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Ú v o d

Tak vás, milí čtenáři, vítám v druhém roce vydáváni tohoto časo
pisu...
Jak jsem již předeslal v prvním čísle loňského roku, základna na

šeho sportu potřebuje časopis, a že se rozhodne, jestli přežije na 
jedné straně Zpravodaj a na druhé straně Pidi-golf, po roce nohu 
konstatovat, že přežil pouze tento časopis a druhý byl direktivně 
zrušen...

Za tohoto stavu jsem přepodkládal, že bude zvýšený zájem aspoň 
o jedno periodikum, neřkuli o obě. Ale opak je pravdou. Nevím, jde 
možná o subjektivní pocit, ale zájem není velký, dokonce bych řekl, 
že je malý. Možná je to úrovní tohoto časopisu...

Z toho plyne, že asi tak moc nutně není potřeba vydávat jakýkoli 
pravidelný tisk a mnoha lidem stačí vydávání svazových materiálů a 
jednou za rok žebříček, popř. ročenka, jestli bude vydána. Na druhé 
straně musím pochválit sekretáře svazu, jeho práce se výrazně zlep
šila z hlediska informaci o schůzích a ostatních informaci z běžné 
agendy sekretariátu...
Možná je něco shnilého ve státě dánském, ale především v českém. 

Skončila porevoluční euforie a nastalo každodenní shánění chleba 
vezdejšího. Mám za to, že se i naše politická zmetenost odráží i 
v celkovém dění ve společnosti. Spousta lidí se opět vrací do své 
vlastní ulity v očekávání totality. Také na náš sport a na naši 
mini-golfovou společnost se toto podepsalo. Mém takový dojem, že 
hráčů ubývá, oddílů víc zaniká než vzniká a jako v celé řadě jiných 
sportovních odvětví to tak trochu jde s kopce. Chybí mi ta stará 
totalitní dobrovolnost a nadšenost, protože nám všem jde o peníze, 
a tento náš sport je nemá, tak proč ho hrát...

Podle mého názoru nám všem jdem o společnou věc. A pokud si někdo 
vidí dál než na špičku nosu, ví, že peníze jsou dnes to hlavní. Ale 
díky starému myšlení v nás zůstal zaseknut ten starý osten, který 
nám říká, že když od nás chcete, abychom hráli, tak nám na to se
žeňte prostředky. Ale začít musíme každý u sebe. Fro svůj klub jsou 
ti nadšení ochotni sehnat peníze od čerta áábla, tak proč to nejde 
pro všechny, to nevím...

Takže vás znovu vítám ve druhém ročníku Pidi-golfu. Jestli se má 
kritická slova potvrdí, to podle mě ukážou už první srovnávací ta
bulky či žebříčky. A také letos očekáváme dost revoluční změny 
v našem sportu a možná se najdou i chybějící finance i chybějící 
nadšeni, kterého se vždy nedostává...

Tak si všichni přejme dobrý rok a dobré výkony a dost bodů pro 
všechny a dost všeho...

S novým rokem přichází také změna ve vzhledu tohoto časopisu, jen 
doufejme, že k lepšímu bude také obsah. To přeji sám sobě i vám...

- ir -

Aktualita
Od mého dobrého přítele z Mongolská jsem se dověděl o založeni 

Mongolského minigolfového staézu. A protože je v našem mezinárodním 
svazu velký zmatek, dostaly se jim jen kusé informace o tom, jak 
mají vypadat dráhy. Proto se vydali vlastním směrem a postavili si 
první mini-golfové^dráhy, které se nepodobají úplně přesně těm na
šim, ale které splňují jednu základní podmínku, že se dráha musí 
dát zahrát za 1 úder. Po konzulata-ci s mým přítelem jsme tento 
nový systém nazvali Mongolf. Po první sezóně mají oficiální rekord 
na 1 okruh 59 úderů. Postupně budu uváděj jednotlivé dráhv.

Myslím, že by stálo za úvahu tento nový systém u nás zavést a 
pomoci Mongolům ho tak prosadit též na mezinárodní scénu.
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novinky
Z prezidia + STK ČSDG

Schůze se konala 17.1.1998 v salónku restaurace U Rozvařilů v Praze 
za účasti 8 členů prezidia, 6 členů STK a 1 členky KRK.

Úkoly ze schůze prezidia byly vesměs splněny, další k určitým termí
nům se plní.

Ročenka 1997 - podklady předány do tisku, hotové ročenky by měly 
být rozdávány na konferenci ČSDG.

Změny ve struktuře soutěži
STK předložilo prezidiu obsáhlý materiál, kolem kterého se rozpouta

la živé diskuse. Zásadní změny byly v podstatě schváleny, pouze někte
ré body je třeba dořešit a připravit k zapracování do Soutěžního řádu, 
které by měly být předány oddílům na konferenci ve formě Dodatků pro 
rok 1998.
Soutěže družstev by měly mít tuto podobu:

extraliga /od podzimu 98/ - 7 družstev 5+1 hráčů 4 kola + finále 
/od jara 99 pravděpodobně zvýšen počet okruhů v jednom kole 
na 6 - dvoudenní soutěž 4+2 okruhy/ celostátní

I. liga /od podzimu 98/ - 5 družstev 5+1 hráčů 3 kola
/od jara 99 pravděpodobně zvýšen počet okruhů v jednom kole 
na 6 - dvoudenní soutěž 4+2 okruhy/ zemská

2 skupiny /Cechy,Morava/
II. liga

Postupy na MČR z Přeboru Čech/Moravy:

/týká se těch, co nemají 
M.VT a I.VT/

oblastní
/Čechy-střed,-západ, Morava-sever,

-jih/
muži Cechy ;35

Morava 33
ženy Čechy 7

Morava 7
junioři Čechy 12

Morava 15
senioři Čechy 10

Morava 6

/od podzimu 98/ - x družstev 4+1 hráči x kol
/počet kol určí oblastní vedoucí, jednodenní - 4 okruhy/

4 skupiny

Nepřímá účast na GP: zatím beze změn, od podzimu razantní snížení kvót
/očekává se pouze účast ligových hráčů a nejvýš 
II.VT ostatních/

Navržené limity výkonnostních tříd: muži M. - 500 bodů
' I. - 360

II. - 240
III. - 80
IV. - 1

ženy, junioři - beze změn 
senioři - podle juniorského modelu
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Bodování soutěží jednotlivců
Jediným nedopracovaným bodem zůstaly bodovací tabulky jednotliv

ců. Byly podány 2 návrhy na změny tabulek bodování mužů, přijat 
byl návrh J.fieháka /obsahoval jen bodování mužů/, který byl pově
řen dopracováním tabulek pro ostatní kategorie - ženy, juniory a 
seniory.

2 připravovaných změn: - bude lépe zhodnocena první desítka mužů
na OTJ, též zvýšena bonifikace

- bude vytvořena nová bodovací tabulka pro 
ženy na 2TJ /za umístění/

- pro juniory bude lépe zhodnocena bodové 
úroveň vyšších turnajů /za umístění/ a 
vyrovnána disporporce v bodech za průměr

Pozn.: Jak jste si již asi všimli, samostatná kategorie seniorek 
není nikde uváděna, prezidiam svazu vytvoření této samo
statné kategorie zamítlo, senioři i seniorky budou soutě
žit podobně jako junioři v samostatné kategorii s e n i o- 
ř i, a to dohromady.

Dopink
Kolem dopinku se rozpoutala tříhodinová diskuse, která ovšem ne

měla žádný koneíný výsledek, kamenem úrazu byla právní dokazatel- 
nost výsledků z testérů na alkohol.

Nakonec budou testéry používány jen pro potřeby reprezentace, 
a to ke sledování adeptů širšího reprezentačního kádru.
Postih při požití alkoholu bude tedy v kompetenci rozhodčích po

dle platných ustanovení Sout.řádu, trend pro přísnější posuzování 
tohoto přestupku bude nastolen na školení rozhodčích.
Oblastní termínové listiny
Podklady předány z oblastí Čechy-střed, Čechy-západ a líorava-sever 

s pochopitelnými otevřenými podzimními turnaji vzhledem ke změnám 
ve struktuře soutěží. Morava-jih nedodala zatím nic, na poslední 
chvíli začal oblastní vedoucí dělat rochády v již téměř hotové ter
mínové listině.

Zůstává osem otevřená otázka kolem konání předběžných parlament
ních voleb s předběžným termínem 19.6.1998, kdy se mimochodem ko
nají Přebory Cech a Moravy.
Proto budou zatím termínové listiny předány jako návrh s konečnou 

úpravou po konferenci svazu.
Různé
- nejlepší sportovci: byli vyhodnoceni za dospělé Jan Metyš /StBrr./

za juniory Led. Linhart /VPIPr, 
vyhlášení bude provedeno ne konferenci svazu.

- žebříčky: budou také vyhlášeni vítězové celostátních žebříčků a
oblastních pohárů a předány trofeje oblastním ved9ucím, 
kteří provedou vyhlášení na prvních turnajích sezóny.

- senioři: samostatným dopisem budou oddíly seznámeny s možností,
aby senioři mohli zůstat v soutěžích dospělých /senioři, 
kteří se neozvou, nastupují automaticky za seniorskou 
kategorii, ostatní, kteří chtějí hrát za dospělé, se mu
sí ozvat, tento stav se může každoročně měnit/ 
samostatným dopisem se také budou kontaktovat potencio
nální adepti seniorské kategorie s možností účasti na 
MES /letos v Nizozemsku a za svoje/

- rozvoj: V.Čech vytvořil informační materiál ve formě letáků pro
zájemce a pro provozovatele, do konečné formy zpracuje 
J.Sulkiewicz. Poté budou misionáři svazu /V.Cech a I.Koe- 
mer/ objíždět, hřiště, kde dosud nejsou oddíly PC. Stejná



materiály budou předány i na existující oddíly pro pří
padné zájemce z řad veřejnosti i k vlastni misionářské 
práci

- hostování: znovu byla otevřena otázka hostování. P.Doležel má za
úkol prostudovat starý hostovaci řád a navrhnout pří
padnou novelizaci pro dalSi zasedání prezidia /návrhy 
padaly různé, např. hostování v družstvu, ale body za 
mateřský klub, hostování pouze ve vyšší soutěži apod./

- žáci: znovu bylo připomenuto, aby na všech turnajích, kde se žáci
účastní, byla tato soutěž samostatně vyhlašována, popř. prů
běžně sledována tak, aby bylo možno do budoucna počítat i 
s osamostatnelm této věkové kategorie /v tomto časopise bu
du vést průběžný žebříček žáků podle bodovacich tabulek žen/

- sraz mládeže 1998: svaz obdržel předběžné materiály s plánovaným
setkáním mládeže v tomto roce v Berlíně /1.-8. 
listopadu/, úsek mládeže byl pověřen stanovit 
kritéria pro účast na této akci

- utkání ČR-SRN: svaz dostal nabídku německého svazu k uspořádání
mezinárodního utkání v Bad MQnder u Hannoveru v 
terminu 30-31.5.1998. Vedení reprezentace nemá 
o tuto akci zájem, hraje se totiž na filcu a ME je 
na minigolfu, proto by mohl být výběr CR složen 
z případných zájemců - zájemci s max.umístěním na 
žebříčku do 40.místa a kteří nejsou v Širším výbě
ru reprezentace a chtěli by /rádi a za svoje/ hrát 
pod hlavičkou Výběru ligy a tím reprezentovat ČR. 
Uzávěrka přihlášek zájemců je do konce února na se
kretariátu svazu.

Skoleni rozhodčích
se koná ve dnech 14.-15.2.1998 ve sportovním areálu SK Aritma Pra

ha ve Vokovicích. Zájemci se hlásí u vedoucího úseku rozhodSích 
M.Ječného do konce ledna.

Lektoři školení: 0.Daniel, M. Ječný,.V.Gerža, L.Švihel, L.Vančura
Pro školení budou zajištěna konečně přepracovaná Pravidla dráho

vého golfu a Soutěžní řád.
Konference ČSDG

se bude konat dne 7.3.1998 ve sportovním areálu SK Oáza Praha v 
Podolí.

V pátek večer 6.3. se tamtéž uskuteční zasedáni prezidia svazu, 
kde bude upřesněna organizace této akce a všichni předloží písemné 
výroční zprávy ze svých úseků.

Ze sekretariátu ČSDG

Schválené přestupy:
Borovička Jiří 
Vaňék Václav 
Sulkiewicz Jan 
Bláha Petr 
Prchal Petr 
Nečekal Milan st. 
Šatrová Zdeňka 
Dočkal Lubomír ml. 
Dočkalová Jana 
Rimpler Jiří 
Křiž Jan
- všechny platné od

3C Baden /Rak 
SV\Seefeld-Kad 
TJ Seba Tanveíd 
MGC Jádovnige 
TJ Spartey  Příbram 
SKDG Jesěnice 
MTG Hraničář Cheb 

řaničáíKCheb 
íraničář Cheb 
Jedovnice 
Jedovnice

1.3.1998

KDG TJ Šternberk 
z /Rak./ - MGC Olomouc

Vikt. Dian Praha 8 
Vikt. Dian Praha 8 
MGC Děkanka Praha 
MTG Hraničář Cheb 
SKDG Jesenice u Chebu 
SKDG Jesenice u Chebu 
SKDG Jesenice u Chebu 
TJ Start Brno 
TJ Start Brno
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Nevyřešené přestupy
Holub Leopold TJ Unex Uničov - MGC Olomouc

/nejsou zaplaceny poplatky/
Zabořil Luboš Sokol Mostkovice - KMG Vyškov

/není souhlas mateřského oddílu/

Registrace
doplnění seznamu registrovaných hráčů:
2200 Zimová Anna 1972 1. MGC Děkanka Praha
Tímto doplněním nám vzniká celkový počet nově registrovaných hráčů 
za rok 1997. (lÁT) nově registr, hrářů

Nové tváře
Od začátku roku 1998 máme v registru tato nová jména:
2228 Gangur Mikuláš 1965

29 Kábelová Božena 1935
30 Koukalová Hana 1974

2231 Marinkov Ivan 1973
32 Metličková Alice 1968
33 Otruba Pavel 1984
34 Přecechtěl Petr 1983
35 Straka Michal 1984
36 Lehocký Jiří 1969
37 Lehocký Lukáš 1994
38 Lehocká Anna ml. 1972
39 Nedvěd Ladislav 1985
40 Pokorný Karel st. 1947

2241 Pokorný Karel ml. 1971
42 Pokorná Jitka 1967
43 Soukupové Jaroslava 1948

Noví senioři

TJ MTG Hraničář Cheb
TJ MTG Hraničář Cheb
TJ MTG Hraničář Cheb
TJ MTG Hraničář Cheb
TJ MTG Hraničář Cheb
GK Taurus Prostějov
GK Taurus Prostějov
GK Taurus Prostějov
SKEG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKEG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKDG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKEG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKDG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKDG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKEG Camp Karel Jesenice u Chebu
SKDG Camp Karel Jesenice u Chebu

věku, opravňu-Letošním rokem dosáhli/kromě již hrajících seniorů/ 
jího zúčastňovat se soutěží v seniorské kategorii:

Lisa Miroslav st. 
Bartl Bohumil 
Kruliš Milan 
Sichrovský Artur 
Bireš Jan 
Fechtner Jan 
Vařák Václav

SKEG Camp Karel Jesenice u Chebu
MGC Hotel Václavov Oskava 1
TJ MTG Hraničář Cheb
1. MGC Děkanka Praha
SK GC Františkovy Lázně
MGC Viktorie Dian Praha 8
MGC SV Golf Olomouc

M o n g o 1 f

dráha č. 1

tllchslant targetbej 
/šikmý kruh/
hraje se pouze ze 
základního bodu

pidi-golf 1/98 • str. 7



e v  r o p a
10. mezinárodní mistrovství Basileje B a s e 1 /Bechgraben/
.... . 1 /Švýcarsko/ 6.-7.12.1997

Jubilejní desátý halový turnaj na předměstí Basileje přivítal na 
83 hráčů a hráček ze 7 zemí. Jedná se o miniatur-golf, ale v betono
vém provedení a je to dost náročné hřiště.
Turnaj se konal podesáté a zřejmě naposled, jelikož domácí klub má 

prgblémy s mejitelém haly a nevíc nemají hráče ani organizátory, ne- 
bot většina kádru odchází do jiných klubů.
Jako každý rok se ho také zúčastnila početné skupinka našich hráčů, 

tentokrát v počtu 11. A znovu jsme ostudu neudělali. V juniorech byl 
T.Vysloužil třetí, v seniorech J.Šobor devátý, jako už zkušený halový 
harcovník byl v mužích L.Vančura devátý a v družstvech jsme obsadili 
nádherné stříbrné místo zásluhou Viktorie Dian Praha, která byla je
diná kompletní, tzn. 4 hráči.
Ale k jednotlivým kategoriím. V juniorech byl nejlepší M.Reichle z 

Inzlingenu před Němcem s typickým německým jménem M.Stoparicem a náš 
T.Vysloužil byl bronzový až po rozstřelu.
V seniorkách zvítězila letošní mistryně Evropy S.Bauschová z Lucem

burska, v seniorech Holančan Suselbeek a v ženách F.Brechbdhlová ze 
švýcarského Burgdorfu.
V mužské kategorii je většinou již vítěz předem znám, a nebylo tomu 

jinak ani letos, ano, vyhrál domácí Sacha MQller před Lucemb«rS«nem 
R.Bauschem a Belgičanem E.Hansenem. V soutěži družstev vyhrál suverén
ně domácí Bachgraben před naší Viktorií Dian a švýcarským Laubfro- 
schem. V týmové soutěži se sešlo jen 6 kompletních družstev.
K soutěži samotné ještě pár slov. Výsledková tabule se nekonala, a 

tak se muselo počkat,až všichni odehrají a pak teprve vypadlo z počí
tače pořadí. Jinak turnaj byl bohatě dotován. Prvních 5 jednotlivců 
v absolutním pořadí a první 3 týmy dostali finanční odměny a dále by
lo 35 nádherných věcných cen /magnetofon, stroje do posilovny, dárko
vé koše atd./. Hrálo se 7 okruhů, týmy jen 6.

junioři /7 úč./
1. Reichle Matthias Inzlingen /CH/ 175 úd. 0 25
2. Stoparic Miro Ludwigshafen /D/ 176
3. Vysloužil Tomáš Vikt.Dian Pha/CZ/ 184 26,29
ě.Gillen Pascal Bliesen /CH/ 184

seniorky /9 úč./
1. Bauschová Sylvie Rode Le"w /L/ 183 úd. 0 26,14
2. Eichmannová Anna Basel /CH/ 200
3. BBlkeová Ursula Badenweiler /CH/ 202
4. Skálové Jindra Bachgraben /CH/ 210

senioři /22 úč./
1. Suselbeek Nico Migo '90 /NL/ 170 úd. 0 24,29
2. Klarenbeek Thomas Geldrop /NL/ 170
3. Helm Walter PSV Steyr /A/ 175
9. Šobor Jan . Sp.Praha 4 /CZ/ 189 27
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ž e n y /9 úč./
1. BrechbOhlová Flavia
2. Schneiderové Barbara
3. Suterová Petra

muži /36 úč-/
1. Mtiller Sacha
2 . Bausch Romain 
3- Hansen Erwin
4. Zaugg Remo
5. Slappendel Ruud
6. Uehlinger Andreaa
7. Koziol Michael
8. Reichle Stefan
9. Vančura Libor
10. Ferraro Enzo
13. Tománek Martin
14. Pokorný Bohumil 
lé.Rimpler Jiří 
17.Svihel Ladislav 
22.Vysloužil Josef 
28.Svoboda Martin 
34.Misterka Marek

družstva /6 týmů/
l.HMC Bachgraben

2.Viktorie Dian Praha

3.MC Laubfrosch 
4 .MGC Eupen
5. MGC Ro de Le”w
6. BSV Inzlingen

Burgdorf /CH/ 184 úd. 0 26,29
Ergolz Prat./CH/ 187
Laubfrosch /CH/ 187

Bachgraben /CH/ 
Ro ’de Le *w /L/ 
Eupen /B/
Interlaken /CH/ 
Geldrop /NL/
Bachgraben /CH/ 
Bad Hersfeld /D/ 
Inzlingen /CH/ 
V.Dian Praha/CZ/ 
Bachgraben /CH/
Hr.Králové /CZ/ 
V.Dian Praha 
Satart Brno 7 
Start Brno 
V.Dian Praha 
Start Brno 
V.Dian Fraha

159 úd. 0 22,71
167
168
170
170
176
177
178
179 25,57
180
184 26,29
184
186
188
195
200
211

/CH/ S.MOller, E.Ferraro, T.KnOppel,
A.Uehlinger 61? Ud> 0 25,71

/CZ/ ij.Vysloužil, T.Vysloužil, L.Van-
čurá, B.Pokorný 26,67

/CH/ 647
/B/ 650
/L/ 654

/CH/ 669
/podle materiál!! -LV-

zpracoval -ir- /

M o n g o 1 f 

dráha č. 2

sentarlant targetbaj 
/středový kruh/

V/
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h ř iš tě
Okres O s t r a v a

38/ O s t r a v a -  Porubá MTG Flora - 1976
majitel: Sportovní zařízení m.Ostr. provozovatel: Sport, zaříz. 

klub: -
návštěvnost: 7.500 stav hřiště: uspokojivý
místo: koupaliště, ul. Rekreační
V obrovském areálu asi našeho největšího koupaliště se nachází 

hřiště miniatur-golfu, které je v docela ucházejícím stavu.
V areálu koupaliště se ještě nachází obří tobogán a 2 umělé teni

sové kurty, jinak je tu spousta Stánků a bufetů. Do prostoru koupali
ště, které má opravdu obří rozměry a je to vlastně vybetonovaná nádrž, 
jsem se nedostal, nebot je to neprodyšně uzavřený prostor. U hlavního 
vchodu jsem se setkal se dvěma hrůzyplné vyhlížejícími psy, jejichž 
štěkotu jsem nerozuměl, anóbrž jsem z Hané. A že to byly kruté psis
ka, to němotě, synci, představu.

Hřiště je jinak vcelku udržované, akorát je postavené zase na ně
jakých podivných nožkách v asfaltovém koberci.

39/ O s t r a v a -  Porubá MTG Flora - 1985
majitel: koleje VŠB Ostrava provozovatel: koleje VŠB Ostrava 

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: katastrofální
místo: koleje Vysoké školy báňské
Mezi bloky D a E v areálu kolejí VŠB se nachází toto hřiště, kte

ré ač je dost mladé, je téměř úplně zničené, kdy je 5 drah zcela ne- 
hratelných a ostatní špinavé a takřka neustále pod vodou a zarostlé 
mechem. U hřiště se nachází Stánek s občerstvením a posezením.

Tento špatný stav je asi způsoben tím, že hřiště je pro obyvatele 
kolejí veřejně přístupný, ač pro ostatní veřejnost přístupný asi není. 
A jak si asi dokážete představit, co udělá několik tisíc studentů, 
kteří k tomuto hřišti nemají vztah, je nasnadě.

40/ O s t r a v a -  Zábřeh MTG Blora - 1976
majitel: sdružení Saturn provozovatel: sdružení Saturn

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: špatný
místo: Bělský les, Čujkovova ul.
Na začátku Bělského lesa je postavena nová budova restaurace, na

zvaná Mini-golf bar s letni zahrádkou. V této zahradě je umístěn mi- 
niatur-golf, který je ve velmi zuboženém stavu, který ale vůbec ne
koresponduje s celkovým dojmem z areálu.

Hřiště je postaveno na jakýchsi betonových rámech nebo plotnách, 
po patkách ani vidu, ani slechu. Je hodně špinavé a občas prošlápnu- 
té plotny hovoří o neodborném ošetřování hřiště. Jednotlivé dráhy 
jsou ale vhodně paprskovitě rozložené a okolí drah je vydlážděné oz
dobnými dlaždicemi.

Další námět pro založení klubu, jako v celé Ostravě, je i tady. 
Jsou zde i slušné reklamy, které hovoří o minigolfu jako o výborné 
rekreační zábavě i s obrázky.
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MTG Flora - 157441/ O s t r a v a -  Přívoz
majitel: Magistrát m.Ostravy provozovatel: 7

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: špatný
místo: u Kulturního domu Vítkovic
Hřiště je umístěno za KD Vítkovic poblíž městské části zvané Fi- 

fejdy. Je v celkově chabém stavu, i když je vidět, že na tomto areá
lu někdo pracoval a snažil se ho zvelebit.

Vedle hřiště je vhodně umístěn Harley bar v malém prostoru mobil
ní buňky, ale s jinak slušným posezením.

Hřiště se podle místních barových vymetačů celý minulý rok nepro
vozovalo, což je další námět na její využití. Celkový areál je zasa
zen do parku s malým posezením.

Okres N o v ý  J i č í n

42/ F u 1 n e k MTG Flora - ?
majitel: Autokemp Fulnek provozovatel: Frysz Ladislav

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: špatný
místo: Jerlochovice, autokemp
Hřiště je lokalizováno uprostřed autokempu na okraji Fulneku, 

v místní části Jerlochovice. Areál kempu je v celkem dtulném pro
středí u Kamenného potoka, který tu v době povodní udělal dost sluš- 
náiu paseku, když např. strhl most a dům vedle mostu.

Hřiště jsem viděl jen zpovzdálí, nebot areál byl uzavřen a šíle
ni psi mě nepustili ani k plotu. Jeví se jako normálně zanedbané a 
neviděl jsem ani, jestli mé všech 18 drah.

Jinak je hřiště vedeno jako Romo Fulnek, ale toto hřiště bylo 
zrušeno a někdy na začátku osmdesátých let přemístěno sem. Původní 
bylo u sportovní haly, kde už po něm není ani památky.

43/ B í l o v e c  MTG Flora - 1538
majitel: město Bílovec provozovatel: p.KrOmer

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: příšerný
místo: přehrada
U místní přehrady v Údolí mladých je postaveno hřiště, které je 

v dost mizerném stavu. Velmi zajímavě je číslováno, když například 
nejblíž vstupu je dráha č.9, pak následuje č.10 a hned č.4 ě začátek, 
tedy klasické pyramidy, jsou někde uprostřed.

Prostředí okolo je velice kultivované s přírodním koupalištěm. 
Vedle hřiště je restaurace Medvědí bouda, což je taková dlouhá bouda, 
a podle sdělení nájemce je velmi často vykrádána. Hřiště se téměř ne
provozuje, tudíž se stává terčem místních vandalů.

Po krátkém rozhovoru s nájemcem /Roemer rozmloaval s KrOmerem/ 
jsem nabyl dojmu, že o provoz celkem nemá zájem ani on, ani město a 
nikdo do hřiště nehodlá investovat ani korunu. Podle sdělení místních 
hostů tady byla i skupinka, která pravidelně pořádala turnaje, ale už 
to nějak skončilo.

Jinak při odjezdu^jsem zaznamenal, že místní vlakové i autobuso
vé nádraží ovládají rómské gangy různých věkových skupin, takže jsem 
i docela rád z tohoto místa odjížděl.
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L E G E N D A

18-ti dráhová hřiště MTG

PV - okres Prostějov

1 Frostějov ¥

2 Mostkovice +

PR - okres Přerov

3 Hranice-Teplice n/B
4 Tovačov

BM - okres Brno-město

5 Brno-Bystrc /Rak./ ¥

6 Brno /Kounicova/
7 Brno-Lesná ¥

8 Brno-Líšeň
9 Brno-Kr.Pole

10 Brno-Bystrc /příst. /

BO - okres Brno-venkov

11 Blučina
12 Vojkovice
13 Rozdrojovice

VY - okres Vyškov

14 Vyškov

BK - okres Blansko

15 Blansko
16 Jedovnice ¥

OL - okres Olomouc

17 Olomouc /Flora/
18 Olomouc /17.1ist./ ¥

19 Šternberk /koup./
20 Šternberk /SOUL/ ¥

21 Uniíov ¥

22 Olomouc-Radíkov
23 Hlubočky-Hr.Voda

BV - okres Břeclav

24 Břeclav
25 Lanřhot

Neúplná hřiště MTG

1-9 Dřevnovice

1-2 Hranice-Teplice n/B /Radost 
1-5 Hranice Alem./

2-5 Brno-Hády

p i d i - g o l f  1 /9 8  •  s t r .  1 !



18-ti dráhová hřiště MTG 

ZL - okres Zlín

Neúplná hřiště MTG

26 Zlín 1-10
27 Otrokovice /Štěrk./ 2-10
28 Vizovice 3-10
33 Napajedla
34 Luhačovice
35 Kašava

VS - okres Vsetín

29 Vsetín 1-6
30 Val. Meziříčí 1-15
31 Rožnov p/R. /kemp/
32 Velké Karlovice /Tatra/

KM - okres Kroměříž

36 Bystřice p/H. * 1-3
37 Hulín > 1-12

1-16

OV - okres Ostrava

38 Ostrava-Poruba A o u d./
39 Ostrava-Poruba /VŠB/
40 Ostrava-Zábřeh /Běl.les/
41 Ostrava-Přívoz /KE/

NJ - okres Nový Jičín

Otrokovice-Trávníky
Zlín-Kostelec
Pozlovice

Velké Karlovice-Miloňov 
Rožnov p/R. /Relax/

Chvalčov /Javorník/ 
Chvalčov /Valašky/ 
Kroměříž /PL/

42 Fulnek
43 Bílovec
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časopis pro hráče a příznivce dráhového golfu v ČR 

leden 19S8

Adresa: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 01 Kojetín
tel. 0641/76 25 36 
fax 0641/76 40 86

Tisk obalu: Tiskárna DIAN, Vaňkova 21/319, Praha 9 

Uzávěrka 28. 1. 1998 

1/98

ročník 2 číslo 12

Vyžlo 10. 2. 1998

Cena 10,- Kč

Roční předplatné 99,- Kč



, , , a  j iné
Vánoční turnej O l o m o u c  26.12.1997

V tradičním termínu,k tradičnímu zimnímu turnaji a na dnes ještě 
netradičním olomouckém hřišti se sjelo celkem 21 účastníků a účast
nic z 9 klubů.

Počasí spíše odpovídalo prvnímu jarnímu než prvnímu zimnímu týdnu. 
Bylo okolo 8 stupňů nad nulou a téměř bezvětří.
 ̂Hrálo se loňským osvědčeném způsobem - na 2 údery ze základního bo

du, tzn. pokud nepadlo prvním úderem eso, hrálo se znovu od začátku, 
a pak už zbyly jen dvě možnosti - eso, tj. dvojka, nebo neeso, a to 
byla konečné trojka.

Hrálo se ve 3 kategoriích, nakonec byla vyhlášena i kategorie čtvr
té, tj. senioři. V mužích zvítězil domácí J.Jašek před dosud ještě 
Rakušanem J.Borovičkou a šternberským V.Geržou. V juniorech mezi 2 se 
rozhodlo nakonec tak, že vyhrál domácí O.Techmann před šternberským 
É.Sedláčkem. V ženách vyhrála jediné žena - F.Geržové a v seniorech 
byl nejlepší J.Techmann.
muži /18 uč./
1. Jašek Jindř.
2. Borovička Jiř,
3. Gerža Vít 
A.Roemer Ivan
5. Techmann Jiří
6. Římský Stan.
7. Láník Jan
e.Sedláček VI.
9. Karásek Jiří
10. Navrátil Tom
11. Techmann K.
12. Zabořil Lub.

Olomo 112Ú. 028 
Beden 119 
Štern 121 
90Brn 125 
Olomo 125 
Ur.ičo 127 
Jedov 127 
Opava 131 
Štern 131 
, Olomo 134 
Olomo 135 
Mostk 141

ženy /I úč./ 
l.Geržová Paví. Štern 
junioři /2 úč./
l.Techmann Ondř. Olomo 124Ú. 031 
2.Sedláček Eřet. štern 132
senioři /4/
l.Techmann Jiří Olomo 125Ú. 031,25 
2.Sedláček Vlád. Opava 131
nejlepší okruh /po rozstřelu/ 

Gerža Vít štern 26

Novoroční turnaj P r a h a  /Tempo/ 10.1.1998

K dalšímu tradičnímu zimnímu klání se na pražském sídlišti Novodvor
ské přihlásilo 51 hráčů a hráček. Letos je přivítalo téměř jarní poča
sí s 11°C a téměř jasné obloha.
Proto se také mohla odehrát celá 4 kola, a jako každý rok byla i le

tos pouze jedna kategorie čili všichni hráli dohromady. Také-soutěž 
párů letos obsahovala rekordních 18 dvojiček.
A protože bylo téměř jarní počasí, padaly úplně jarní výkony. Pod 

magickou hranici 100 úderů se dostalo celých 21 borců a absolutně nej
úspěšnější byl A.Rak z domácího oddílu, který vyhrál společně s celko
vě druhým J.Vozérem i soutěž párů. Třetí skončil senior, hájící barvy 
Havlíčkova Brodu - D.Kantor, který společně s J.Mandékem byl druhý 
v párové soutěži. Třetí v této soutěži bylo domácí duo otce a syna 
Malíkových, i když mladší z Malíků obléká dres pražské Viktorie.

Výkony byly skutečně kvelitní, stejně kvalitní byly i ceny pro prv
ních deset v pořadí. Celou akci sponzorpvala firma Auto-alarm Malík.



j e d n o t l i v c i  /5 1  l i č . /
1. Rak Antonín TemPr
2. Vozár Josef TemPr
3. Kantor Dušan HaBro
4. Malík Milan TemPr
5. Voainík Petr Chomu
6. Grňnvald Jar. Tanva
7. Pergl Jan TemPr
8. Malík David VDiFr
9. Komada Ondřej CézFr
10. Ahne Michal TemPr
11. Hanuška Mil. HrKrá
12. Mandák Josef Chomu
13. Vondrák Mich.CázPr
14. Linhart Lad. VDiPr
15. Hybner Rob. TemPr
nejlepší okruh

Malík Milan TemPr

páry /1 8  d v o j . / .
87ú. 021,75 l.Rak Antonín - Vozár Josef
88 /TemPr/ 175 ú. 021,1
89 senior 2.Mandák Josef - Kantor Dušan
91 /Chomu-HaBro/ 185
92 3.Malík Milan - Malík David
92 /TemPr-VDiPr/ 186
94 4.Vosmík Petr - Linhart Lad.
95 /Chomu-VDiPr/ 189
96 5.Bystřický Tom. - Staněk Stan.
96 junior /Rakov/ 197
96 6.Pokorný Boh. - Brůža Richard
96 /VDiPr/ 197
97 7.Slezák Simon^- Henuška Milan
97 /HrKrá/ 198
97 8.Sedláček Michal - Ahne Michal

/TemPr/ 199
9.Sobor Jan - Grtlnvald Jaroslav

19 /DěkPr-Taava/- 201
lO.Andr Zdeněk - Kovář Luboš - 

/Rakov/ 203

co se hraje
Ú n o r  1998

Rakousko

so-ne PSV Steyr
21-22 Hallentrophy

Švýcarsko

ne 8 Mannschaftsturnier 
so 14 Tandemturnier 
ne 15 4. 100 Colpi Le Palme
ne 15 ll.Meierhofturnier
so-ne 25 Giri 
21-22 Le Palme
so 21 Bňrgler Teamgolf

Finsko

so-ne 10. 24-Stunden 
7- 8 Marathonturnier

MTG Polizei SV Steyr

MTG MC Dino 93 / Villmergen
MTG MC Wetzikon / Hinwil
MG GSP Le Palme / Quartino
MTG MC Olten / Olten

MG GSP Le Palme / Quartino

MTG MC Amriswil / Btlrglen

MTG Pori / Halle
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DEKUJEME
všem dráhovým gol f i s tům,  

k t e ř í  si  v prvn í  polov ině  

r oku  1997 koupi l i  vybavení  

od naš í  společnost i  

a umožni l i  nám tím 

p o d p o ř i t  naši  reprezentaci  

sponzorským darem 

dv ace t i  spor tovních čepic  

v hodnotě  7.800,-  Kč

A
PINKY
GNLF





PARTNER
VAŠICH

ES


