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Ú v o d
Už je tady březen a my a kamen slezem. Hurá na hřiště, nebot nás 

letos překvapilo jaro o něco dřív. Teplota nám ze dne na den vyšpl- 
hala k deseti stupňům nad nulou, vysvitlo sluníčko a to je jistá ten 
největší popud, abychom začali uklízet po zimě a vrhli se do plného 
tréninku...
Znovu se omlouvám za pozdní vydání minulého čísla, ale problémy 

s obálkami přerostly přes únosnou mez a nevím nevím, jestli se dále 
budete setkávat s předposlední stránkou, určenou firmě SV Golf, které 
vytisknutí této stránky trvá někdy i 3 týdny. To už at si rozhodne 
šéfredaktor...
Toto číslo vydávám k termínu konáni konference našeho svazu, nej- 

vyššího orgánu celého dění okolo dráhového golfu. Tady si zástupci 
všech klubů rozhodnou o financích a hlavně o novém prezidiu, které 
je bude zastupovat další 2 roky...
Přibudou nám také nové kluby, kromě již avizovaných klubů z Loun 

a Senomat se také nelenilo na Moravě a vzniklé subjekty se jmenují 
MGC Vsetín a SUS Ostrava. Doufám, že je konference přijme za řádné 
členy se všemi právy i povinnostmi a že vydrží co nejdéle, nejlépe 
pořád...
Letos jistě bude konference zajímavá a dlouhá, ale prosím všechny 

přítomné, aby se obrnili trpělivostí a uvážlivostí, jelikož to bude 
skutečně budoucnost na celé dva roky, at všichni volí co nejlépe po
dle svého svědomí a vědomí...

Dále se musím omluvit za nepřesnost ohledně konání Mistrovství Ev
ropy seniorů, které nebude v 3rpnu, ale až v září. Stejně ale žádám 
všechny o podporu této věkové kategorie, do které časem spadneme nej
spíše všichni...
Co se obsahu březnového čísla týče, chtěl bych vás upozornit na 

studii stavu našeho sportu od vzniku samostatné České republiky, kte
rá suchými čísly a grafy napovídá, jak je to s naším sportem dooprav
dy a bez příkras. Dále jsou tu materiály od Ládi Švihela, jak hodno
cení našich nejvyšších turnajů, tak návod na trénink no celou sezónu 
i déle...
No a nakonec si nechávám aktualitu z činnosti golfistů ve volném 

čase, hlavně těch, kteří se snaží rozmnožit řady hráčů od základu, tedy od narození...
Tak se tedy mějte a hodně síly a chuti do tréninku i do hraní, at 

mám o čem psát a at už v dalším čísle můžu uveřejnit Drvní výsledky z turnajů... - rox -

S radostí Vám mohu oznámit, 
že se manželům Doleželovým z Bystřice p/H. 

narodila
d c e r a

A l e n k a  D o l e ž e l o v á
Stalo se tak v pátek 19.2.1999 

kolem poledne.
Lence a Ivanovi, kteří jsou 
Bktivními golfisty v místním klubu

b l a h o p r e  j e m e
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novinky
Ze sekretariátu ČSDG
Nové tváře
2424 Randi Jiří 1967 SK GC Františkovy Lázně
25 Sokola Ondřej 1985 GC Hulín26 Danková Markéta 1987 MGC Hotel Siegel Václ. 03kava 1
27 Daňková Světlana 1963 MGC Hotel Siegel Václ. Oskava 1
28 Granilla Tomáš 1984 TJ Tempo Praha
29 Pleva Jiří 1983 GK Taurus Prostějov
30 Dana Miroslav 1963 MGC Vsetín

2431 Dočkal Zdeněk 1963 MGC Vsetín
Letos zaznamenáváme teprve 10 nových členů, což je proti loňsku 

ve stejném období -59 členů.
Hostování
S účinností od 20.3. je schváleno hostování pro soutěž družstev:
Šobor Jan z MGC Děkanka Praha do SK Oáza Praha
Odhlážení senioři

Švihel Ladislav Start Brno
/Odhlásil se na poslední chvílitěsně před uzávěrkou, proto v žebříč
cích ještě figuruje jako senior/

cizina
R a k o u s k o
Žebříček k 31. 10. 1998
muži ženy
1. Dvorak Andreas Herzo 0,413 1. Plachotová Heike BSGSa 0,026
2. Inmann Gttnter Klaus 0,456 2. Wiesenbauerová C. BSGSa 0,1873. Schuster Reinh. Bisch 0,515 3. Gruberová Elisab. Leobe 0,344
4. Lindmayr Manfred BGCWi 0,518 4. Schrimmelová Alex,,Leobe 0,364
5. Halda Robert BGCWi 0,534 5. Dautzová Gitti Igls 0,3896. Schaller Bernd Klaus 0,535 6. Steidlová Manuele Herzo 0,5197. Schallner Andr. Leobe 0,545 7. Kammererová Elis. RGWie 0,533
8. Plachota Johann Bisch 0,560 8. Sturmová Martha Liefe 0,550
9. Kirchmair Mario Bisch 0,736 9. Lengeneckerová G. Ried 0,682
10.Weber Heinz StPBl 0,819 lO.Raidlová Renate Trabo 0,683ll.Pircher Herbert Telfs 0,823 ll.Geierová Sieglin. Klage 0,746
12.Spirk Horat Telfs 0,833 12.Fischerové Karin Klaus 0,76713 .Wtlrrer Roman GHnse 0,843 13.Sinnhuberová Br. BGCLi 0,775
14-Leukes Heinz RGWie 0,847 14.Andraschová Elfr. Ybbst 0,78415.Felbab Walter RGWie 0,856 15.Rellová Elisabeth HamSV 0,801
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N o r s k o Mistři v jednotlivcích za rok 1998
eternit filc

muži
1. Amundred Kai SBOK 1880. 023,5 1. Hovind Finn RV-I1 206ú. 034,33
ženy
1. Fauseová Nora RV-X1 2030. 025,38 1. Fauseová Nora RV-I1 2140. 035,67 
senioři
1. Andersen Mag. RV-I1 2120. 026,5 1. Breivik Per K. RV-Il 2330. 038,83
seniorky
1. Bergová A.E. RV-I1 2320. 029 1. Gimmingová Ran.SBGK 2710. 045,17

Š v é d s k o
eternit

Mistři Švédská za rok 1998 
filc

muži
1. Ryner Carl-J. Uppsa 2130. 1.
ženy
1. Wiklundová K. Uppsa 2200. 1.
junioři
1. Freij Fredrik Tanto 2190. 1.
juniorky 
1. BengtS3onová MalmB 2450. 1.
senioři
1. SBderlund P, Sunds 2850. 1.
seniorky 
1. Anderssonová DjulB 3070. 1.
smíšené páry /dospěli/
1. BjBrklundová Elis. - PBlder Tcmas 
smířené páry /senioři/
1. Anderssonová Qerd - Birgersson S.O. 
3 členná družstva juniorů 5

1. Tantogarden BGK 286 1.
10 členná družstva /smířená/
1. Tantogarden BGK 958

Strandberg Jan Tanto 260ú. 

BjBrklundová E.Solná 2840. 

Pettersaon Alf Tanto 2630. 

Hulthénová Jen.Askim 3220. 

Svensson Sven SBder 2840.

Hanssonové G.B.Ahus 3090.

Solna/Borlfl 214

Hallstavik 232
členná družstva seniorů 
VK-78 550

U S A
Američané píšou o tom, že se snaží přiblížit evropským normám a 

proto postavili první mini-golfové hřiště na švýcarském základě.
Hřiště se nachází v Boulder parku ve městě Cody ve státě Wyoming. 

Je umístěno 50 mil od východní brány do Národního Parku Yellowstone.
Pozn.: všechny zprávy z ciziny 330U převzaty z Internetu.
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t t * a j m e
S t a t i s t i k a  /grafy účastí na turnajích za 6 let samostatné

České republiky /
Mistrovství ČR
Při pohledu na graf nabývám doj
mu, že účast na mistrovství se 
řídi vlastním režimem, jelikož 
za nejvčtSí krize naSeho DG v ro
ce 1996 byla účast nejvyšší. Nej- 
nižSí počet za poslední roky byl 
v r.97 způsoben povodněmi. 
Tendence STK je do budoucna sni
žovat počty na vrcholné události, 
aby zde hráli jen ti nejlepší.

Celostátní turnaje CTJ, GP
Tento graf už lépe zobrazuje si
tuaci za celých 6 let naší samo
statnosti. Za poslední 2 roky 
vystoupala účast přes 100 účast
níků na turnaj, který se zbyteč
ně táhl a dohrával až velmi poz
dě. Velkým zásahem STK se poda
řilo zachytit křivku v kulminač- 
ním bodě ještě v r.98 a tendence 
je snižovat počty účastníků až 
na nejnižšl únosnou mez.

JEDKJoT Ltv/Cl D ftU líTV A

Celostátní turnaj mládeže
CTM, JT

Zde se odráží pravdivý stav 
naší mládeže a přísunu no
vých tváří do našeho sportu. 
Počty klesají a loňská stou
pající křivka účasti je vel
mi zkreslené posunem věkové 
hranice o 1 rok, čímž v tom
to roce nenastal úbytek do 
řad dospělých. Uvidíme, jak 
to bude v letech dalších.
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Přebor Čech PČ, ZTJ
Zde se počty účastníků tohoto tur
naje řídi místem pořádání M ČR. 
Pokud je mistrovství v Čechách, je 
i zájem postoupit z Čech do Čech 
větší než postoupit z Čech na Mora
vu.
Jestliže se očekává stálé místo 
pořádání MČR kombi na pražském Tem
pu, bude zájem stoupat a STK čeká 
úkol eliminovat tento nárůst.

Přebor Moravy PM, ZTJ
Totéž co platí pro Čechy, platí 
také pro Moravu. Sestupné křivka 
znamená konání mistrovství v Če
chách, vzestupné na Moravě. 
Nárůstem dalSích soutěží družstev 
v nových kategoriích /ženy, senio
ři/ budou stoupat i počty účastní
ků a zase tu bude úkol pro STK, 
jak této invazi čelit.

Družstva smíšená /celkem/
Počet družstev po celou še3tiletku 
byl v podstatě stabilizován, ale 
nijak nerostl.
Teprve od této sezóny začne asi 
křivka stoupat vlivem zavedení tří
stupňové struktury, kdy obavu z ma
lého počtu týmů v nižších soutěžích 
vystřídalo radostné zjištění, že do 
nového ročníku nastoupilo 43 týmů 
na všech úrovních.

Oblastní turnaje OTJ, Open
Graf účasti na oblastních turnajích 
průměrně ze všech oblastí asi nej
lépe odráží stav našeho DG.
Po počáteční euforii a dá se říci, 
že i po lukrativní účasti na OTJ 
nastává útlum ze svazové pokladny 
a tím i útlum počtu účastníků. 
Teprve v posledních leteeh se si
tuace zlepšuje a do budoucna to 
vypadá asi dobře. Podrobně ale tu
to situaci hledejte v rozborech 
jednotlivých oblastí.
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Čechy-střed
Tato oblast je dlouhodobě 
nejsilnější a nejstabilněj- 
ší. Pokles křivky v loňském 
roce je malinko varující.
V r.93 se přestalo hrát v 
Kladrubech, 96 na Aritmě, 
97-v Novém Městě n/Metují. 
Přibyl v r.96 pouze Pelhři
mov. Nejvíc lidí bylo v 94. 
na Oáze /88/, nejméně v 98-. 
na Dianu-/52/.

J ť D U O tM V C t  Dfc-UWTV/A

Čechy-západ
Ze silné oblasti se za pór 
let stala téměř nejslabší. 
Nárůst křivky v r.98 ale sli
buje lepši časy.
V r.95 se naposledy hrálo 
v Přešticích, loni to byla 
Plzeň a Příbram, zde se asi 
zas bude hrát, v r.97 přiby
la Jesenice. Nejvíc hráčů by
lo už v r.93 v Rakovníku /82/, 
nejméně pak v 96. ve Fr.Láz
ních /28/.
Morava-sever
Z pozice nejsilnější oblasti 
až dolů a zatím nic nenasvěd
čuje na výrazné zlepšeni.
V r.93 skončilo hraní v Ján. 
Koupelích, pak v r.96 v Kop
řivnici, přibyla jen v r.97 
Oskava. Nejvíc účastníků za
žila už v r.93 Olomouc /88/, 
nejméně pak ve zmiňované Os- 
kavě v r.97 /40/.

Morava-jih
Nejslabší, ale nejdynamičtěj- 
ši oblast. Z úplného suterénu 
se pomalu šplhá do slušného 
průměru.
V r.95 se přestalo hrát v 
Blansku, v r.97 v Mostkovi- 
cích, v r.98 na Startu Brno. 
Přibyly v r.93 Jedovnice, 
r.94 Vyškov, r.97 Prostějov 
a Hulín, r.98 Tovačov. V 95. 
se ještě hrálo ve Vel.Mezi
říčí a Otrokovicích. Nejvlp 
lidi hrálo v r,98 v Prostějo
vě /59/, nejmíň právě v r.95 
ve Valašském Meziříčí /23/.
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KOMISE PRO HŘIŠTĚ ČSDG
(Členové: Bednáf, Borovička, Clpro, DoJeiei P , Kaváf, Lev, Mandák, Metelka, š v th tl L )

Naše zn.:
KPH/ŠV/00&S8

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍ SEZÓNY 1998:
Kritena: 1. Organizace průběhu turnaje 

2. Tecnmckěho stavu hřiště
3 Rozhoddicn
4 Ubytováni
5 Občeistveni 
6. Různé

1) 1. GRAND PRIX ♦ I. liga TEMPO Praha, 09.-10.05.1998
1.1. Dobrá, vč. včasnýcn nástupu skupin.
1.2. Velmi dccrý technický stav, v souladu se SŘ v dostatečném předstihu před turnajem bez závad

- ztížené drahý * looping, téměř te z  tolerance
- 3 těžké signály na ledvině
- okno na klinu cez tolerance
- noané zúžená trubka

- doporučení - upravit okno na klinu na vic pravidelností, zlehčit prcnazcvatelnost, zvýšil esovatelnost
1.3. Řízeni dobré, zajištěn plynutý prúbéh turnaje

- hl. USA Miř., pom. ŘEHÁK Jar., ŠVIHEL Lad.
- JURY: VOZÁR Jos.. LISA Miř. st., TOMÁNEK Martin, GcRŽA V it VOSMÍK Petr

1.4. Bez problémů -  dobra cenová relace, přijatelná vzdálenost od hřiště
1.5. Velmi dobré v arealu hřiště, vcelku dobra cenová relace

2) 2. GRAND PRIX + I. liga SKDG Chomutov, 06.-07.06.1998
2.1. Dobrá, vč. včasnýcn nástupů skupin
2.2. Veimi dobrý tecnnický stav, v souiaau se SŘ v dostatečném přeasahu před turnajem bez závad

- ztížené dráhy - úzké klíny
• hodné zúžená trubka

- doporučeni - upravit okno na více pravidelnosti, zlehčit pronazovatelnost
2.3. Řízeni dobré, zajištěn plynulý průběh turnaje

- hl. GERŽA V it porn. ŘEHÁK Jar.. TOMÁNEK Martin
- JURY: KUBÍK Zd., GERŽA Vrt. ??

2.4 Bez problémů -  dobrá cenová relace, přijatelná vzdálenost cd hřiště
2.5 Vceiku dcbré v areálu hřiště (přeaevšim mražené výrocky), ne rr,oc dobrá cenová relace

3) 3. GRAND PRIX + I. liga KDG Šternberk, 05.-06.07.1998
3.1. Dobra, vč. včasných nástupů skupin
3.2. Velmi dobrý tecnnický stav. v souladu se SŘ v dostatečném předstihu před turnajem ceikem bez závad, 

malá vada na blesku -  opraveny ulomený roh (zakytovaný), zastavováni miče v jediném bodě
- ztížené dráhy - looping, téměř bez tolerance 
■ doporučeni - zúžit k líny. cca 16 -  2Gcm

- podložit dráhu bez překážek (č. 14) tak, aby míče nevyjížděly až téměř k záki. poli
• na blesku výše zminéne misto vykytovat do mírného spádu, aby miče nezastavovali
- na příčkách vyměnil min. 1. desku, kvůli špatné prohazovalelnosti

3.3. Řízeni dobré, zajištěn plynulý průběh turnaje
- hl. NEČEKAL Fráni st., porn DOLEŽEL Pavel, GERŽA Vit
- JURY: KARASEK Olakar, NEČEKAL F ráni s i, ŘEHÁK Jar., BEDNÁŘ Jiři, JEČNÝ Milan

3.4. Bez problémů -  dobrá cenová relace, přimo v arealu hřiště
3.5. Velmi dobré a vhodné v areáu hřiště, dobrá cenová relace
3.6. Upozorňuji na velmi špatné rozhodnuti JURY, která zkrátila turnaj v 11,30 hod. o 2 okruhy (mělo se krátit o 

okruh jeden, event. později o další; průběh turnaje jasné potvrdil můj uvedený názor)
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4) Mistrovství ČR + finále I. ligy KDG Tovačov a GC TAURUS Prostějov, 24.-26.07.1998 
+ kvalifikace o extraligu

4.1. Dobrá, vč. včasných nástupů skupin, stálé informace o průběhu turnaje na obou hřištích
4.2. V  souladu se SŘ nebyfa hřiště v dostatečném předstihu před turnajem bez závad: chyběla pletiva na obou koších, dobru- 

šovánl spojů pň oficielním tréninku, dokončováni chybějících překládačích i hraničních čar 1 den před zahájením turnaje, 
měio být vše min. 1 týden pře zahájením
KDG Tovačov - - velmi dobrý technický stav
- ztížené dráhy - úzké klíny 18cm

- zúžený vjezd na sopku
- doporučeni - šikmý kruh (ledvina bez přek.) upravit na víc pravidelnosti (moc různých tahů)
GC TAURUS Prostějov - dobrý technický stav
- ztížené dráhy - zúžený vjezd na sopku

- úzké klíny 16cm
- doporučení před turnajem:

- zrušeni překážky č. 13 (původně labyrint), z důvodu plynulosti turnaje, navrženy násl. varianty:
1) labyrint, 2 ) ,V*, 3) zrušeni a náhrada 2x ledvina (tzn. 1x misto dráhy č. 13)

- vhodné označit přemístitelné překážky - pyramidy - obkresleni překážek
- koš - obkresleni stojanu
- ledvina -  obkresieni překážky

- sopka -  přebroušeni zúženi nájezdu
(v dostatečném předstihu před zahájením turnaje zajištěno, nakonec ke všeobecné spokojenosti)

. 4.3. Řízeni dobré, zajištěn plynulý průběh turnaje
- hl. NEČEKAL Frant s t„  porn. hl. DOLEŽEL Ivan, porn. VOSMÍK Petr, ŘEHÁK Jar., GERŽA 'AI 
• JURY: ROEMER Ivan, NEČEKAL Frant. st„ TRNKAL Milan, VYSLOUŽIL Josef. VÍTEK Aleš

4.4, Bez problémů -  dobrá cenová relace, přijatelná vzdálenost od hřiště
4.5. Dobré v areálu obou hřišť, dobrá cenová relace

5) 4. GRAND PRIX + extraliga SKDG CAMP KAREL Jesenice u Chebu, 19.-20.09.1998
5.1. Dobrá, vč. včasných nástupů skupin
5.2. Dobrý technický stav, ale dráhy příliš vysoko nad terénem

- špatné označené přemístitelné překážky - pyramidy (přes několik upozorněni pořadatelem nezajištěno, provedl hl. roz
hodčí)

- špatné vzdálenosti překládačích linii na příčkách
- špatné umístěný plech na loopingu, pořadatel neodstranil kvůli neshodám s majitelem
- koš - příliš vysoko (8£cm), přivařený na tyči
- ztížené dráhy - užší iooping, téměř bez tolerance

- užší y  (kvitováno, OK)
- doporučeni - vhodně podložit pyramidy tak, aby z kruhu nevyjížděl každý tvrdší mič (již při mirné svižném temcu)

- odstranit piech na loopingu. případně jej posunout směrem dozadu (tzn. od překážky)
- na koši -  uříznuti tyčky na správnou vzdálenost (75cm)

5.3. Řízeni dobré, zajištěn plynulý průběh turnaje
- hl. ŠVIHa Lad., porn. ŘEHÁK Jar., VANČURA Libor
- JURY: LEHOCKÁ Anna, ŠV1HEL Lad., MUŽÍK Pavel. MOLNÁR Karel, KARÁSEK Jiři

5.4. Bez problémů -  přiměřené dobrá cenová relace, přimo v areálu hřiště
5.5. Dobré v areálu hřiště, nepříliš dobrá cenová relace
5.6. Po vzniku nové struktury soutěži (od podzimu sezóny 1998/99) měly být, právě na tomto turnaji, zahájeny kontroly alko

holu. opět se našel zádrhel (chybějící testery ..), aby k uvedenému nedošlo, to je již záměr *!

ifd  I' Ladislav, tel.: byt (05) 44213028, zam. (05) 712 5646, e-mail: svihel@kralovopolska.cz 
da komise pro hřiště

Místo, datum: Brno, 14.11.1998
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pravidla
S o u t ě ž n í  ř á d  dráhového golfu /9. 8ást/
§16. P ř i h l á S k a  d o  s o u t ě ž í

Účast v soutěžích je dobrovolná. Podání přihláěky do soutěže zava
zuje přihlášeného k plnění vSech povinností; které z toho vyplývají.

Do soutěží se mohou přihlásit jednotlivci a družstva, splní-li pře
depsané sportovně technické podmínky stanovené řídícím orgánem soutěže
16.1. Přihláška do soutěže družstev

Přihláška družstva do I.ligy /Extraligy/ se nezasílá. Pokud by klub 
který si v předchozím ročníku účast v I.lize /Extralize/ vybojoval, 
nechtěl tuto soutěž hrát, oznámí to okamžitě písemně předsedovi STK 
CSDG i s uvedením důvodů.

Přihláška družstva do II.ligy se zasílá vedoucímu příslušné oblas
ti, a to nejpozději do tří týdnů před zahájením soutěže.

Na jednotlivá kola se přihláška, resp. nominace neposílá.
16.1.1. Sestava družstva viz § 4.
16.1.2. Vložné do soutěže družstev viz Finanční příloha SŘ č.4.
16.1.3. Startovně při soutěžích družstev vi2 Finanční příloha SŘ 8.4.
16.2. Přihláška do soutěží jednotlivců - nominace

Za přihlášku k soutěži se považuje předání vyplněných herních pro
tokolů jednu hodinu před losováním turnaje.

Písemné přihláška - nominace se zasílá v těchto případech: 
a/ vyžaduje-li to rozpis turnaje
b/ jestliže výprava klubu má v plánu dorazit na místo konání až 

po termínu losování soutěže
Nominace musí obsahovat jmenovitý seznam hráčů s uvedením ročníku 

narození, VT nebo případné jiné oprávnění startu /např. pořadí v kva
lifikačním turnaji/. Probíhá-li současně i soutěž družstev, musí být 
jeho členové uvedeni na seznamu jako první. Jejich pořadí bude použi
to při losování.

Nominace musí být zaslána do termínu stanoveného rozpisem nebo /po
kud není termín stanoven/ tak, aby byla k dispozici pro losování tur
naje. Doporučuje se forma zaslání doporučeným dopisem.
16.2.1. Startovně při soutěžích jednotlivců viz Finanční příloha SŘ. 

§17. V e d o u c í  v ý p r a v y
V každé výpravě sportovců musí být určen vedoucí výpravy.
Vedoucí výpravy je člen klubu, popř. jiná osoba, pověřené STK klubu k plněni dále uvedených povinností na turnaji:

- odevzdává vrchnímu rozhodčímu sestavu družstva, pokud probíhá ligo
vá soutěž /viz § 4/, a to nejpozději jednu hodinu před losováním

- odevzdává vrchnímu rozhodčímu registrační průkazy a seznam aktiv
ních registrovaných hráčů nejpozději jednu hodinu před losováním.
/V případě, že někdo zapomene tyto doklady, předá vedoucí výpravy 
místopřísežné prohlášení, na němž musí být uvedeno jméno hráče, 
číslo registračního průkazu, VT a oprávněnost startu a podpis 
vedoucího./
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- odevzdává pořadateli vyplněné herní protokoly nejpozději jednu
hodinu před losováním. Dále viz § 12 a § 16.

- odevzdává pořadateli startovně za všechny hráče a družstva dle
rozpisu v souladu s § 23

- odevzdává pořadateli nominaci viz § 16
- zajištuje pro své ligové družstvo pásku pro doprovod /kouče/,

opravňující vstup do hřiště viz § 30

§18. P o ř a d a t e l
Pořádající klub - pořadatel - je zodpovědný za řádnou technicko 

organizační přípravu turnaje a spolu s vedením turnaje i za jeho 
zdárný průběh.

Specifikace povinností pořadatele je rozvedena v Příloze č.7. 

§19. V e d e n í  t u r n a j e
Vedení turnaje se skládá z těchto funkcionářů a orgánů: 

a/ Ředitel turnaje
Musí být stanoven pořadatelem a jeho jméno uvedeno v rozpise. Ře
ditel soutěže je zodpovědný za řádný průběh celé soutěže. V pří
padě čestné funkce musí pořadatel jmenovat ještě výkonného ředi
tele se všemi právy a povinnostmi ředitele turnaje.

b/ Jury
Rozhoduje o změnách proti rozpisu turnaje, případných protestech 
proti rozhodnutí vrchního rozhodčího apod. Její rozhodnutí na 
turnaji je konečné.

Jury se jmenuje dle zásad uvedených v § 32.1.
Mluvčím jury před hráči je vždy vrchní rozhodčí.

c/ Sbor rozhodčích /viz § 31/
Funkcionáři vedení turnaje musí být představeni všem hráčům před 

zahájením soutěže a jejich jména musí být uvedena na vývěsce /star
tovní tabuli/.

§ 20. D i v á c i
Diváci se mohou nacházet pouze ve vyhrazených prostorách, které 

určí pořadatel po případné konzultaci s vrchním rozhodčím. Pořadatel 
odpovídá za klidný a nerušený průběh turnaje. Neukázněné diváky musí vykázat.

Diváci-hráči. kteří nejsou ve hře a nacházejí se v prostoru pro 
diváky, musí dodržovat pravidla sportovního chování a při nepřístoj
nostech mohou být postiženi rozhodčím jako hráči.

§ 21. R o z p i s ____t u r n a j e  - p r o p o z i c e
Rozpis turnaje je soupis technických a organizačních podmínek a 

ustanovení, za nichž se bude turnaj konat. Je podmínkou pro uspořá
dání jakékoliv soutěže a vypracovává jej STK pořadatelského klubu.

Pro zjednodušení organizace oblastních soutěží vydává oblastní 
vedoucí jednotné rozpisy, platné pro všechny pořadatele. Pořadatel 
pak zasílá návrh rozpisu pouze v případě, když se od jednotného lili.
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Každý rozpis musí být schválen příslušným řídícím orgánem před za
hájením sezóny. Návrhy se zasílají do 18.3. kalendářního roku, resp, 
do jednoho měsíce od přidělení turnaje příslušnému pracovníkovi STK 
ČSDG, dle stupně soutěže, ke schválení. Návrh rozpisu CTM /Junior 
Trophy/ se zasílá navíc vedoucímu komise mládeže.

Rozpisy musí^respektovat vzory uvedené pro vybrané turnaje v přílo
hách SŘ a doplňcích SŽ pro daný rok.
Návrhy se zasílají ve dvou vyhotoveních. Jedna potvrzená kopie, 

s případnými připomínkami, bude vrácena předkladateli. Rozesílané ko
nečné rozpisy se nesmí lišit od schválené a potvrzené verze. Pořáda
jící klub musí nejpozději tři týdny před konáním turnaje rozeslat 
schválené rozpisy:
- u celostátních akcí všem klubům v ČR a předsedovi STK ČSDG
- u zemských akcí všem klubům dané země, zemskému vedoucímu a předse

dovi STK ČSDG
- u oblastních akcí všem klubům dané oblasti, oblastnímu vedoucímu,

zemskému vedoucímu a předsedovi STK ČSDG
Jeden výtisk předá pořádající klub vrchnímu rozhodčímu před zaháje

ním turnaje.
Schéma rozsahu a úpravy rozpisu turnaje:

R o z p i s
Ročník a název turnaje 

Typ turnaje /MG, MTG, kombi/ 
/zařazení turnaje viz poznámka 1/

Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:
2. Termín:

Slavnostní zahájení: 
Slavnostní ukončení:

3. Místo konání:
4. Vedení:
5. Účast:
6. Úhrada nákladů:
7. Přihlášky:

B. Startovně:
9. Rozlosování:
10. Ubytování:

název pořadatele viz poznámka 2 
datum konání turnaje a přesný čas zahájení 
ve všech hracích dnech 

termín, čas a místo 
termín, čas a místo
umístění hřiště /příp. hřišt/ viz poznámka 3 
ředitel turnaje - jméno 
vrchní rozhodčí - deleguje STK ČSDG 
jakými kritériemi je omezena účast viz poz
námka 4

na čí náklady startují účastníci /např. na 
náklady vysílající složky/ viz poznámka 5 

datum zaslání závazných jmenovitých přihlá
šek - nominací a adresa příjemce s poznám
kou, zda je bezpodmínečně nutné písemné 
zaslání

výše startovného a jeho splatnost viz § 23 
kdy a kde bude provedeno
v jakém rozsahu, za jakých podmínek a kde 

je zajištěno /viz poznámka 6/
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Technická ustanovení 
1. Pravidla:

2. Kategorie:
3. Schéma soutěže:

4. Určení poradí:

5. Hodnocení:

6. Trénink;

7. Různé:

hraje se podle pravidel ČSDG na 18 eterni- 
tových /betonových, filcových/ drahách, které odpovídají normě WMF. Platí Soutěž
ní rád ČSDG.

uvést, pro které kategorie je turnaj vypsán 
/např. muži, ženy, žáci, družstva/ 

uvést, na kolik okruhů se turnaj hraje, ja
kým systémem /např. předkolo, finále/, 
jaké počty, případně s jakými výkony po
stupují hráči do dalších kol /viz poznám
ka 7/

vítězem se stává hráč s nejnižším počtem 
ůderů ze všech okruhů. V případě rovnosti 
na prvním až třetím místě dojde k rozřa
zování. V případě rovnosti počtu úderů na 
dalších místech se rozhoduje dle kritérií 
určených dle systému, na němž se turnaj 
koná - vjrpsat kritéria dle § 7.1. !! uvést, jakým způsobem je provedeno rozděle
ní věcných a upomínkových cen a diplomů 
dle konečného pořadí ve všech kategoriích 

v hrací dny viz poznámka 9
mimo hrací dny uvést, který den je bezplat
ný, odkdy dokdy a zda je bez účasti veřej
nosti apod.přerušení hry vnějšími vlivy viz § 33
další důležitá upozornění pořadatele, např. 
nástup ke hře systémem tzv. "letmého startu".
Jury turnaje si v souladu se Soutěžním řá
dem DG vyhrazuje právo upravit rozpis tur
naje, vyzédá-li si to jeho regulérní a 
plynulý průběh.

jméno

předseda STK po
řádajícího klubuPoznámky:

1/ jihomoravský pohár apod.
2/ pořadatelem se rozumí klub DG. U turnajů, kde je oficiálním pořada

telem garant /např. podnik, instituce/, je nutno uvést další do
větek: "Technické provedení zajištuje klub DG /název/".

3/ podrobně zejména u nových klubů, případně při zasílání propozic zahraničním klubům
4/ je nutno respektovat omezení, uvedená v soutěžním řádu a jeho do

datcích. V případě, že je postupový klíč jednoduchý, musí být 
uveden. V opačném případě se uvede odkaz na materiál, v němž je 
klíč jednoznačně určen

5/ tento bod je nutno uvádět u turnajů s mezinárodní účastí nebo v pří
padě, že náklady hradí jiná organizace než vysílající složka

6/ tento odstavec se uvádí pouze u turnajů s mezinárodní účastí. Jinak platí § 24 soutěžního řádu
7/ je nutno respektovat nařízení, uvedená v soutěžním řádu a dodatcích
8/ u turnajů bez mezinárodní účasti stačí uvést dráhy k rozřazení
9/ při respektování § 25.

/pokračování příště/
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h v  I  v  |  wr i s te
Přináším další zprávy z mého putování po již postaveních hřištích 
a posléze i moravskou mapu s vyznačenými hřišti, které jsem až dosud 
navštívil.
Okres U h e r s k é  H r a d i š t ě
53/ n h e r, H r a d i š t ě  MTG Flora - 1973

majitel: Techn.služby UH provozovatel: Techn.služby UH
klub: -

návštěvnost: stav hřiště: příšerný
místo: městské koupaliště
V nádherném prostředí městského koupaliště se nachází hřiště, které je v dost zuboženém stavu, i když jsem tady v roce 1997 prováděl opravy rozbitých překážek a hřiště vypadalo ještě jako by se na něm 

hrálo, i když se do něho už zakousl zub času.
Toto hřiště je jedno z nejstarších u nás a jistě je známé hlavně 

starším hráčům, jelikož se na něm hrálo až do roku 1961, kdy se roz
padl docela úspěšný tým. Od té doby ale proteklo hodně vody, hlavně 
o povodních v r.97, kdy byl celý areál zalitý do výše 2m. Kupodivu 
to vážné stopy nezanechalo na ostatních zařízeních, kterých je tady 
skutečně dost: sportovní hala, krytý bazén, zimní stadión, fotbalový 
stadión a kurty na normální i plážový volejbal. Na samotném golfu se 
povodně moc nepodepsaly, ale byla totálně zničena bouda a zbytek do
končili vandalové, kteří rozbili a ukradli, co se dalo.

Podle zpráv od majitele se kvůli tomu ani v roce 1998 hřiště ne
provozovalo, které mezitím zarostlo až třímetrovým plevelem a na roz
šlapaných drahách bude jen obtížné provoz zahájit.
54/ U h e r s k ý  B r o d  MTG Roemer - 1995

majitel: ISŠ strojn. UB provozovatel: ISŠ strojn. UB
klub: -

návštěvnost: 1.500 stav hřiště: velmi dobrý
místo: internát ISŠ, Větrná ul.
Hřiště se nachází ve velice příjemném prostředí vedle internátu 

Integrované střední školy strojnické na Větrné ulici. Tato ulice se 
nachází na nejvyššlm bodě sídliště poblíž nemocnice a je skutečně vě
trná, když na ní foukalo i za úplného bezvětří, o čemž jsem se pře
svědčil na vlastní kůži, jelikož jsem toto hřiště stavěl.

Velmi klidné prostředí je umocněno ještě příjemným posezením pod 
přístřeškem a bufetem, obé je hojně navštěvováno místních obyvatel
stvem. Je zde prý i skupinka stabilních hráčů, kteří by snad i zalo
žili nějaký klub, ale asi jim chybí odvaha a možná trpí i současnou 
nemocí nikde se neangažovat a nebýt zařazen do jakéhokoliv svazu či 
spolku, jelikož to není povinné a nucené povinnosti si jistě zažili 
dost...

Jinak je okolí dost deprimující, sídliště je příšerné jako všude 
a nejvíc fascinující je náměstí ve spodní části, které je veiké jak 
fotbalové hřiště a obklopuje ho komplex téměř nefungujících zařízení 
a je téměř vždy plné odpadků a liduprázdné.

Zde by bylo určitě přínosné zavést závodní hraní dráhového golfu, 
ale vše záleží na lidech, jak jsem již popsal výše...
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L e g e n d a
18 dráhová hřiátě MTG
P V  okres P r o s t ě j o v

Neúplná hřiště MTG

1 Prostějov * 1-9 Dřevnovice2 Mostkovice +
okres P ř e r o v

3 Hranice-Teplice n/B. 1-2 Hranice-Teplice n/B. /Radost/
4 Tovačov * 1-5 Hranice /nemocn./

okres B r n o -  město
5 Brno-Bystrc /Rakovec/ * 2-5 Brno-Hády
6 Brno-město /Kounicova/
7 Brno-Lesná *
8 Brno-Líáeň
9 Brno-Kr.Pole

10
47

Brno-Bystrc /přístav/ 
Brno-Bohunice
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18 dráhová hřiště MTG 18 dráhová hřiště MTG
okres B r n o -  venkov

11 Blučina
12 Vojkovice13 Rozdrojovice
VY okres V y š k o v
14 Vyškov *
B K  okres B l a n s k o
13 Blansko
16 Jedovnice *
o c  okres O l o m o u c
17 Olomouc /Flora/
18 Olomouc /17.1istop./ *
19 Šternberk /koupaliště/
20 Šternberk /SOU lesn./
21 Uniěov -• *
22 Oleroouc-Radíke*23 Hlubočky-Hrubá Voda
B V  okres B ř e c l a v
24 Břeclav
25 Lenžhot
2X okres Z l í n
26 Zlín
27 Otrokovice /ětěrkov./
28 Vizovice33 Napajedla
34 Luhačovice
35 Kašava
V S  okres V s e t í n
29 Vsetín
30 Valašské Meziříčí +
31 Rožnov p/R; /kemp/
32 Velké Karlovice /Tatra/
48 Hoštálková
KM okres K r o m ě ř í ž
36 Bystřice p/H. *
37 Hulín *
o v  okres O s t r a v a
38 Ostrava-Poruba /koupal./
39 Ostrava-Poruba /VŠB/
40 Ostrava-Zábřeh /Bělský les/
41 Ostrava-Mar.Hory /KD/
N J  okres N o v ý  J i č í n
42 Fulnek
43 Bílovec
K l okres K a r v i n á
44 Havířov
45 Bohumín
46 Orlová

HO okres H o d o n í n
49 Hodonin-Červ.domky
50 Hodonín-Ryoáře
51 Veselí n/M.
52 Strážnice
UM okres Uh. H r a d i š t ě
53 Uherské Hradiště
54 Uherský Brod

Nedplná hřiště MTG
1- 10 Otrokovice-Trávníky
2- 10 Zlín-Kostelec
3- 10 Pozlovice

1-6 Velké Karlovice-Miloňov 
1-15 Rožnov p/R. /Relax/

1-3 Chvalčov /Javorník/ 
1-12 Chvalčov /Valašky/
1-16 Kroměříž /psych, léč./
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DIDAKTIKA VE SPORTU II
Obsah: 1) Postupné zatěžování organismu

2) Etapizace tréninku
3) Přípravné období
4) Teoretická příprava Oderu
5) Příprava na soutěže všeobecně
6) Příprava na turnaj
7) Cílevědomá příprava na turnaj všeobecné

POSTUPNÉ ZATĚŽOVÁNÍ ORGANISMU
- v úvodu se organismus bráni (boleni nohou, rukou, zad)
- výkonnost jde dolů, projevuje se únava
- první tréninky (zač. března) proto cca 1/2 - 3/4 hod.

ETAPIZACE TRÉNINKU
- nejprve slabší tempo lehčími míči (cca 8 prvních tréninků v sezóně), není třeba hrát na ,eso‘, nutné je trefovat 

směr; například na trubce je vhodnější v této fázi trénovat nejrychlejšimi míči (aby hráč podvědomě nehrál rych
lejší tempo), tato fáze je nejdůležitéjší (nesmí se zafixovat nějaký neduh !)t

- v další fázi tréninku postupné přidávání na tempu - rychlejší tempo ( v průběhu cca 9 .-1 0 . tréninku je vhod
né se již soustředit na prohozy (tedy na smér i na tempo)

- následuje rychlé tempo, v této fázi již hrajeme veškerá tempa, vč. prudkého úderu (cca od 12. tréninku)

- poslední fázi je trénink liftovaných úderů (tzn. levý i pravý lift; např. na vlnách a mostu je tudíž možno hrát 
zleva, zprava i ze středu)

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ
- tělesná příprava - vhodný doplňkový sport se zaměřením na fyzickou kondici
- taktická příprava - rozbor drah - vyhodnocení minulé sezóny

- doplnění chybějících míčů (pokud chybí)
- plán celoročního (celoročních) cyklu(ů), přizpůsobit m.j soc. podmínkám
- plán přípravného období

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ÚDERU
- teorie - z dostupných materiálů TMK
- vzor v trenérovi (především u začínající mládeže)
- vzor v nejlepších (oddílových spoluhráčích, nejlepších hráčích ČR, Evropy)
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PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽE VŠEOBECNĚ

1) POZNÁNÍ CELÉHO HŘIŠTĚ
- znalost jednotlivých drah (tzn. kam táhnou, linie dráhy míčů na příslušných drahách)
- znalost systémů na jednotlivých drahách (tzn. nejen systémy, které hrajeme právě my, naše družstvo)
- schopnost správně reagovat při změně počasí (tzn. tempo, tahy, výběr vhodných míčů)

2) S K U P IN A  .A '
- hráči, hrající kvalitativně vyšší turnaje (CTJ + nejvyšši soutěž družstev , přebory zemi, MČR, zahraniční 

turnaje)

3) SKUPINA .B1
- hráči, hrající o stupeň nižší turnaje (ZTJ, OTJ + 2. nejvyšši soutěž družstev, přebory zemi, občas CTJ)

4) 14-TI D ENNÍ CYKLUS
- hrát bud turnaje skupiny .A ' nebo skupiny ,B"

PŘÍPRAVA NA TURNAJ
(pro přiklad skupiny ,A")

- předchází kvalitní příprava na domácím hřišti
- je třeba poznat dokonale své míče
- znát možné varianty hry na jednotlivých drahách
- optimální je trénovat 2 dny na cizím hřišti (minimálně však alespoň 1 den, trénink musí být intenzivnější)

Příjezd v oátek ráno:

1. fáze: 1 hod. - rozehráni (klíny, sopka, labyrint koš, středový kruh, ledvina) + poznávání systémů

2. fáze: 2 hod. - nejprve natrénování prohozů (trubka, šnek, okno, příčky, blesk), dále natrénování
přesnosti hry (na mostu a vlnách), nakonec dotrénování celého hřiště

3/4 bod. ■ oběd. odpočinek, konzultace (pauza)

3. fáze: 2 hod. - nejprve zopakování 1. a 2. fáze,
- trénink hřiště v blocích (trénovat ve dvojici) - ověřit si informace z konzultace

(pauza)
- vybrat vhodné míče, konzultovat své poznatky
- vybrat systémy hry, vhodné míče, fixovat signály

1/2 bod. ■ odpočinek (pauza)

4. fáze: 1 hod.

1/4 bod.

- opět zopakováni 1 a 2. fáze, opět trénink hřiště v blocích (vyměnit partnera, aby
chom konzultovali s někým jiným), fixovat navíc tempo a směr

- odpočinek (pauza)

5. fáze: 11/2 hod. - opět zopakováni 1. a 2. fáze ♦ vyzkoušení jak máme hřiště natrénované
- třlranovka (max. 3 údery na vybraných drahách)
- sestavy (jenom na vybraných = rozhodujících drahách)
- zkušební okruhy (fixováni tempa a směru)
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Zahájeni v sobotu ráno:
(resp. 1. hrad den)
- v žádném připadá netrénujeme .zkrácený program' z pátečního tréninku
- 30 až 60 minut rozehráni - nejprve rovné údery od nejlehčích drah

- následně prohozy na všech drahách 
(hrajeme 2 - 3 údery na každé dráze)

CÍLEVĚDOMÁ PŘÍPRAVA NA TURNAJE VŠEOBECNĚ
1) Dodržovat 14-ti denní cyklus

2) Po turnaji v pondělí a úterý vůbec netrénovat

3) Intenzivní trénink: středa, čtvrtek, p á te k , sobota

4) V  neděli a  pondělí vůbec netrénovat

5) V  úterý a ve středu - pouze rozehráni

6) Ve čtvrtek a pátek (ev. pouze v pátek) - příprava na .cizím ' hřišti

- Nutné je  se vyvarovat .přetrénováni* (větší zlo než nenatrénováni)

- Při přetrénováni nutno udělat pauzu, výkonnost jde prudce dolů

- Po pauze, min. 2 týdny, opět zahájit přípravu

intenzívni trénink - na domácím hřišti, před odjezdem na turnaj 

lehké rozehráni - na domácím hřišti, před odjezdem na turnaj
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ž e b ř í č k y
Aktualizaci se nevyhne ani kategorie nejstarších, tedy seniorů. Na

před uvádím opravený a skutečný žebříček z loňska a dále jsou uprave
né žebříčky pro všechny stupně na rok 1999.
Celostátní žebříček s e n i o ř i
za rok 1998 skutečnost 1998
1. Kantor Dušan DěkPr 555 b. 1. Kantor Dušan DěkPr 555 b.2. Čech Vladimír TemPr 481 2. Čech Vladimír TemPr 481
3. Svoboda Miroslav Olomo 479 3. Svoboda Miroslav Olomo 4794. Karásek Jiří Stern 419 4. Karásek Jiří Stern 4195. Sobor Jan DěkPr 407 5. Sobor Jan DěkPr 4076. Kubík Josef Uničo 352 6. Kubík Josef Uničo 3527. Lise Miroslav st Jeseň 326 7. Fiedlerové Jaroš. FrLáz 3498. Karásek Otakar Stern 305 8. Hála Jan 1 FrLáz 334
9. Mužík Pavel OázPr 301 9. Poslušný Zdeněk Tanva 326
lO.Pustofka Frant. Olomo 290 lO.Lisa Miroslav st. Jeseň 32611.Valenta Jan AriPr 283 11.Kašpar Milouš Tanva 320
12.Sedláček.Vládim. Opava 268 12.Karásek Otakar Stern 30513.Bartl Bohumil Oskav 264 13.Mužík Pavel OázPr 30114.Kubík Zdeněk Chomu 240 14.Kratochvíl Jaroš. FrLáz 300
15.Mikulík Oldřich Bystř 194 15.Pustofka Františ. Olomo 290
16.Prchal Petr DěkPr 173 16.Valenta Jan AriPr 28317.Lehocká Anna Jeseň 122 17.Sedláček Vladimír Opava 26818.Nečekal Frant.st Cheb 103 18.Bartl Bohumil Oskav 26419.Bednář Jaromír Stern 96 19.Novák Libor Tanva 25320.Dušek Jiří HrKrá 95 20.Kubík Zdeněk Chomu 24021.KunzendBrferová Jeseň 95 21.Mikulík Oldřich Bystř 19422.Václavík Roman DěkPr 74 22.Prchal Petr DěkPr 17323.Péč Ladislav Tanva 68 23.Nepimach Lub.3t. Tanva 14124.Bokrová Josefa Příbr 64 24.Lehocká Anna Jeseň 12225.Scinetti Dušan Cheb 62 25.Bireš Jan FrLáz 12226,Techmann Jiří Olomo 46 26.Nečekal Frant.st. Cheb 10327.Kruliš Milan Cheb 42 27.Bednář Jaromír Stern 96Boneš Josef Jeseň 42 28.KunzendBrferová I•Jeseň 9529.Rosendorf Karel TemPr 32 29.Dušek Jiří HrKrá 9530.Rýdl Jaroslav Tanva 23 30.Václavík Roman DěkPr 7431.Procházka Emil Jedov 20 31.Péč Ladislav Tanva 6832.Zouhar Josef Uničo 19 32.Bokrová Josefa Příbr 6433-Vácha Milan Příbr 8 33<Spinetti Dušan Cheb 6234.Klima Josef Tanva 6 34.Techmann Jiří Olomo 46

35.Kruliš Milan Cheb 42Boneš Josef Jeseň 421. Lehocká Anna Jeseň 122 b. 37.Rosendorf Karel TemPr 322. KunzendBrferová Jeseň 95 38.Rýdl Jaroslav Tanva 233. Bokrová Josefa Příbr 64 39.Procházka Emil Jedov 20
40,Zouhar Josef Uničo 1941.Vácha Milan Příbr 8
42.Klíma Josef Tanva 6
seniorky
1. Fiedlerová Jaroš. FrLáz 349 b2. Lehocká Anna Jeseň 122
3. KunzendBrferová I.Jeseň 954. Bokrová Josefa Příbr 64
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Celostátní žebříček s e n i o ř i
. /upraveno pro rok 1999/

1. Švihel Ladislav StBrn; 568 b. 26.Vávra Zdeněk TemPr 148 b.
2. Kantor DuSan DěkPr 555 27.Nepimach Lub.st. Tanva 141
3. Čech Vladimír TemPr 481 28.Bireš Jan FrLáz 122
4. Svoboda Miroslav Olomo 479 29.Nečekal Frant,st. Cheb 103
5. Karásek Jiří Stern 419 30.Bednář Jaromír Stern 96
6. Sobor Jan DěkPr 407 31.Dušek Jiří HrKrá 95
7. Kuba František Olomo 396 32.Václavík Roman DěkPr 74
8. Kubík Josef Uničo 352 33.Páč Ladislav Tanva 68
9. Hála Jan 1 FrLáz 334 34.Spinetti Dušan Cheb 62
10.Poslušný Zdeněk Tanva 326 35.Techmann Jiří Olomo 46
ll.Lisa Miroslav 3t.Jeseň 326 36.Kruliš Milan Cheb 42
12.Kašpar Milouš Tanva 320 Boneš Josef Jeseň 42
13.Malík Milan TemPr 307 38.Rosendorf Karel TemPr 32
14.Karásek Otakar Stern 305 39.Rýdl Jaroslav Tanva 23
15.Mužík Pavel OázPr 301 40.Procházka Emil Jedov 20
16.Kratochvíl Jar. FrLáz 300 41.Zouhar Josef Uničo 19
17.Pustofka Frant. Olomo 290 42.Vácha Milan Přibr 8
18.Valenta Jan TemPr 283 43.Klíma Josef Tanva 6
19.Sedláček Vladim. Opava 268 seniorky20.Bartl Bohumil Oskav 26421.Novák Libor Tanva 253 1. Fiedlerová Jar. FrLáz 415 b.22.Kubík Zdeněk Chomu 240 2. Komadová Mirosl. OázPr 18723.Mikulík Oldřich Bystř 194 3. Lehocká Anna Jeseň 66
24.Prchal Petr DěkPr 171 4. Bokrová Josefa Přibr 54
25•Vanák Václav Olomo 162 5. Kunzendfirferová I.Jeseň 50

Zemské žebříčky s e n i o ř i
/upraveno pro rok 1999/

Č e ch y
1. Kantor Dušan DěkPr 427 b. 19'.Nečekal Frant.st. Cheb 76 b.
2. Poslušný Zdeněk Tanva 326 20.Václavík Roman DěkPr 74
3. Lise Mirosl.st. Jeseň 325 21.Péč Ladislav Tanva 68
4. Sobor Jan DěkPr 318 22.Špinetti Dušan Cheb 62
5. Kratochvíl Jar. FrLáz 300 23.Kruliš Milan Cheb 42
6, Kašpar Milouš Tanva 280 Boneš Josef Jeseň 42
7. Mužik Pavel OázPr 252 25.Rosendorf Karel TemPr 32
8. Hála Jan 1 FrLáz 251 26.Rýdl Jaroslav Tanva 239. Malík Milan TemPr 242 27.Vácha Milan Přibr 8
10.Kubík Zdeněk Chomu 240 28.Klíma Josef Tanva 6 ■11.Novák Libor Tanva 201 seniorky12.Prchal Petr DěkPr 17313.Cech Vladimír TemPr 149 1. Fiedlerová Jar. FrLáz 278 b14-VévrB Zdeněk TemPr 148 2. Komadová Mirosl. OázPr 160
15.Nepimach Lub. st. Tanva 141 3. Lehocká Anna Jeseň 66
16.Bireš Jan FrLáz 122 4. Bokrová Josefa Přibr 54
17.Dušek Jiří HrKrá 95 5. KunzendBrferová X•Jeseň 50
18.Valenta Jan TemPr 79
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M o r a v a
1. švihel Ladislav StBrn 455 b. 9. Pustofka Františ. Olomo 252 b
2. Kuba František Olomo 363 lO.Mikulík Oldřich Bystř 1943. Karásek Jiří Stern 320 11.Vaňák Václav Olomo 1624. Kubík Josef Uničo 296 12.Bednář Jaromír Stern 96
5. Svoboda Miroslav Olomo 294 13.Techmann Jiří Olomo 46
6. Bartl Bohumil Oskav 264 14.Procházka Emil Jedov 20
7. Sedláček Vladim. Opava 257 15.Zouhar Josef Uničo 198. Karásek Otakar Stern 256

Oblastní žebříčky s e n i o ř i
/upraveno pro rok 1999/

í e ch y - střed Č e ch y - západ
1. Kantor Dušan DěkPr 486 b. 1. Lisa Mirosl.st. Jeseň 362 b2. Kašpar Milouš Tanva 367 2. Kubík Zdeněk Chomu 2783. Sobor Jan DěkPr 308 3. Kratochvil Jar. FrLéz 2174. Poslušný Zdeněk Tanva 304 4. Hála Jen 1 FrLáz 1885. Mužik Pavel OázPr 252 5. Bireš Jan FrLáz 1226. Malík Milan TemPr 250 6. Nečekal Frant.st. Cheb 847. Novák Libor Tanva 215 7. Špinetti Dušan Cheb 628. Prchal Petr DěkPr 175 8. Kruliš Milan Cheb 429. Nepimach Lub.st. Tanva 141 Boneš Josef Jeseň 4210.Cech Vladimír TemPr 138 10.Vácha Milan Příbr 811.Dušek Jiří HrKrá 95 seniorky12.Václavík Roman DěkPr 74
13.Páč Ladislav Tanva 68 1. Fiedlerová Jar. FrLáz 274 bl4.Rosendorf Karel TeraPr 32 2. Lehocká Anna Jeseň 6615.Rýdl Jaroslav Tanva 23 3. Bokrová Josefa Příbr 5416.Klíma Josef Tanva 6 4. KunzendBrferová I.Jeseň 50
seniorky
1. Komadová Mirosl. OázPr 146 b.

M o r a v a -  sever M o r a v a - j i h
1. Kuba František 01 omo 416 b. 1. Švihel Ladislav StBrn 388 b2. Kubík Josef Uničo 324 2. Mikulík Oldřich Bystř 2323. Karásek Otakar Stern 310 3. Procházka Emil Jedov 204. Karásek Jiří Stern 300
5. Bartl Bohumil Oskav 2676. Sedláček Vladim. Opava 2077. Pustofka Frant. Olomo 188
8. Vaňák Václav Olomo 1749. Svoboda Miroslav Olomo 154
10.Bednář Jaromír Stern 96
ll.Techmann Jiří Olomo 46
12.Zouhar Josef Uničo 19

Pozn.: Pokud se nějaký další senior /mimo již odhlášeného J.Sulkiewi- 
cze/ odhlásí po uzávěrce z kategorie seniorů, bude již od dal
ších ěísel veden v soutěži mužů.
Seniorky hrají v soutěži žen a započítané body jsou vyjmuty 
z kategorie žen.
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1999

co se
D u b e n

Česká republika
ne 4 Velikonoční turnaj MTG
so 10 AB duo MTG
ne 18 l.Open /1.0TJ m-j/ MTG
so-ne
24-25

1.Bohemia Tour
/l.ZTJ dechy/ MTG

so-ne
24-25

l.Moravia Tour
/l.ZTJ morBva/ MTG

Rakousko
po 5 Erflffnungsturnier MG
ne 25 25.Preis der Stadt Linz MG

Švýcarsko
po 5 Bodensee-Cup MG
so-ne
10-11

Tournoi Libře
Colombier

MG
80*

Nizozemsko
ne-po
4- 5

MGC Wolfsven
Mierlo Int.Turn. MTG

Dánsko
so-ne
24-25

Odense Minigolf Club 
Intern.Turn. MG

TJ Unex Uničov
SK Oáza Praha
GK Taurus Prostějov II.liga
SK Oáza Praha I.liga

TJ Unex Uničov I.liga

Kufstein
Linz-Lissfeld

Romanshorn
Marin

MGC Wolfsven Mierlo 

Odense MC
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p i d iq II
časopis pro hráče a příznivce dráhového golfu v ČR 

březen 1999
Adresa: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 Ol Kojetín

telefon 0641 / 76 25 36 
fax 0641 / 76 40 86

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

Uzávěrka 3. 3. 1999
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, 
s.p., odštěpným závodem Severní Morava v Ostravě 1, 
Novinářská 20, č.j. 2240/98-P/l ze dne 26. 6. 1998.

3/99
Ročník 3 Číslo 26
Vyšlo 10. 3. 1999

Cena 12,- Kč



$V Golf
Partner Vašich es

I v březnu servíruje firma SV Golf čerstvou porci nových míčů !!!

Barva 0 R RL L (g) (cm) (°Sh)

TDI růžová 39,5 * 35 82 73
MEJ 99 K olice modrá-bílá 39,5 * * 70 56 48

MES 99 Bystřice pH. modrá-bílá- 38 * 41 58 62
červená

N IF 0  7 červená-černá 38 * * 41 10 43
Blrdie Z09 little modrá 39,5 * * 57 16 39



PARTNER
VAŠICH

ES


