
 

 

Összefoglaló az ESGA Masters Európa-bajnokság 70 + kategóriájának 2018. évi 

eseményeiről. /Lisszabon, 2018. június 19-21./ 

Csapatunk minden tagja rendben megérkezett a rendezvény hivatalos szállodájába. A 

regisztráció minden probléma nélkül lezajlott. A szálló hirdetőtábláján megtaláltuk a gyakorló 

nap fontosabb tudnivalóit. A hétfői napon két csoportban játszottuk végig a pályát a 34 fokos 

melegben. Szerencsések voltunk a reggeli indítási időkkel, így délután 1 órakor már 

végeztünk.  

A gyakorló nap délutánján, a kapitányi értekezleten tisztáztunk minden felmerülő kérdést, és 

részt vettünk a vacsorával egybekötött Nyitóünnepségen a szálloda parkjában. 

Az első versenynapon a Juhász-Mányi páros az FBBB játékban 40 Stableford pontot 

szerezve saját magát is meglepte, de az Ellis-Wass /35 pont/, és a Pataky-Vári  /29 pont/ 

páros is kitett magáért. Ezzel az első napot a 12. helyen zártuk. 

Másnap jöttek a számunkra már elérhetetlennek látszó eredmények riválisaink részéről. A 

két értékelt páros összesített eredménye a spanyoloknál 90, az olaszoknál 88 pont volt. A 

Juhász – Mányi páros 37, az Ellis – Wass páros 34 pontja, tehát az összesítésben a 71 pont 

már csak a 15. helyhez volt elegendő. 

A harmadik versenynapon, az egyéni versenyben már nem tudtunk kellőképpen 

alkalmazkodni a nehezített körülményekhez. Nem szoktunk hozzá, hogy a start 2 és fél órás 

csúszása után, várva a vihar elmúltát, ugyanúgy koncentráljunk, mint normál esetben. Így a 

végeredmény a 15. helyezés, ami a kilenc lyukon szerzett Juhász /16/, Ellis /12/, Wass /14/ 

és Vári /13/ pontjaival alakult ki. 5 ponttal maradtunk el Svédországtól és 8 ponttal 

Franciaországtól. Az elmúlt évi pontjainkat nem tudjuk összehasonlítani az ideivel, mert az 

egyéni verseny csak kilenc lyukon zajlott.  

Egy hellyel végeztünk hátrébb az előző évinél, de megelőztük Horvátországot, Belgiumot, 

Luxemburgot és Lengyelországot. 

A jövőbeli jobb helyezés eléréséhez a hendikepünk megjátszása, vagy annál jobb 

eredmények teljesítése elengedhetetlen. A hullámzások a korosztályban nem meglepőek, a 

tavalyi első helyezett Ausztria idén a 12. lett, míg Csehország a tavalyi 17. helyről rukkolt 

előre a 4. helyre. Bízunk abban, hogy ilyen /Cseh/ változás nálunk is bekövetkezik a jövőben.           

A részletes eredmények a www. apsgolfe.pt honlapon találhatók. Köszönjük az MSGT 

támogatását.                                                                       

Juhász Sándor 

segédkapitány  

 


