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Absolutním vítězem byl po součtu stableford netto a brutto vyhlášen pan Přemysl
Kobza a stal se tak držitelem tradičního
Zeleného saka.

Heating Cup 2018

s Obr. 1 l Golfresort MONACHUS
V polovině měsíce června se stal Golfresort
MONACHUS u Nové Bystřice již tradičním
místem pro pořádání dalšího výborně připraveného ročníku golfového turnaje Heating Cup. I letos bylo počasí doslova jako na
objednávku a tak si více než stovka hostů
užila báječný den plný sportovních klání
a zábavy. Na dokonale vyladěném greenu
se sešli obchodní partneři a přátelé pořadatelských společností Alfa Laval, Wilo,
ESL a samozřejmě KP MARK (výrobce nerezových zásobníků a zástupce firem Alfa
Laval a Cetetherm na trhu ČR).

s Obr. 2 l Vítěz kategorie 18,1–27 –
Tibor Hrušovský (uprostřed), cenu předává
hlavní pořadatel a jednatel společnosti
KP MARK s.r.o. Karel Kout (první zleva), za
účasti zástupců firmy Alfa Laval (E. Janči,
druhý zleva) a Wilo (J. Cidlinského, vpravo)
Pro registrované hráče se uskutečnil klasický turnaj na 18jamkovém mistrovském
hřišti a pořadatelé akce samozřejmě opět
mysleli i na osoby golfem doposud nepolíbené. Pro ně byla připravena oblíbená akademie pod vedením profesionálního trenéra Tomáše Kamase, který své svěřence
seznámil se základními principy správného držení těla, technikou samotného odpalu a, v rámci teorie, také s pravidly a golfovou terminologií.
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s Obr. 3 l Heating Cup akademie
Po skončení turnaje, který byl rozdělen do
tří hlavních kategorií dle handicapu hráčů, pokračovala příjemná zábava při odpoledních diskuzích přímo u venkovní terasy
klubovny nádherně připravenou puttovací
soutěží o mobilní chladicí a výčepní zařízení od firmy SINOP. Šťastnému vítězi,
panu Jaroslavu Štočkovi, se bude v horkých
letních dnech určitě hodit a zaslouženě.
Téměř 25m putt zahrál přímo do jamky!

Zahanbit se však nenechali ani čerství absolventi Heating Cup akademie – ti se
mezi sebou utkali v rámci miniturnaje na
9 jamek, zde vybojoval 1. místo pan Miroslav Matoušek.
Mimo hlavní turnaj hráče opět pobavily
vložené soutěže, kde se odpalovalo v disciplínách Longest drive (nejdelší rána),
Nearest to pin (rána zahraná nejblíže jamce) a Nearest to KP MARK (rána zahraná
nejblíže k vlajce na téměř 200 metrů vzdálené, nesmírně obtížné tří párové jamce).

s Obr. 4 l Vítězi puttovací soutěže blahopřeje zástupce firmy SINOP

s Obr. 6 l Trofej Nearest to KP MARK

A jak letošní Heating Cup dopadl? Vítězem
kategorie HCP 0–18 se stal pan Jiří Křivský ml. V kategorii HCP 18,1–27 obsadil
první místo pan Tibor Hrušovský a ve skupině HCP 27,1–54 si první místo odnesl
pan Pavel Chmelař.

Heating Cup svým účastníkům každoročně nabízí nejen sportovní vyžití na greenu,
velmi důležitou roli zde samozřejmě hraje
také setkávání, široká diskuze a tolik potřebná výměna názorů odborníků z oblasti
české energetiky a teplárenství. Ne jinak
tomu bylo i letos.

t Obr. 5 l Celkový vítěz ročníku 2017
(ještě v putovním Zeleném saku) a vpravo
nový vítěz celého turnaje pan Přemysl Kobza

Heating Cup 2018 je tedy úspěšně za námi.
Poděkování patří všem hostům – sportovcům, pořadatelským společnostem Alfa Laval, Wilo, ESL, KP MARK a hlavně pak zakladateli, hlavnímu pořadateli a duchovnímu otci Heating Cupu v jedné osobě, panu
Karlu Koutovi ze společnosti KP MARK.
Loučíme se pozdravem Golfu zdar a v červnu 2019 opět na viděnou!
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