto vít�z� kategorie 
Vít�zové kategorie - zleva Adam �apek (3.místo), Daniel Bek (1.místo), Tereza Ku�erová (2.místo) 

KATEGORIE ŽENY 

              p�edání ceny Gabriele Horové za 1. místo 
Vít�zky kategorie – Gabriele Horová (1.místo), Lenka Tamášová (2.místo), Hana R�ži�ková (3.místo) 

KATEGORIE MUŽI HCP 37 - 54 

                   

                   p�edání ceny Marku Jekielkovi za 2. místo 
Vít�zové kategorie – Miroslav Píše jn. (1.místo), Marek Jekielek (2. místo), Vratislav Mazura  (3.místo) 



KATEGORIE MUŽI HCP 18,1 - 36 

                                spole�né foto vít�z� kategorie
Vít�zové kategorie – zleva Ji�í Bureš jun.(3.místo), Martin Hora (1.místo), Ji�í Vaní�ek (2.místo) 

KATEGORIE MUŽI HCP 0 - 18 

                  

                                     spole�né foto vít�z� kategorie
Vít�zové kategorie – zleva Martin Bek (3.místo), Martin Brož (1.místo), David Dvo�ák (2.místo) 

GOLFOVÁ AKADEMIE 

  
   

Vít�zové sout�že v patování – zleva Martin Ková� (3.místo), Jan Samec (1.místo), Richard Vondrá�ek (2.místo) 



         

       

Zpracovala: Ivana Fryšová 
19.6.2008 

p�edstavitelé po�ádajících spole�ností  (zleva Antonín Pa�es - p�edseda
p�edstavenstva EXCON, a.s., Bohuslav Holub – prezident MSF,
Kate�ina �apková – výkonná �editelka EXCON, a.s.) 
 - záv�re�né zhodnocení celého sportovního dne a pod�kování host�m
za ú�ast. 


