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Ú v o d
Tak vás vítám v dubnovém čísle, a tudíž těsně před startem celé 

sezpny na všech dřevních...
A hned se začátku se stala velká směna. Udělali z kozla zahradníke! 

Konference mě navrhla a svolila viceprezidentem našeho svazu a já bl
bec sterá jsem to vzal! Tak dlouho jsem to prezidium kritizoval, až 
jsem se dostal do samého středu hurikánu a ukaž, jak umíš lítat...
Takže mi teo zůstává jediná možnost, jak kritizovat naše vedení, 

a to dívat se kriticky na celkovou práci prezidia, popřípadě na jednotlivé nekompetentní krokv jednotlivých jeho členů. Takto se stává 
tento časopis méně nezávislý jako předtím, je to tzv. nezávislost 
s ručením omezeným...

Jestli se stane i tento plátek spíše svazovým zpravodajem, musíte 
posoudit vy, čtenáři, já sám už tento přehled pomalu ztratím o tudíž 
bych po vás chtěl nějaké otevřené názory a připomínky ke kvalitě či 
obsahu časopisu...

Jinak nám už venku nastoupilo jaro svou vládu a počasí, jak bývá 
v dubnu či aprílu zvykem, je proměnlivé od letních veder až k zimní
mu mrazíku či k podzimním řujavicím. Ale nač bychom se pak jak hráči 
vymlouvali, když nám to nejde, než na to, že nám nepřálo počasí...

První předstartovní turnaje už máme zs sebou a uvnitř jsou i výsled
ky. Také jsem ^de zařadil všechny dostupné dokumenty, které se týkají 
téměř celé sezóny a které by byly neaktuální, kdybych je uveřejnil 
později. Z toho důvodu je teto číslo také rozšířené a doufám, že si 
tam každý najde to, co potřebuje...
Březen byl téměř výhradně zasvěcen schůzím a referáty z nich jsou 

sice nudné, ale veskrze potřebné. Dále najdete uvnitř i veselejší 
stránky našeho sportu, zvláště na Rakovnicku, kde byli dráhoví gol- 
fisté po zásluze vyhlášeni nejlepšími sportovci okresu. Což j| výzva 
pro ostatní regiony, jak na to při závěrečném bilancování sezóny a 
onen aktivní novinář J.Prokop vám určitě rád a ochotně poradí...

Pro příznivce elektronických médií je tu také stránka s e-mailový- 
mi adresami. Pozor, neplést s emailem, to je nátěrová hmota a pak by 
tyto stránky byly určeny pro natěrače..._
Dalšími významnými^dokumenty jsou doplňky k soutěžnímu řádu a ter

mínová listina. Doplňky byly letos vydány dost obšírně, ale i tak to 
znamená vydat znovu celý Soutěžní řáď, nebot už je v tom takový chaos 
a zmatek, že se v tom prase nevyzná, natož obyčejný golfista...

Déle se mi donesla informace, že_se určitě letos bude realizovat 
výstavba filc-golfu, kromě již zmiňovaného Přerova, který je v jedná
ní a tudíž není jistý. Dalším, a prý už jistým kandidátem jsou Zlaté 
Hcrv na Jesenicku, což je městečko v nejsevernějším cípu severní Mo
ravy u hranic s Polskem a má to být i s novým klubem...

Další informací, tentokrát méně radostnou, je to, že nás podle 
loňského stevu mělo být víc téměř o 200, podle sekretariátu o téměř 
70, podle vyjádření prezidenta je ale skutečně nahlášeno o 5 m é n ě  
než za rok 1997. Co se týká okresních výborů ČeSTV, nevím, jaké máte 
s nimi zkušenosti, ale já se svým mém velmi neblahé, neplní ani ty 
nejzékladnější povinnosti a když se podíváte do jejich rozpočtu, tak 
víc než polovina všech financí jsou mzdové a grovozní náklady na udr
žení prostor OV a pak nezbývá ne sport, zvlášť káj'ž skoro celý koláč, 
který z tohoto zbytku OV ČSTV upeče, sežerou fotbalisti...

Dosti nářků a věnujme se pilně tréninku a turnajům, at mém o čem 
psát a za celý^redaktorský sbor vám přeji do nové sezóny mnoho Úspě
chů a nezapomeňte na to, že první vyhrání z kapsy vyhání, konec dobrý 
všechno dobré a kdo se směje nakonec, ten se směje nejlíp /nebo po
slední/. ..
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novinky
Z prezidia ČSDG
Schůze sterého prezidia se konala den před členskou konferencí, tedv 

13.3.1999 v Praze za účasti 8 členů a 2 hostů.
Konference ČSDG

Prezidium obdrželo 2 návrhy pro nové uspořádáni vedení svezu směrem 
ke komerční prioritě namísto sportovní. Předkladatelé J.Pergl a L.švi- hel se shodují v mnoha bodech.

Jelikož tyto materiály jsou obsáhlé a pozdě předložené, prezidium doporučilo oběma předstoupit před konferenci v rámci diskuse, kterážto 
byle navržena prezidiem, aby předcházela volebnímu aktu.

Pále bylo navrženo složení všech komisí a upřesněn průběh koneference.
Různé
- informace o výstavbě MG na Tempu podal J.Pergl, který předložil i ná

sledující harmonogram prací: 
ú n o r :  dokončeny spodní betony drah
b ř e z e n : bude dokončeno oplocení, vrata a hrubé zemní práce 
d u b e n :  bude položen vrchní beton drah
k v ě t e n :  dolaďování a položení konečné vrchní vrstvy povr

chů drah
č e r v e n :  započeto s parkovými úpravami
č e r v e n e c  : slavnostní otevření, které se mé konat 3 .7 .

za účasti celebrit městského obvodu i hlavního města 
Prahy.

Na základě těchto zpráv i po návštěvě zástupců prezidia byl po
tvrzen termín konání Mistrovství CR na Tempu Praha.

ME seniorů 1999 - Bystřice p/H.
0 stavu příprav informovali I.Doležel a J.Valenta:

- ubytování, služby: všem národním svazům nabídnuto ubytování a služby
podle předběžné dohody /agentura SCS Zlín + pořadatel/, následně odeslány dopisy národním svazům 
na luxusnější služby v hotelu Jana v Přerově, kde 
byla navázána dobrá spolupráce pro svaz i pro fir
mu SV Golf, měl by se zde konat i závěrečný ceremoniál

- medaile: nabídnuty medaile od YrMF za cenu 15,- CHF/ks. Oslovena tak
též firma Hradecký z Jablonce n/Nisou, poté budou medaile vybrány na základě porovnání obou nabídek

- ceny: zajištěny pořadatelem od nejrůznějších sponzorů /sklo, spor
tovní trofeje apod./

- propagační materiál: pořadatel zajištuje tužky, samolepky, plakáty,
brožury, míčky, trička, vesty s částečnou spo
luprací s firmou SV Golf

- oficiální logo: dráha s nápisem MES 99 překřížené holí, na samolep
ku vybrán námět stylizovaného kostela na Hostýně

- slavnostní zahájení: 6.9. 1999 na hřišti
- startovní čísla: sekretariát svazu prověří možnost nákupu hotových

startovních čísel, eventuálně výroby atypických.
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Nejlepší sportovci za rok 1998
Pro předávání cen na konferenci svazu byli vybráni: 

v kategorii dospělých: Milan L i p m a n n  z Chomutova 
v kategorii-juniorů: Mojmír K r e c l  ze Šternberka, ceny budou těm
to hráčům předány na prvních jarních turnajích v té které oblasti.
Kalibrace testerů alkoholu

Testery byly pres obchodní firmu zaslány výrobci ke znovukalibrová- 
ní. Výrobce odpověděl, že se jedná o jednoduchý příruční přístroj, 
který se kalibruje automaticky sám vždy při novém spuštění a nevydá 
žádný dodatečný certifikát.

Prezidium doporučilo takto informovat konferenci a vyzvat kluby, aby 
rozhodly o jejich použití za výšeuvedených podmínek. Pokud nebude je
jich použití odsouhlaseno, budou testéry využívány pro potřeby trené
rů reprezentace.
MC Pspendal a VT Košice a Bystřice r/'H.

Prezidium doporučilo ve dnech 22.-23.5.99 účast dospělé reprezentace 
na NC v nizozemském Papendalu, juniorů na soustředění" ve slovenských 
Košicích a seniorů v Bystřici pod Hostýnem.

Do příštího zasedáni prezidia předloží vedoucí jednotlivých úseků 
požadavky na počty osob, termíny odjezdů, dopravní prostředek, ubyto
vání a finance.
Pozváni na mezinárodni utkáni juniorů

Vzhledem k tomu, že juniorská reprezentace bude v termínu konání 
akce /německý Kelheim, 22.-23.5./ na soustředění v Košicích, nebude svaz na tuto nabídku reflektovat.

Z Českého svazu dráhového golfu
Letošní výroční členská konference ČSDG se konala v neděli 14.3.1999 

v Prsze-Vokovicíoh, v budově SK Aritma Praha.
Konference se zúčastnilo 35 zástupců klubů, 8 členů prezidia, 1 člen

ka KRK a několik hostů.
Zahájeni

Všechny přítomné přivítal prezident svazu J.Vysloužil a oznámil změ
nu pořadí jednotlivých bodů programu. Po odsouhlasení byl zahájen oficiální program zasedání.
Zprávy o činnosti r.98 a piány činnosti r.99
Souhrnnou zprávu o činnosti za rok 1998 přednesl prezident svazu, 

vyzdvihl především sportovní úspěch naší dospělé reprezentace na ME 
v Portu, kriticky zhodnotil nedostatky v práci STK /nevydaná pravidla/ 
a za malou aktivitu úsek propagace. Zveřejnil i pohledávku bývalého 
hospodáře V.Holana a postup, jak bude vedení svazu v této kauze postupovat.

Poté následovaly zprávy o činnosti z jednotlivých úseků, přednesené 
ústy svých představitelů. Zprávy obsahovaly nejen shrnutí poznatků za 
uplynulé období, ale i výhledy do období nejbližšího.
Struktura soutěží, změny a dodatky pro r,99

Všechny kluby obdržely "Dodatky SŘ pro rok 1999", takže jejich před
kladatel, předseda STK 0.Daniel pouze ve stručnosti přítomné provedl 
tímto materiálem a vysvětlil důvody změn a úprav.

V rámci referátu byly oznámeny 2 opravy v termínové listině, které 
už jsou opravené zahrnuty na následujících stránkách.
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Přijetí nových členů
V průběhu roku 1998 se ustavily 2 nové oddíly v Čechách, a to 

DGK L o u n y  a G C 9 9  S e n o m a t y ,  na Moravě 2 nové oddíly 
MGC V s e t í n  a KDG SUS VŠB O s t r a v a .  Přítomní zástupci 
krátce své oddíly představili a poté byly jednomyslně tyto oddíly při
jaty za řádné členy ČSDG se všemi právy i povinnostmi.

Obnovení činnosti nahlásily oddíly BGC K r o m ě ř í ž  a dále 
KGB K o j e t í n ,  což vzala konference na vědomí.
Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise L.Kovář přednesl zprávu, že je přítomno 
39 z 39 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, což představuje 89,756 
a konference tím pádem je usnášeníschopné.
Diskuse

Účastníci konference se vyjadřovali ve svých diskusních příspěvcích 
vyjadřovali k předneseným tématům, ale otvírali i nové oblasti problematiky svazu.
V.Čech navrhl, aby 1.ročník seniorské ligy proběhl důstojně a ve finá

le startoval plný počet 4 družstev, tedy když některá země ne
postaví víc než 1 družstvo v předkole, aby z druhé země postou
pila 3 družstva, návrh p ř i j a t .
/Cd sezóny 99/00 bude zavedena dlouhodobá liga senior, družstev/

J. Karásek upozornil na nejasnost v SŘ o startu družstev v jun.extrali
ze. V době konání kvalifikace není zřejmé, kolik týmů postou
pí z dlouhodobé soutěže ve smyslu věkového omezení.

I.Roemer upozornil na právo nových členů vybrat si oblast, kde chtějí 
hrát při sporné geografické poloze. Z letošních nových oddílů 
tohoto práva využije MGC Vsetín, který se do začátku soutěží 
rozhodne, zda bude hrát v, severní či jižní oblasti Moravy.

M.Ječný kritizoval ustanovení hostovacího řádu, který de facto neumož
ňuje hráči, který hostuje v první polovině sezóny, aby dohrál 
soutěž až do konce. P ř i j a t o  následující: letní termín 
hostování /jeho podání/ se posouvá z července na 1 .-6 .8. a má účinnost od 14.8.

L.Vančura přednesl návrh na zvýšení některých poplatků na rok 99 a dá
le. Po několika pozměňovacích návrzích p ř i j a t o  v pů
vodním znění s 2 změnami: registrace klubu na kalendářní rok 
se zvyšuje na 200,- Kč /místo navržených 500,-/ a za vložné 
500 v II.lize náleží míčové podpora 1.500,- Kč /místo navržených 1 .000,-/.

F.Nečekal nesouhlasí s předloženou zprávou o hospodaření svazu za r.98 
a žádá o její přepracování, doplněné i zprávou KRK o prove
dených kontrolách v průběhu roku.

F.Nečekal, I.Roemer kritizovali srážení pokut z míčcvé podpory. P ř i 
j a t o  nové opatření: pokud oddíl do 10 dnů ne
zašle od data konání akce výsl.listinu všem uvede
ným v SŘ, bude oddílu vyměřena pokuta dle sazební
ku, jestli nezaplatí, bude mu tato stržena z míčo
vé podpory.

K. Molnár žádá vysvětleni bodování hráče, který hostuje v jiné oblasti
a nemůže se zúčastnit soutěží jednotlivců při souběhu akcí 
ve své oblasti. Návrh na bodování v jiné oblasti nepřijat. 

A.BvStřická navrhuje, aby i úsek ženské reprezentace měl svého stálého 
vedoucího. Návrh p ř i j a t  a do funkce jmenována sama 
A.Bystřička.

P.Prchal podal zprávu o kalibraci testérů. Návrh na používání testérů 
za těchto okolností konference nepřijala. Tímto rozhodnutím 
se pozastavuje i platnost již dříve přijatého materiálu o pro
vádění kontrol při turnajích.
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P.Prchal informoval o možnostech soustředěného nákupu sportovních
trofejí na vybrané turnaje tak, aby bylo možno jednak zaji
stit odpovídající ceny hráčům a mohla se i uplatnit nabízená sleva při větším nákupu.

V.Gerža nabízel za firmu SV Golf odběr sportovního materiálu formou 
poukázek, rozdávaných na turnajích místo cen, poukázky by se 
mohly slučovat a materiál by měl hodnotu jako pří míčové pod
poře .

J.Pergl přednesl svou vizi nového uspořádáni vedení svazu a celkové 
koncepce práce svazu s důrazem na ekonomiku a komerci. Mělo malou podporu u přítomných.

J.Vysloužil navrhl s event. přehodnocením funkcí v prezidiu dva posty 
viceprezidentů /Čechy a Morava/. Přijato kladně.I.Roemer navrhl změnu volebního řádu: volit veřejně o jednotlivých

funkcích, konference návrh p ř i j a l a .  Vyjmenovány potřeb
né funkce tak, aby zohlednily přednesené návrhy a nedotkly se 
Stanov svazu.

Volby
Před funkci 

váním 
p r e 
v i c  

i c
0 s T K
1 á 
M K 
r o
p o

K R K
sekret

sedá volební komise J.Karásek se ujal řízení voleb. Funkci po vyhlásil jednotlivé kandidáty, které delegáti veřejným hlaso- 
stvrzovali s následujícími výsledky: 

z i d e n t: Jo3ef V y s l o u ž i l  24 pro, 1 proti, 1 zdrž. 
e p r e z i d e n t  Čechy: Vladimír Č e c h  
e p r e z i d e n t  Morava: Ivan R o e m e r 
d o d á ř: Libor V a n č u r a  
předseda: Otakar D a n i e l  

d e ž vedoucí: Vít G e r ž a poměr:
+ reprezentace: Ladislav Š v i h l i  
p a g a c e, rozvoj: Jiří B e d n á ř  n z o r i n k : Jan P e r g 1
předseda: Milena Vondráková 
ář: Petr Prchal /jmenován/

' 25 0 1
18 2 6
25 0 1
24 0 2

většinou 13 hlasů
18 7 1
26 0 r*
25 0 . 1
26 0 z

Vyhodnocení nejlepších sportovců
Předseda STK vyhlásil nejlepší hráče a hráčky uplynulé sezóny jek 

z celostátního hlediska, tak z hlediska jednotlivých oblastí včetně 
nejlepších sportovců roku.

Vedoucí obiastí pak převzali sportovní trofeje /poháry,-, plakety/, 
které odměněným sportovcům předají na prvních turnajích sezóny.
Zpráva návrhové komise

Předseda návrhové komise F.Nečekal přednesl závěrečné usnesení, kte
ré schválilo větěinu předložených materiálů, zohlednilo víachny pod
statné závěr;/ z jednání a uložilo úkoly do budoucna jak orezidiu, tak sdruženým členům.
Schválením usnesení skončila oficiální pracovní část konference. Us

nesení bylo přijato jednomyslně.
Závěr

y  závěrečném vystoupení prezident J.Vysloužil poděkoval víem přítom
ným za účast, za podněty k jednání, nove zvoleným funkcionářům popřál 
mnoho pracovních úspěchů a víem dohromady mnoho sportovních i osobních 
úspěchů v nastávající sezóně.

r i d i - g c l f  4/99 O  s t r



U s n e s e n í
výroční členské konference Českého svazu dráhového golfu, konané dne 
14.3.1999 v Praze.
Členská konference zhodnotila činnost svazu za rok 199B a projed

nala jeho úkoly do budoucna.
:ia základě předložených zpráv o činnosti, pláni práce na nejbližší 

období a podnětů vyplývajících z jednání a diskusních příspěvků
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za rok 1998
- koncepci a plén činnosti na rok 1999
- přijetí nových řádných čler.ů: GC 99 Senomaty, DGK Louny, MGC Vsetín,

KEG SUS VŠB Ostrava /nové oddíly/, BGC Krcněříž, KGB Kojetín 
/obnovené členství/

- zněny volebního řádu: veřejná volba po jednotlivých funkcích
- volbu prezidia na cbdohí let 1999-2000 v tomto složení:

J .Yysloužil/prezident/, V.Čech /viceprezident Čechy/, I.Roemer /vice
prezident Morava/, L.Vančura /hospodář/, O.Daniel /STK/, L.Švihel 
/reprezentace-TMK/, V.Gerža /mládež/, Ji.Bednář /propagace a rozvoj/, 
J.Pergl /spcnzoring/

- volbu KRK na období let 1999-2000: Mil.Vondráková
u k l á d á

prezidiu: - přepracovat zprávu o hospodařeni za rok 1998, doplněnou 
všemi podstatnými údaji, vč. zprávy KRK o provedených kon
trolách v průběhu roku a písemnou formou předložit všem klubům
zabezpečit zdárný Chod svazu ve všech oblastech činnosti 
po přidělení všech finančních oroatředků dopracovat a kon
kretizovat rozpočet na rok 1999 a s konečnou verzí sezná
mit všechny kluby 
novelizovat adresář klubů vydat nové, platné zněni volebního řádu
pravidelné informovat všechny kluby o jednáních a usnese
ních prezidia
pravidelně kcntrolcvat plnění všech vydaných opatření

oddílům: - seznámit členskou základnu s průběhem konference a jejími 
závěry

- rozšiřovat členskou základnu a důrazem na oblast mládeže 
a žen

- věnovat oczornost vyhledávání sponzorů cro udrženi ekono
mických podmínek klubů Csro, Praha 1 4 í 3 . 1999

Z nového prezidia ČSEG
Schůze se konala v Brně v hotelu Rakovec za účasti 7 členů prezi

dia, jednání proběhlo v sobotu 27.3.1999.
Strategie a koncepce nového vedeni ČSDG na léta 1999-2000
s e k r e t a r i á t :  v rámci úsporného opatření zrušilo sekretáři 

hlavní pracovní poměr, funkce bude dále vykonávána na základě 
živnostenského listu za stejných finančních podmínek.
Na návrh prezidia bude vybavení sekretariátu doplněno mobilním 
telefonem o tiskárnou k PC, nu který bude nainstalován nový pro
gram na sestavování žebříčků včetně zaškolení obsluhy.
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v i c e p r e z i d e n t i  /V.Čech.I.Roemer/: v rámci svého regionu
- starají se o rozvoj, misionářská činnost v místech, kde je hři

ště, ale není oddíl /s propagací a sekretariátem/
- podporují nové a malé oddíly teoreticky i prakticky, např. mate

riálové. Svaz bude vykupovat starší míče /max. do 150,-Kč/ a ty
to budou předávány jako základní vybavení pro nové oddíly

- dohlížejí, aby na všech hřištích byl dostatek propagačních mate
riálů pro veřejnost i dostatek svazových formulářů, SR, pravidel 
/v této souvislosti je třeba inovovat image svazových materiálů, 
lepši tisk, všude logo svazu ap./

- jsou pověřeni funkcí zemských vedoucích v STK, vedou zemské že
bříčky, řídí I.ligu, řeší organizační spory na ZTJ, řídí oblast
ní vedoucí

h o s p o d á ř  /L.Vančura/: náplň práce zůstává
- pro lepší přehled hospodaření navrhuje prezidium zavést v rozpoč

tu limity na jednotlivé akce /schůze a konference/
- finanční příloha SŘ je skoro dokončena a bude předložena oddílům 

spolu s přepracovanou zprávou o hospodaření za rok 1998
- prezidiom schválilo návrhy odměn reprezentantům na rok 1999
MS' jednotlivci 1 .místo 30 /tis. Kč,/ 2.a. 20 3.místo 10

družstva muži 1 . 50 2. 40 3. 30
ženy 1 . 25 2 . 20 3. 15

MEJ jednotlivci 1 . 15 2. 10 3. 5družstva hoši 1 . 20 2. 15 3. 10
dívky 1 . 10 2. 8 3. 5

MES jednotlivci 1 . 10 2 . 5 3. 3
družstva páni 1 . 15 2 . 10 3. 5d ámy 1 . 8 2 . 5 3. 3

FMEZ muži l.m 50 2.m 35 3• a 25 4 .m 14 5,m 7
ženy 1. 30 2. 20 3. 15 4. 8 5. -

/částky je nutno chápat u FMEZ i jako příspěvek r.a účast/
S T K  /O.Daniel/: náplň práce zůstává

složení komise - zemští vedoucí /V.Čech, I.Rcemer/
- oblastní vedoucí /A.Rak, J.Řehák, J.Karásek, J.Eed-
- sportovní oblast /K.Molnár -muži, A.Bystřička r.ář-

- ženy, V,Gerža-junioři, V.Čech -
- senioři/

- komise pro hřiště /L.Svihel -ved., J.Psrgl, Š.Sle-
zák-ČS, J.Řehák, K.Molnár-ČZ,
J.Borovička, V.Sedláček -MS,
P.Pohanka, P.Doležel-MJ/

- připraveny jsou nové formuláře pro místní šetření na hřištích, 
jejichž vyhodnoceni po sezóně bude základním podkladem pro přidé 
lovánl turnajů v nové termínové listině

- v současné době probíhá konečná redakce nového vydání pravidel 
dráhového golfu

T M K * -  r e p r e z e n t a c e  /L.Svihel/
úsek reprezentace - trenéři: K.Molnár /muži/, A.Bystřická /ženy/,

M.Nečekal a L.Linhart /junioři/,
V.Čech /senioři/ a trenérská rada 

- s jejich pomocí koordinuje práci s reprezenta
cemi, schvaluje nominace a stará se o meziná
rodní styk
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ilsek TMK - náplň práce zůstává
- spolupracovníci P.Doležel, I.Doležel, §.Slézáte, K.Molnár
- v r.99 budou připraveny tyto materiály: teorie hry pro 

začátečníky, pro pokročilé, technika ilderu na různých typech hřišt, materiální vybavení, temperatura míčů a 
psychologie hráčů při hře

- dále vyhodngcování hřišt /koeficient/, tabulky, statis
tiky, po loňském školení trenérů na letošek se připravují semináře na vybraná témata

m l á d e ž  /V.Gerža/
- komise se bude převážně věnovat koncepční práci s mládeží, od
borné materiály, vyhledávání talentů, sledování výkonnosti, že
bříčků mládeže, práce na osamostatnění některých mládežnických 
kategorii

- složení komise: F.Nečekal /Čechy/, P.Doležel /Morava/.
p r o p a g a c e  + s p o n z o r i n g  /J.Bednář, J.Pergl/

- spolupracovníci: L.Kovář, T.Navrátil, J.Valenta, M.Tománek, V.Čech,
Š.Slezák, J.Řehák, J.Prokop, M.Trnkal

- hlavní úkol je vytvoření lepšího obrazu svazu za pomoci propagač
ních materiálů a akcí a přinést do hnutí finanční prostředky

- akce: 1/turnaj pro novináře 20.4. ve 14 hod., asi na Oáze
1 okruh /novinář+golfista/, event. tisk.konference 

2/slavn. otevření MG 3.7. v 10 hod. na Tempucelebrity, vložený turnaj osobností, ozvixčení, moderová
ní, na závěr posezení a pohoštění

- dále pak: před každou významnou akcí oslovit TV a média
na MES 99 asi účast ČT Brno, taktéž na GP 90Brno Rovnost v Brně /dlouhodobá spolupráce/

- přenášeni informací o sportovních akcích u nás i v za
hraničí /obratem na oba vedoucí, možnost i Internetu/- na MS v Papendalu možnost průběžného informování médií 
prostřednictvím novináře na místě

- vyhledávání finančních zdrojů prostřednictvím reklamy 
na hřištích a na všech svazových a repre materiálech /v jednání Wella, Bernard a Penzijní fondy/

- propagace v rámci svazových materiálů, jejich změny
k důstojné propagaci svazu, dále vydání propagační a reklamní materiály k propagaci svazu

- možnost internetu /správce J.Pergl http://minigolf.
Různé cstv.cz
- komise pro propagaci navrhla změnu názvu svazu, bude předloženo kon

ferenci v r .2000 /nahrazení slova "dráhový" asi minigolfem/- v souvislosti s tímto návrhem nelze plně realizovat přepracování svazových materiálů včetně loga
- komise pro propagaci doporučuje dřívější sestavení termínové listiny 

pro jednání se sponzory, dále doporučuje zařadit náborové turnaje
- oddíl ze Senomat žádá prezidium o možnost využití 9 drah z letošní 

investiční dotace, možnost dostavby zbytku místním OÚ- znovu budou oddíly osloveny, aby reagovaly na zajišťování cen na turnaje
- projednány i dosud předložené podklady na mezinárodní akce

NC Papendal - muži,ženy 17.-23.5 9 'mužů+3 ženy, doprava 2 tranzity 
VT juniorů Košice - junioři,juniorky 19.-23.5. 9 juniorů, 5 juniorek,

4 doprovod, doprava vlakem
VT seniorů Bystřice p/H - V.Čech nebyl přítomen, neprojednáno 
/nominace bude upřesněna na základě podkladů trenérů všech kategorií/
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- prezidum obdrželo žádost TJ Tempo Praha o příspěvek 50.000,- Kč 
na účast jejich ženského družstva na PMEZ /? - vítěz bude znám až 
po MČR - pozn. sekretáře/, pokud jejich družstvo žen skutečně zví
tězí, mohou použít výtěžek ze startovného na MČR právě pro tyto úče
ly, na další roky je tato výjimka bezpředmětná

Příští schůze prezidia se uskutečni ve čtvrtek 6.5.99 v 18 hodin v Ra
kovníku.

Ze sekretariátu ČSDO
Nové tváře
2432 Dufka Martin 1987 GK Taurus Prostějov

33 Mlčoch Martin 1986 GK Taurus Prostějov
34 Mlčoch Ondřej 1989 GK Taurus Prostějov
35 Králík Milan 1938 MGC Olomouc
36 Burda Pavel 1983 KMG Vyškov
37 Panuška Petr 1978 KlvIG Vyškov
38 Maršíková Darina 1980 MGC Jedovr.ice
39 Minář Vladislav 1978 MGC Jedovnice
40 Meštrovičová Jana 1970 SK Oáza Praha

2441 Skřivánek Marcel 1977 MGC SUS VŠB Ostrava
42 Rozehnalová Hana 1978 MGC SUS VŠB Ostrava
43 Vlčková Kateřina 1980 MGC SUS VŠB Ostrava
44 Lomický Ladislav 1965 TJ Slávia vš Plzeň
45 Veselý Jaroslav 1965 TJ Slávia VŠ Plzeň
46 Veselý Martin 1972 TJ Slávia VŠ Plzeň
47 Blumová Eva 1982 KDG TJ Šternberk48 Majerová Michaela 1983 KDG Tovačov
49 Říhová Martina 1978 KDG Tovačov
50 Roman Pavel 1987 KDG Tovačov

2451 Stulpa Ladislav 1988 KDG Tovačov
52 Zapletálek Jen 1985 KDG Tovačov
53 Koblihová Michaela 1988 l.DGC Bystřice pcd Hostýnem

2454 Švehlíková Silvie 1969 l.DGC Bystřice pod Hostýnem
Takže tu máme záplavu nových jmen, od začátku roku je to celkem 33 no
vých tváří, ale proti loňsku za stejné období je to stále - 5 3 hráčů.
Hostování /mezinárodní/
Šimanský René z DGC Slá"ia Trnava /SK/ do l.DGC Bystřice p/Host.
Doležel Radek DGC Viien /A/ l.DGC Bystřice p/Host.
Senioři

Posledním, a tedy celkově druhým, který se do určeného termínu stihl 
odhlásit ze seniorská kategorie je:

Švihel Ladislav Start Brno v r.1999 m u ž i
a ze všech seniorských tabulek jsem ho tím pádem vyškrtl kromě již 

dříve odhlášeného J.Sulkiewicze z Viktorie Dian Praha 8 .

lidi -iti'1 f I ’<)<) il r. II



$  t  * a jiné
T ý d e n dráhového golfu /mezinárodní halový turnaj/ S t e v r

17.-21.2.1999 /HakousKo/
Na tradiční turnaje se sjíždí v únorovém termínu tradičně spousta 

lidí. Ani letošek nebyl výjimkou. Polizei SV Steyr uspořádal ve více
účelové hale Garsten opět 4 turnaje, od středy do neděle.

Naši hráči se zúčastnili v již stabilním počtu kolem 30 lidí e ten
tokrát nemám podrobnější komentář, ale věřím, že cesta se jistě neobeš
la bez patálii či piškuntálií.
T u r n a j  mládeže 17.2.

Ve středu se konal tento chudičký turnaj, proti loňsku se zúčastnilo 
o 1 hráče víc, celkem jich tedy hrálo 6 . Naši mladí ovládli kategorii juniorů, když vyhrál T.Vysloužil.
žačky / 2 úč./
1. Moserová Bettina MSC Linz /A/ 104 úderů 0 26
junioři /4 úč./
1. Vysloužil Tomáš
2. Bachmayr Franz
3. Šulc Jan ml.
4. Ječný Martin

Vikt.Dian Praha 
MSC Linz /A/ 
Oáza Praha 
Oáza Praha

10 1 úderů 0 25,25
103
107
114

O t e  v ř e n é  halové mistrovství 18.2.
Ve čtvrtek už se hrálo o něco vážněji. Hráči byli rozlišeni pouze po

hlavím, takže se hrálo jen ve dvou kategoriích - muži a ženy. Celkem se 
tohoto turnaje zúčastnilo 71 hráčů a hráček ze 3 zemí a 23 klubů.

Hrály se 3 okruhy a v ženách jsme opět ovládli startovní pole, když 
vyhrála V.Valentová, 3. byla její dcera S.Badžová a 4. A.Perglová.

V mužích^se prosadil J.Borovička, když vyhrál po rostřelu a 4.místo 
obsadil "Bóňa” Pokorný.
ženy /16 úč./
1. Valentová Věra2. Schlagerová Margaret
3. Badžová Simona
4. Ferglová Anděla
8 . Vondráková Milena 
11.Sulcová Zuzana
muži / 5 5 úč./
1. Borovička Jiří
2. Lichtenberger Marcun
3. Lakos Karl
4. Pokorný Bohumil
5. Konrád Robert
6 . Pongracic Marjan
7. Abraham Vřilhelm
8 . Weigl Gerald
9. Pergl Jan
10. Rak Tony Antonín
12. Vozár Pepino Josef
13. Ječný Milan
14. Vlasák Roman

Tempo Praha 64
PSV Steyr /A/ 67
Tempo Praha 68
Tempo Praha 69
Oáza Praha 79
Oáza Praha 81

KDC- Šternberk 62 
MSC Steyr /A/ 62 
PSV Steyr /A/ 62 
Vikt.Dian Praha 63 
MSC Steyr /A/ 63 
Traiskirchen /A/ 65 
Rot-Gold Wien /A/ 65 
MSC Steyr /A/ 65 
Tempo Praha 66 
Tempo Praha 66
Tempo Praha 67 
Oáza Praha 67 
Oáza Praha 68

úderů

úderů

0 21,33

0 20,67
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18.Valenta Jan Tempo Praha 6919 .Sobor Jan Oáza Praha 70
22.Hála Jan 2 Oáza Praha 70
23.Vysloužil Tomáš Vikt.Dian Praha 7131.Liška Michal Oáza Praha 7336.Fischer Richard Oáza Praha 74
38.Malík Milan Tempo Praha 7439.Sulc Jan ml. Oáza Praha 7540.Slezák Simon Hradec Králové 76
41.Linhart Ladislav Vikt.Dian Praha 76
42.Tupý Radek Oáza Praha 76
43.Hybner Robert Tempo Praha 78
44.Tománek Martin Hradec Králové 79
45.Ječný Martin Oáza Praha 8346.Šulc Jan st. Oáza Praha 84
52.Rosendorf Karel Tempo Praha 94
53.Bartúnšk Jiří Tempo Praha 97
M e z  i n á r o d n í halový pohár PSV Steyr

■'loňský vítěz

20.-21.2.
Hlavního turnaje se letos zúčastnilo méně účastníků než loni, celkem 

hrálo 107 hráčů a hráček. V soutěži 4 členných družstev s 1 náhradní
kem se prezentovalo 14 týmů.

V juniorech vybojoval bronz J.Šulc ml., v seniorkách vyhrála stejné 
jako loni V.Valentová, její manžel J.Valenta získal bronz v seniorech, 
loňské vítězství obhájila A.Perglová, S.Badžová byla bronzová, jen
v mužích jsme ostrouhali mrkvičku, nejlepší z našich byl J.Borovička na 5 .místě.

V družstvech se prosadila obě družstva pražského Tempa, áčko skonči
lo třetí a béčko čtvrté.
junioři /8 ůč./
1. Konrád Robert MSC Steyr /A/ 144 úderů 0 20,572. Lichtenberger Marcus MSC Steyr /A/ 1493. Sulc Jan ml. Oáza Praha 1634. Vysloužil Tomáš Vikt.Dian Praha 1655. Linhart Ladislav Vikt.Dian Praha 166
6 . Ječný Martin Oáza Praha 170
seniorky II /4 uč./
1. Schlagerová Margaret PSV Steyr /A/ 168 úderů 0 24
senioři II /9 úč./
1. Rathei Fritz Post SV Wien /A/ 158 úderů 0 22,57
seniorky I /7 úč./
1. Valentová Věra Tempo Praha 172 úderů 0 24,572. Strotzková Helga Post SV Wien /A/ 188
senioři I /18 úč./
1. Helm Walter PSV Steyr /A/ 148 úderů 0 21,142. Lakos Karl PSV Stevr /A/ 1533. Valenta Jan Tempo Praha 155
7. Malík Milan Tempo Praha 16011.Sobor Jan Oáza Praha 16618.Rosendorf Karel Tempo Praha 152 / 5 okruhů
ženy /li úč./
1. Perglová Anděla Tempo Praha 153 úderů 0 21,862. Osterkornová Manuele Steiger3 tr.Linz/A/ 1643. Badžová Simonu Tempo Praha 165
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5. Vondráková Milena Oáza Praha 167 úderů7. Sulcová Zuzana Oáza Praha 13 2 / 5 okruhů
muži /50 dč./
1. Kolnhofer Stefan MGC Braunau /A/ 149 úderů 0 21,2. Dangl Fritz PSV Steyr /A/ 1493. HBbinger Mario Herzogenburg /A/ 150 /loňský v:4. Abraham Wilhelm Rot-Gold Wien /A/ 1525. Borovička Jiří KDG Šternberk 153
11.Rak Tony Antonín Tempo Praha 15712.Ječný Milan Oáza Praha 15713.Slezák Šimon Hradec Králové 15815-Tománek Martin Hradec Králově 15919.Hvbner Robert Tempo Praha 16020.Pokorný Bohumil Vikt.Dian Praha 161
21.Vozár Pepino Josef Tempo Praha 16125•Vlasák Roman Oáza Praha 1642'7.Pergl Jan Tempo Praha 16531.Fischer Richard Oáza Praha 170
35-Tucý Radek Oáza Praha 12T1 / 5 okruhů36.Liška Michal Oáza> Praha 12337.Hála Jan 2 Oáza Praha 12543.Šulc Jan st. Oáza Praha 13349.Bartůněk Jiří Tempo Praha 144
družstva /14 týmů/
1. FSV Stevr I Rakousko 441 úderů 0 22/Helra W., Helm P. , Dangl, Lskos/
2. MSC Steyr Rakousko 4443. Tempo Praha I ČR 453/Vozár, Rak, Per,v1. Perrlová A./
i. Tempo Praha II ŽR ' 460

/'Malík V.., Valentová, Valenta J., Hybner/
Oázo Praha I ČR 477

/Šulc J.ml., Hála, Sobor, Vondráková/
Oázo Fraha II ČR 479

/Tupý, Ječný Mil., Fischer, Liška, Vlasák/

Velikonoční turnaj U n i č o v 4.4.1999
První dubnový víkend se kcnal již tradiční turnaj na Velikonoční ne

dali, letos za účasti 34 hráčů o hráček. Akce se konala v Uničově za 
velmi pěkného počasí, hrály se 4 okruhy a hráči tuto akci pojali jako trénink na blížící se celomoravský turnaj, čemuž odpovídaly i dosaže
ná výkony. Zprávy mám jenem kusé, proto uvádím pouze vítěze.
muz i /6 úč./ ženy
1.Borovička Jiří Stern 83ú. 020,75 l.Kubíková Danuše Uničo 89ú. 022,25 
senioři /9 úč./ junioři

91ú. 022,75 1.Sedláček Břet.1.Kubík Josef 
dvojice

Uničo Olomo

l.Gerža Vít/Žoch Svatomír Olomo/Uničo 182 úd. 022,75
Na závěr byli nejlepší odměněni cenami jednak tekutými, jednak pevný

mi, převážně z oblasti kosmetiky.
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AB duo P r a h a  /Oáza/ 10.4.1999

Za nádherného jarního počasí se konal druhou dubnovou sobotu další 
tradiční turnaj dvojic na pražské Oáze za účasti 64 hráčů a hráček. 
Shodou okolností i tady se bude konat turnaj pro celé Čechy, proto 
většina hráčů tento turnaj pojala jako trénink na blížící se akci.
Hraje ae systémem oprav, tedy jeden hráč hraje a druhý buá opravuje 

nebo ne, podle taktiky. Začínalo se v 10 hodin dopoledne a celkem byl 
turnaj vypsán na 5 okruhů.

Po 4 okruzích se v čele usadilo pět dvojicf kdy 4 páry měly stejné 
a o 2 údery před nimi byli manželé Vondrákovi. Tito si nenechali již 
vítězství vzít a zakončili turnaj "osmnáctkou". Druzí skončili mladí
ci z Dianu Mnlík-Majkua před domácím párem Vluoák/Ječný Milan, kteří měli v konečném součtu více oprav, coz při shodném výkonu rozhodovalo 
jako pomocné kritérium.
Na závěrečném vyhlašování se nakonec nejvíckrát radovalo vítězné 

duo, které vyhrálo celkem 3 kategorie a 
jenže s hcdně rychlými špunty,
dvojice /32 párů/
1. Vandrák Michal/Vondráková Milena
2. Malík David/tiajkus Zdeněk
3. Vlasák Roman/Ječný Milan
4. Hála Jan 2/Meštrovič Vladimír
5. Hanuška Milan/Šobor Jan
6. Slezák Šimon/Martínek Ivo
7. Metelka Ladislav/Pokorný Bohumil
8 . Vysloužil Tomáš/Malík Milan
9. Vysloužil Josef/Sulkiewicz Jan
10. Janík Jiří/Hruška Michal
žer.y

Selixová Ivar.a/Vondrákové Markéta 
smíšené cáry

Vor.drák Michal/Vondráková Milena 
manželské dvojice

Vcndrék Michal/Vondráková Milena

■ byly i tentokrát tekuté

OázPr 93 úd. 218,6
VDiPr 95
OázPr 95OázPr 96
OázPr/DěkPr 97
Chomu/HrKrá 97VDiPr 97
VDiPr/TemPr 98
VDiFr 98
HrKrá 100

HrKrá/OázPr

OázPr

OázPr

SPORTOVCEM OKRESU STANISLAV STANÉK
R A K O V N ÍK  (tmi). Sportovcem okresu Ra

kovník pro rok 1998 se  stal v  anketě vyhlazo
vané našim  týdeníkem dráhový goátsta Stani
slav Staněk. Ten  také převzal 2. února na 
slavnostním večeru v K C  v Rakovníku z  rukou 
zástupců generáin íio  sponzora ankety Č S A D  
- Anexia R ako vn k  pohár za 1. místo a  barevný 
televizor. Druhý se  umístil střelec Ivo P ícek a  
na třetím místě skončil další z úspěšného týmu 
GoHclubu 85  R akovnk Jaroslav Řehák. Gol- 
(dub 85  se  stal nejúspěšnéjškn kolektivem 
roku, atlet Tom áš Krvóbl a  cyklista Pavel Šubrt 
talenty roku. Pořadatelé Viola Cupu Rudolf

Kulhánek, Bedřich Koch a Joset Fric převzali 
ocenění za  počin roku. Součásti slavnostn í*) 
večera, který moderoval známý sportovní ko
mentátor Jaroslav Suchánek, bylo také vylo
sování Iři vítězů ankety C A  Bakalář a  týdeníku 
Raport o  ideální fotbalovou jedenáctku století 
Rakovnka. Losováni se  ujal bývalý českoslo
venský fotbalový internacionál Josef Katfeaba, 
kterého čtenáři určili najíepšim rakovnickým 
fotbalistou všech dob. K  vrcholným okamži
kům večera patřilo uděleni čestného občanství 
ňevničova právě Josefu Kadrabovi, který se  v 
této ob d  před 65 lety narodil. Jmenovací de

kret předal dojatému internacionálovi za bouř
livého potlesku zaplněného sálu kuňumřio 
centra fevničovský starosta Jiří Petráček.

Dnešní ukázky
Dsou

z týdeníku RAPORT
z 9. a 16. 2. 1999
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Jako malý chlapec loud i T tři koruny, dnes 
žádá řízek a knedlíky, ale ženit se nechce aneb

300 MINUT S KRÁLEM
Je  úterý Z  úno ra  1999  pár minut po piti desáté  večer. V  s á le  K C  R akovn ík  právě  krouží 

sv é  só lo  lo ň ská  královna okresních sportovců V ladka  K o n o p á sko vá  s  právě  n a  trůn 

usednuvžfm  Stan islavem  Staňkem. Stač ím  sl tedy JeStě udělat krátké interview s  Ivo 
Ftckem, bohuže l u ž  kvůli nutným  povinnostem  se  sp on zory  a kc e  nestihám  talenty. M lad íd  
jdou zřejmě ráno  d o  Školy, ale určitě b ud e  v  budoucnu  ještě  příležitost...

Krátce před třetí ranní..

Přisedám  tedy ke stolu, kde  předtím 
seděl i novopečený král. Ten po chvil 
p flcházl Nestačí ani usednout a  už je tu 
řada gratulantů. Zač íná pochopitelně 
dojatá maminka, která pfidává i polibek, 
následuje hrdý otec, kolegové z  rakov
nického oddílu, pražského Tempa. Se - 
nomat a  v  neposlední řadě Jsou při
pravení sponzoři oddílu. To  už vedeni 
m ateřského  oddUu připravilo přípitek 
Staříkem  tolik oblíbeným šam pusem . 
P o  něm  n á s všechny zve  k bufetu .na 
panáka*. Tam  se  ke  gratulantům přidá
vají někteří z  téch, kteří skončili v  na ší 
anketě z a  nkn a  přitom berou sv é  um ís
tění op ravdu  sportovně. Bohužel neby
li v š ichni takoví.

Z  hloučku ho vytrhává kolega z  M ladé 
fronty D nes, kterému se  věnuje více než 
půl hoefiny. M im o jiné se  dozvídá; .Pra
cuji n a  m ěstském  úřadě v  R ako vn ku  
pod  O dborem  výstavby... Golf Je hra 
vlče m éně  na odreagováni a  pobaveni 
se, když se  pak přidají i úspěchy, je to 
jen dobře... J á  dráhovému golfu věnuji 
skoro  všechen  volný čas... Se zóna  mt 
zač íná koncem  února, to trénuji dvoufá
zově, o  víkendech pak třeba I o sm  ho
din, končím e pak v  průběhu října... Že 
více zátěži na  psychické kondicí, než na 
fyz ické? To  bych vůbec netvrdil. Před

stavte si. že na tunaj odjedete n  středu, ve  i 
Čtvrtek a  pálek trénujete od osm i od rána do j 
osm i do večera, atosam é  v soboto 8  neděli při 1 

turnaji... N a  Evropě jsme byfi po dva týdny na 
nohou  i devatenáct hodin d en n ě -P sych ika  je , 
ale důležitá t a k é -  T o  je vidět i na  západních 
týmech, které si sebou vozí mimo m asérů i 
psychology. To  je u  nás utopií... U  dráhového 
golfu je důležité sebeovládánl Starosti, které 
člověka provázejí, m usí j í  při hře stranou...* 

T a k  nyní ho mám krátkou chvil pro sebe, 
abych mohl po loží důvěrnější dotazy. N a  je
višti zaznělo něco na  způsob, že |e na blízku 
nějaké děvče, což jste u stolu demontoval. Jak  
je to doopravdy? .Zatím se  nemám potřebu 
ženit J sem  takto spokojený. Kamarádky ale 
mám.* O d  vaší maminky víme. Že jste jako 
malý chlapec t o u *  drobné, abyste si mohl jít 
zahrát dráhový golf. Vzpomenete si n a  tyto 
okam žiky? .Tenkrát s t a  vstup tři koniny a 
tenkrát mne také tento sport chytá, i když to 
přerušila střední škola a  já se  vraffl až po vojně. 
Nyní hraji sedm  let Samozřejmě, že na ty tři 
koruny nikdy nezapomínám. I d k y  jim mne 
(dud přemluvili, abych se  zaregistroval.* Ja k  
vám  nyní fandi rodiče? .M o c  Oni mne ve 
sportu podporuji Dnešn í večer je odměnou i 
pro ně.* C o  vá s to ale bude stát v  ktobu? .V 
klubu už mne to něco stojí. Ostava určitě pro
běhne ještě jednou n a  začátku se zón y * A  co 
bude n a  M ěstském úřadě? .Uvažoval jsem  o  
tom. že  si zítra vezmu dovolenou.* Jak jsem  se  
dozvěděl u  stolu, potvrdilo vedení Hubu naše  
dlouhodobé domněnky, že  se  od jara stanete 
hrajícím trenérem A  mužstva. Jak  by  trenér 
Staněk charakterizoval hráče Staňka? .Typ, 
který není na  kolektivní hru. D á  se  říct že  to

jsou jeho největší rezervy, protože to je hráč. 
který rád vymýšH vlastní míčky a  systémy, 
kterými se  bude h rá l Je  vždy ale přesvědčen, 
že je to schopen tak zahrát.* C o  když vá s 
budou vaši budoucí svěřenci v  tomto směru 
napodobovat? J e  to pro mne výzva, abych 
dokázal naordinoval hráčům společný sy s 
tém, protože oni dobře v t  že já sá m  jsem  toto 
neakceptoval.' Koho  si zvolíte za  svého  a s is 
tenta? .Bude jím Tom áš Bystřický.*

Chci ho už propustit, když mne žádá, zda-li 
bych mu nešel pomoci snést z  pódia televizi, 
kterou obdržel od generálního sponzora  veče
ra Č S A D  Anex iaa  kterou zde pro plněni králov
ských povinnosti zapomněl. Nebylo to ten ve 
čer naposledy.

Krátce před půlnoci se  vrací m ezi své nej- 
b ližšl Tam  mu přichází pogratuiovat vedoucí 
Odboru výstavby M ilan Kotál. který je jeho 
nejblif ším narff třeným. Ptám se, jak bude Stan
da oceněn v zam ěstnáni? .Určitě si nějaké 
oceněni zaslouž í Já  jako chlap vím, že  je 
dobré si po určitých osiavách orazit, takže 
jsem  mu řekl, že  kdyby se  mu ráno  hůře vstá
valo, tak to v práci bez něho nějak zvládneme.* 
Máte ke sportu velmi blízko, m ůžete prozradil 
koho jste tipoval na  vítěze v y ?  J á  m ám  pohled 
na  sportovce trochu zidealizovaný. Divám  se 
na  něj tak trochu i přes morálku, takže jsem  
čekal někoho z  mladších Muků. Každopádně 
jsem nečekal nikoho z  těch m ožná  slavnějších, 
ale starších. Takže mi nakonec vycházelo ně
kolik třpůzkategoóe Standy Staňka; A b y  něče
ho dosáhl a  phtomzůstaf tím, tím  je. Sam ozřej
mé jsem na něj dnes patřičně hrdý, protože 
budu moci vždy f kat, že ten kluk dělá na mém 
odboru. O n  je v  práci velmi slu šný  a  spolehlivý.

A  to sam é o  něm  plati ve  sportu. O no  se  to 
oboje snoubí..."

To už se  noc přehoupla do své  druhé polo
viny a  syn  si flž poněkolkáté pňpfl s  mamin
kou. .Samozřejmě, že  jsem si obzvlááf dnes 
vzpomněla, jak si chodil pro ty drobné. Jsem  
ráda, že  je vydával za  sport a  ne za drogy,* 
vzpomíná hrdě E va  Staňková. .Určitě jsem 
d ne s ta nejhrdější máma. Z  celého srdce mu 
dnešní úspěch přeji,* dodává. V  tu chv8i si 
vzpomínám, jak jsme s i povídali poprvé. Bylo 
to jednou na  letišti, kde čekala na návrat svého 
syna, známého gurm ánaajá se  jíotázatco mu 
připravila dobrého. Nebylo toho zrovna máto, 
ale pani E v a  mi tenkrát v  návalu radosti sdělila; 
.Připravila jsem  mu řízek a  knedlíky.* Otázku 
jsem  tedy ve  středu ráno zopakovat J e h o  
speciální jídlo Je obalovaný sýr a  hranolcy. Vaří 
1 sám. Č ína  je jeho specialitou, protože já to prý 
dobře neokofonirn. Myslfrn, Že je v tomto sm é- 
ru na  život dobře připravený. Případná nevěsta 
bude mít ulehčenou ú lo h a * V  to c h v i  se  ten. o  
kterém byla řeč nejvíce, přitočil k mamince s  
objednávkou; .Dal bych s i určitě řízek *  knedll- 
kama.*

Odcházíme ke  stolu, kde s e  ptám fe ttw  v 
pořadí Jaroslava Řeháka, rda-8 je umístění 
projamfboje zavazující? .Doufám, žem iform a 
neo^d e.O ru is tvo top otfeb ijjea já sá rnm ám  

do golfu stále c h u l*  Povzbuzující informace 
pro nového trenéra, Mety to ale nebude mft při 
po sien i Chom utova s  obhajobou lehké; J á  
vám  m ohu pod dojmy dne šn íro  večera říct, že  
se  o titul popereme. Myslím, že  i u  n á s je 
hráčská kvalita, takže titul skončí u  nás,* před
povídá Standa. Stejného názoru byf vedle se 
dlci reprezentační kouč Jan  Pergl. .Podle mne

skončí fitot určitě v Rakovnloi. Chomutov sice 
složil relativně tým hvězd, ale podle mna roz
hoduje parta. M ožná  budou Chomutovštíchvii 

parta, ale pak zkolabuji*
Ve tfičtvrté na jednu se  ke stoto w ari i 

zástupci sponzorů a  začíná závěrečná fáze 
oslavy. Standa je v  neustálé permanentí, a 
když nás po půl hodině jeden z  pořadatelů 
i^azorňuje, že  u ž  čtvrt hodiny přetáhneme, 
zve nás do  Korza. .Něco jste to zapomněl,* 
křičí na odcházejícího Standu pořadatel Sp o 
lečně pak zamykají televizor k domovntovi.

Jdeme společně Nádražní ulití a  já žádám 
pravdivou o d p o v M  n a  otázku, co  cti sporto
vec, když se  odtne mezi posledními dvěma 

nominovanými. Lora to prý Pavel Č e d i přál 
Konopásková a  naopak. .C o  se  mí odetrávalo 
v  h lavě? Když se  situace vyvinula, že  byl Jarda 
Řehák třetí, tak jsem  měl za favorita N o  Pltím, 
Přesto m uskn popravdě přimet, že |sem si 
egoisticky přál vyhrá l*

V  Korzu zavírají Jd em e  do nonstopa,* velí 
Standa a  já již poněkoBcálé zaslechnu: JStan- 
da Staněk - férové) kluk.* Zajtná mne, kde 
přezdívka vznikla; .Někdy, někde na fevneji, 
atenevtn proč. Zeptejte s e  léch, kleň rtí|dal.’ 
Ptám se  tedy toho, kdo ji pžněkotVrá! za večer 
vyřkl, a  sice klubového spoluhráče Pavle lva: 

j t o  a  nerýmuje se  to ?* Ne. .M ně jo. (smích). 
Standa Staněk • fér ověj kluk.* A le  proč? J řo  
nezabil b ys ho, Stando?* .Ne,* dává mi milost 

novopečený král.
To už načínáme poslední hodinu a  půl v 

nonstopu nad Černým  ortem, abychom s s  krát
ce před třeli ranní rozkwffli. Standa má 
sice d o s i  ale ráno se  prý v  práci M á st  bude.

P.S.: A  hlásil se. Honu Prokop
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List!

KOMISE PRO HŘIŠTĚ ČSDG
tčlenove: Beanář. Borovička. Cipro. Doležel P  . Kovář. Lev, Manoák. Metelka, švihel L)

Naše zn.:

KPH/Šv/002'99

Véc

kompletní hodnocení turnajů (hřišť) v letech 1997,1998
Die kritérii KPH/ŠWQQ1/99

Pořadí podle dosažených bodů:
(zvážit použiti tonoto žeořičku pro přidělováni turnajů v dalších letech)

1. 2. 3. 4. 5. celk.

organizace techn. slav ubytováni občerstveni areal bodů

1998 - Mísit. Moravy Opava 9 10 9 10 10 48

2- '998  ■ GP-KOG Šternberk 9- 9 10 10 9 47

3 1557 - GP Stan Brno 9 9 9 9 10 46

4 1957 • Misií. Moravy MGC 90 Brno 9 9 10 8 9 45

1998 - GP Tempo Praha 9 9 9 9 9 45

5 1997-G P MGC Hraničář Cheb 9 8 9 9 9 44

1998 • MČR KDG Tovačov 9 8 9 9 9 44

b. 1597 - GP Viktorie DIAN Praha 9 8 8 9 9 43

9 1997 - MČR Tempo Praha 9 8 7 9 9 42

1997- MČROAZA Praha 9 9 7 8 9 42

19S9 - GP SK DG Chomutov 0 9 9 6 9 42

12 1997 -G P Hr Králové 8 8 8 9 8 41

1998 - MČR TaurusProslějov 9 6 9 9 8 41

14 1398 - GP Jesenice u Cheou 7 6 8 5 9 35
*c 1997 - GP SK UHEX Uničov 4 0 6 9 9 33

1997 • Mistr. Cech ??

1998 - Mistr. Čech 7?

'.'pracovat

Š v i h e l  fikcj/sfav, předseda komise pro hřiště

> 1 L,-s .L6; j í t 13326 zam ;05; P i 2 e mail svénei(a/traiovopoisř.3cz

0 " 1999
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NOMINAČNI LISTINA ROZHODCÍCH
ZEM SKÉ  A CELOSTÁTN Í TURNAJE - 1999

Turnaj Datum Hl.rozhodči Nihr.rozhodci

1. BO H EM IA  TOUR + 1. Liga SKOAZA Praha 24 - 25 4.99 Vančura L Vosmík P.
1. M O RA  VIA TOUR *  1. Liga Uničov 24 -  25.4.99 Roemer 1. Bednář J.

2. BO H EM IA  TOUR *  1. Liga SEBA Tanvald 29 - 30.5.99 Lev P. Andr Z.
2. M O RAV!A  TOUR + 1. Liga Bystřice p.H.(St.Brno) 29 - 30.5.99 Římský S. Gerta V.

P Ř E B O R  ČECH + 1. U ga Františkovy Lázně 19-20.6.99 Tománek M. Usa M.
P Ř E B O R  M O R A V Y * i. Liga Hulín { T o va čo v ) 19-20.6.99 Bednář J. Švihel L

3. BO HEM IA  TOUR *  I. U ga Chomutov 25 - 26.9.99 Nečekal Fr. Fischer R.

3. MORAV1A TOUR ♦ 1. Liga Opava { Šternberk ) 25 - 26.9.99 Švihel L Roemer 1.

1.GP ♦ EXTRALIG A Rakovník 8 - 9.5.99 Gerta V. Doležel P.

2.GP  + EXTRALIG A MGC Brno 90 5 -  6.6.99 Ječný M. Řehák J.

3.GP  + EXTRALIG A Dian Praha 5 -  6.7.99 Doležel 1. Roemer i.

4.GP  ♦ EXTRALIG A Hradec Králové 18 - 19.9.99 Řehák J. Nečekal Fr j

»

JU N IO R  TRO PHY Olomouc 26 - 27.6.99 Gerta '/. Nečekal Fr.

Mistrovství ČR Tempo Praha 23 - 25.7.99 " A  " m B  *

Vančura L. Gerta V.

ŘehákJ  
Vosmík P.

Tománek M.

Žádám oddíly, aby na základě tohoto rozpisu informovaly uvedené rozhodčí - své členy - o nominaci. 
Tito rozhodčí obdrží od vedoucího úseku rozhodčích nominačni dopisy.

V  případě, že ani nominovaný rozhodčí, ani náhradník nebudou na turnaji přítomni, bude vrchní 
rozhodčí jmenován na místě vedoucím rozhodčích, v případě jeho nepřítomnosti ředitelem turnaje 
z řad skutečné přítomných rozhodčích.

Upozorňuji, že rozhodčí má povinnost do jednoho týdne po skončeni turnaje odeslat zprávu 
rozhodčího, vedoucímu úseku rozhodčích Milanu Ječnému.

Formuláře zpráv budou rozeslány delegovaným rozhodčím dle tohoto rozpisu.

V  Praze dne 12.2. 1999
Milan Ječný -  vedoucí úseku rozhodčích
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pravidla
S o u t ě ž n í  ř á d  dráhového golfu
D o p i n k y  pro rok 1 9 9 9
3.1. Extraliga družstev

Soutěže se účastni 7 smíšených družstev. Soutěž se skládá z podzim
ní části /zpravidla 1 kolo/, jarní části /zpravidla 3 kola/ a finále, 
které se hraje v rámci Mistrovství ČR jednotlivců.
Účastníci: GC 85 Rakovník Tempo Praha

SK DG Chomutov Start Brno
MGC Viktorie Dian Praha 8 MGC 90 Brno 
MGC Slávia Hradec Králové

Schéma: 6 okruhů hry v rámci předkola GP /v jarní části ročníku 98-99/ 
Účast: 7 šestičlenných družstev /5 + 1/
Foznámky: - 5 nejlepších družstev po 4. kole hraje finále na MČR. Do

sud získané body i údery se sčítají s výsledky finále. 
Celkový vítěz se stává mistrem ČR. Bcdování finále: 
S - 6 - 4 - 3 - 2 .- družstva na 6. a 7. místě po 4. kole sestupují do I.ligy.

3.2. I.liga družstev
Soutěž se hraje v rámci zemských turnajů /Bohemia Tour a Moravia 

Tour/. Skládá se ze tří kol a finále.
Soutěže se účastní 5 smíšených družstev /5 + 1/ v každé skupině.

Účastníci: Č e ch y
GC 85 Rakovník ”B"
GC Františkovy Lázně 
Oáza Praha 
Seba Tanvald 
MGC Vikt.Dian Praha 8

M o r a v a
MGC Olomouc 
KDG Šternberk 
Unex Uničov
l.DGC Bvstrice p/H. "A" 

"B" l.DGC Bystrice p/H. "B"
Schéma: 4 okruhy v rámci předkola BT/MT.
Postup do extraligy: vítěz I.ligy každé skupiny.
Sestup do II.ligy: na základě konečného pořadí po finále I.ligy.

- nesestoupí-li z extraligy do příslušné I. ligy ž á d r. 
družstvo, sestupuje poslední družstvo v celkovém poradí.

- sestoupí-li z extraligy do příslušné I.ligy j e d n o  družstvo, sentunují ? poslední družstvo v celkovém porod
- sestoupí-li z extraligy do příslušné Irligy d v ě  

družstva, sestupují 3 poslední družstva v celkovém pořad
Finále: hraje se na přeborech jednotlivých zemí /FČ,FM/. Zúčastní se 

všichni účastníci a schéma a bodování je shodné jako v ostat
ních kolech.

3.3. II.liga družstev
Soutěž se hraje na oblastní úrovni v rámci oblastních Open turnajů. 

Počet družstev dle přihlášek. Počet kol je v kompetenci oblastního 
vedoucího.
Schéma: 4 okruhy hry - jednodenní soutěž.
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Pc3tup do I.ligy: vítěz II.ligy.
Poznámka: připojí-li se nové družstvo během rozehrané soutěže, obdrží 

za neodehrané kola 0 bodů a 2016 úderů. Bodování družstev 
se pek upraví: vítěz - nový pofiet Účastníků +1 bod, druhý 
v poradí - nový počet účastníků -1 bod atd. Předchozí ode
hraná kola se zpětně nekorigují!

J u n i o ř i
Extraliga

Soutěž 3e hraje v ranci GP a jejím řízením je pověřen vedoucí komi
se mládeže. Skládá se z podzimní části /I kolo/, jarní části /3 kola/ 
a finále, které je součástí MČR.
Účast: z čtyřčlenná družstva /3 + 1/

První 3 družstva v pořadí předchozího ročníku. Čtvrtý ú- 
častník se doplní z kvalifikace na CTH.

účastnici: KGC Viktorie Dian Praha 8 KDG Šternberk 
Hraničář Cheb GC 85 Rakovník
pozn.: od sezóny 1999/2000 bude v extralize soutěžit j druž

stev. Soutěž se doplní o vítěze I.ligy z Moravy.
Schéma a pořadatelé: stejné jako družstva smíšená
Finále: 3 nejlepší družstva po 4.kole hraji finále na MČR. Doposud zí

skané body a údery se sčítají s výsledky finále. Celkový vítěz 
se stává mistrem CR. Bodování finále: 5 - 3 - 2 .

Poznámky: - pro jarní část soutěže 98/99 je povolena účast, hráčů roč
níku narození 1979. Mohou odehrát základní čá3t i finále.

- nastoupí-li v družstvu 50 a více procent hráčů starších
19 let, družstvo musí hrát kvalifikaci i v případě, že by se 
družstvo umístilo do 3.místa celkové klasifikace.

I. liga
Soutěž 3e hraje v rámci zemských turnajů /Bohemia Tour a Moravie Tour/'. 

Skládá se ze 3 kol a finále.
Soutěže se účastni 5 smíšených juniorských družstev /3 + 1/ 

účastníci: Č e chy M o r a v a
zatím se nehraje MGC Olomouc

KDG Šternberk "B"
KDG Tovačov
l.DGC Bystřice p/H. "A" 
l.DGC Bystřice p/H. ”B"

Schéma: 4 kola hry v rámci předkola.
Finále: stejné jako družstva smíšená.
Postup do extraligy: vítěz I.ligy každé skupiny.
S e n y  a s e n i o ř i
viz soutěž žen pod 3.1. /pidi-golf 3/98 str.16/

Soutěže jednotlivců § 6.
Pořadí nástupu kategorii ve finále turnajů: j u n i o ř i

ž e n y

s e n i o ř i
m u ž i
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Přebory zemí /Čech a Moravy/ 
beze změn
Mistrovství ČR
Slavnostní zahájení: 2 dny před 1.hracím dnem
Účast: - nepřímá: z Přeboru Čech 34 mužů 7 žen 11 juniorů 9 sen.

z Přeboru Moravy 26 5 16 5
/kteří nemají I. nebo M.VT/

Postup na MČR je určen výkonem, tzn. 2e při shodě výkonů postupuje 
více hráčů, než je uvedeno v postupovém klíči.

Celostátní turnaje jednotlivců Grand Prix
Účast: do II.VT včetně ve všech kategoriích

- nepřímá: l.muž z konečného oblastního žebříčku 1998 /pro l.GF/ 
l.muž z příslušného oblastního žebříčku, který je se

staven k datu předchozího turnaje GF /pro 2.-4.GP/
Struktura: - predkolo: 6 okruhů hry, začátek v 8 hod.

- finále : 2 okruhy hry
postupuje 20 mužů 5 žen 10 juniorů 5 seniorů

Zemské turnaje Bohemia Tour/Moravia Tour
Účast: - přímá: do III.VT včetně ve všech kategoriích

- nepřímá: nejlepší 3 muži, 2 ženy, 2 junioři a 2 senioři dle 
konečných oblastních žebříčků 1998, kteří nemají 
VT pro přímý postup /pro jarní BT,MT/ 

nejlepší 3 muži, 2 ženy, 2 junioři a 2 senioři dle 
průběžných oblastních žabríčků k 31.7.1999, kteří 
nemají VT pro přímý postyp /pro podzimní BT,MT/

1 hráč oddílu, který nesplňuje kritéria přímé nebo 
nepřímé účasti dle oblast.žebř. v žádné kategorii

Struktura: - předkolo: 4 okruhy hry
- finále: 4 okruhy hry, oba hrací dny začátek v 8 hod.

Do finále postupuji 2/3 všech účastníků z každé kategorie. Není-li 
výsledkem výpočtu celé číslo, je kritériem pro postup nejvyšši 
vyšší celé číslo /např. při 20 účastnicích "je 20 x 2/3 = 13,33, 
tedy postupuje 14 hráčů/. Minimální počet postupujících do finále 
je stanoven na 3.

Limity pro získávání výkonnostních tříd /VT/

m u ž i

ž e n y ,

s e n i o ř i
/při
VT,

M . I . II.
500 bodů 360 240

1.-3.MH/10.CŽ/1.-3.FČ/M /40.CŽ/
1.-6.MČR /40.CŽ/

480 350  200
do 2.CŽ do 6.CŽ do 14.CŽ 
l.MR /4.CŽ/ l.Pfi/M /10.CŽ/

přechodu z mužů do seniorů náleží hrí 
u M.VT musí být rozdíl pro zisk vyšší VT je menší nebo 70/

III. IV.
80 1 v CŽ

100 1 v CŽ
do 22.,CŽ

:i o 1 stupeň vyšší

j u n i o ř i  480 350 200 100 l v  CŽ
do 2.CŽ do 10.CŽ do 20.CŽ do 35.CŽ
l.MR /4.CŽ/ 1.-3.CTM /15.CŽ/ 

l.FC/M /15.CŽ/
/při přechodů z juniorů čí seniorů do mužů náleží hráči o 1 stu
peň nižší VT, pro získání M.VT musí být rozdíl +70 či vyšší, 
z juniorek do žen zůstává VT stejná/
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t a b u l k y
Pro připomenutí uvádím tabulky všech dlouhodobých soutěží družstev 
po podzimní části sezóny 1998/1999:
s m í 5 e n á Extraliga 1. GC 85 Rakovník 457á. 8b

2. Vikt.Dian Praha 470 6
3. Tempo Praha 478 54. Slávia Hr.Králové 487 45. SK DG Chomutov 490 36. Start Brno 492 2
7. MGC 90 Brno 494 1

skup. A I- u ga skup. B
1. Oáza Praha 464ú. 6b. 1. KDG Šternberk 454ú. 6b.
2. GC 85 Rakovník B 467 4 2. MGC Olomouc 456 43. Vikt.Dian Praha B 489 3 3. DGC Bystrice p/H 490 34. GC Frant.Lázně 495 2 4. Unex Uničov 507 2
5. Seba Tanvald 506 1 5. DGC Bystřice p/H B 569 1

skup. A II. liga skup. C
1. Děkanka Praha 1178Ú. 21b. 1. MGC Olomouc B 766d. 14b2. Sláv. Hr.Králové B 1238 11 2. KDG Šternberk B 821 10

Tempo Praha B 1238 11 3. Mapa GK Šumperk 869 8
4. Oáza Praha B 1255 10 4. MGC Olomouc C 938 55. Atlant. Pelhřimov 1269 8 5. MGC HSV Oskava 948 46. Seba Tanvald B 1326 5 6. MGC Slez. Opava 941 3

skup. B skup. D
1. GC Frant.Lázně B 806ú. 14b. 1. MGC 90 Brno B 1763Ú. 17b
2. SK DG Chomutov B 831 13 2. KDG Tovačov 1449 163. GC 85 Rakovník C 829 11 3. DGC Bystřice p/H C 1444 154. SKDG CK Jesenice 867 5,5 4. GC Hulín 1504 135. Slávia VŠ Plzeň 870 5 5. KMG Vyškov 1661 11
6. Hraničář Cheb 872 5 6. MGC Jedovnice 1950 107. Spartak Příbram 869 4,5 7. KDG Tovačov B 2095 58. DGK Louny 4032 0 8. Taurus Prostějov 6048 0
j u n i o ř i Extraliga 1. Vikt.Dian Praha 272Ú. 5b

2. GC 85 Rakovník 293 33. Hraničář Cheb 702 24. KDG Šternberk 1512 0
ž e n y  skup. B |l. liga| skup. B
1. MGC Olomouc 314d. 4b./ 1. MGC Olomouc 277ú. 6b
2. DGC Bystřice p/H 323 2 1 2. DGC Bystřice p/H 322 43. KDG Tovačov 345 1 J 3. KDG Tovačov 327 3

4. DGC
5. KDG

Bystřice p/H B 
Šternberk B 347

1512
2
0

II. liga skup. D
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ž e b ř í č k y
Pro osvěženi zde uvádím průběžné žebříčky jednotlivců před zahájením 
sezóny 1999:
Celostátní žebříček
muži ženy
1. Lipmann Milan Chomu 579 b. 1. Perglová Anděla TemPr 516 b
2. Slezák Šimon Chomu 549 2. Doleželová Lenka Bystř 460
3. Staněk Stanislav Rakov 534 3. Fiedlerová Jaroš. FrLáz 415
4. Mandák Josef Chomu 528 4. Vosmíková Petra TemPr 388
5. Bystřičky Tomáš Rakov 516 5. Badžová Simona TemPr 338
6. Řehák Jaroslav Rakov 499 6. Civochová Miriam OázPr 329
7. Molnár Karel Chomu 490 7. Dočkalová Dana FrLáz 318
8. Cipro Petr Chomu 476 8. Vondráková Milena OázPr 312
9. Borovička Jiří Štern 469 9. Klingerová Renata Tanva 298
10.Malík David VDiFr 468 lO.Unzeitigová Ren. Uničo 257
11.Linhart Ladislav VDiFr 466 ll.Unzeitigová Blan. Uničo 242
12.Ječný Milan OázPr 461 12.Bystřická Adéla TemFr 225
13.švihel Ladislav StBrn 459 13.Henklová Danuše Olomo 224
14.Majkus Zdeněk VDiPr 455 junioři15.Andr Zdeněk Rakov 452
lň.Hybner Robert TemPr 448 1. Sedláček Břetisl. Olomo 529 b
17.Karásek Kamil Štern 435 2. Vysloužil Tomáš VDiPr 514
18.Rak Antonín TemPr 425 3. Brůža Richard VDiPr 502
19.Pokorný Bohumil VDiPr 398 4. Dušek Michal HrKrá 43320.Knoflíček Ivo 90Brn 390 5. Gregor Miloš Rakov 4 30
21.Pohanka Pavel 90Brn 381 6. Nečekal Frant.ml. Cheb 419
22.Vosmík Petr Chomu 364 7. Techmann Ondřej Olomo 41523.Metyš Jan StBrn 364 8. Šibl Zbyněk Štern 41424.Mráz Josef Chomu 361 9. Gregor Tomáš Rakov 41325.Jašek Jindřich Olcmo 359 10.Čech Lukáš Olomo 396
26.Vozár Josef TemPr 354 ll.Christu David Rakov 35527.Vítek Aleš Olomo 351 12.Ahne Michal TemPr 348
28.Janík Jiří HrKrá 334 13.Mach Aleš HrKrá 318
29.škopík Zdeněk 90Brn 333 14.Nelešovská Mich. Bystř 31430.Žaloudek Martin 90Brn 333 15.Šlapák Michal Rakov 30931.Vančura Libor VDiPr 328 16.Nepraš Jiří ml. Pelhř 29432.Krecl Mojmír Štern 322 17.Dočkal Lubom.ml. Jeseň 290
senioři lS.Gruntorád Jakub Štern 287
1. Kantor Dušan DěkPr 555 b. juniorky
2. Cech Vladimír TemPr 481 1. Nelešovská Mich. Bystř 314 b3. Svoboda Miroslav Olomo 479 2. Dočkalová Jana Jeseň 2394. Karásek Jiří Štern 419 3. Macháčková Šárka Tovač 1135. Sobor Jan DěkPr 4076. Kuba František Olomo 396 žací
7. Kubík Josef Uničo 352 1. Dočkal Lubom.ml. Jeseň 557 b8. Hála Jan 1 FrLáz 334 2. Gruntorád Jakub Štern 5239. Poslušný Zdeněk Tanva 326 3. Vymazal Adam štern 437lO.Lisa Mirosl.st. Jeseň 326 4. Adamík Tomáš Bystř 43211.Kašpar Milouš Tanva 320 5. Šulc Jan ml. OázPr 37412.Malík Milan TemPr 307 6. Šindelář Ondřej VDiPr 34913.Karásek Otakar Štern 305 7. Oktábec Oto ml. Příbr 277
seniorky 8. Macháčková Šárka Tovač 261
1. Fiedlurová Jur. Frl-áz 415 b. žákyně
2. Komadová Mirosl. OázPr 187 1. Macháčková Šárka Tovač 261 b
3. Lehocká Anno Jasen 66 2. Kouřilová Petra Bystř 114
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L  ' ■"l ::""kd
5 e ch 7
muži ženy
1. Slezák Šimon Chomu 385 b. 1. Perglová Anděla TemPr 411 b.2. Linhart Ladislav VDiPr 373 2. Civochová Miriam OázPr 3293. Ječný Milan OázPr 365 3. Fiedlerová Jaroš. FrLáz 278
4. St8něk Stanislav Rakov 351 4. Vosmíková Petra TemPr 2505. Andr Zdeněk Rakov 347 5. Vondráková Milena OázPr 2446. Bvstřický Tomáš Rakov 334 6. Klingerová Renata Tanva 2317. Pokorný Bohumil VDiPr 295 .
8. Hvbner Robert TemFr 280 junioři
9. Vančura Libor VDiPr 262 1. Bniža Richard VDiPr 420 b.
lO.Grdnvald Jaroši. Tanva 254 2. Vysloužil Tomáš VDiPr 34311.Lev Favel Rakov 254 3. Gregor Miloš Rakov 30312.Souček Milan Rakov 251 4. Gregor Tomáš Rakov 28513.Vozár Josef TemPr 250 5. Nečekal Frant.nl. Cheb 26514-Hanuška Milan OázPr 248 6. Šlapák Michal Rakov 24815.Kovář Luboš Rakov 240 7. Ahně Michal TemPr 247lě.Pergl Jan TemPr 238 8. Christu David Rakov 22117.Lisa Mirosl.ml. FrLáz 237 9. Dočkal Lubom.ml. Jeseň 22118.Liška Michal OázPr 234 10.Nepraš Jiří ml. Felhr 21319.Vlasák Roman OázPr 23120.Mráz Josef Chcmu 230 senioři
21.Moravec Milan FrLáz 230 1. Kantor Dušan DěkPr 427 b.22.Řehák Jaroslav R3kov 227 2. Poslušný Zdeněk Tanva 326
žáci 3. Lisa Mirosl.st. Jeseň 3254. Šobor Jan DěkPr 3181. Dočkal Lubom.ml. Jeseň 424 b. 5. Kratochvíl Jaroš. FrLáz 300
2. Šulc Jan ml. OázPr 302 6. Kašpar Milouš Tanva 280
3. Oktábec Oto ml. Příbr 277 7. Mužík Pavel OázPr 252
M o r a v a
muži ženy
1. Karásek Kamil Št.ern 424 b. 1. Doleželová Lenka Bystř 405 b.2. Borovička Jiří Stern 361 2. Unzeitigová Ren. Uničo 2343. Jašek Jindřich Olomo 359 3. Unzeitigová Blan. Uničo 2264. Švihel Ladislav StBrn 323 4. Henklová Danuše Olomo 2185. Roemer Ivan 90Brn 302 5. Lahnerová Hana Olomo 966. Pohanka Pavel 90Brn 296 6, Vlčková Olga Tovač 777. Škopík Zdeněk 9CBrn 285 » . w .
8. Bednář Jiří 90Brn 279 C union
9. Krecl Mojmír Stern 267 1. Sedláček Břetisl. Olomo 495 b.10.Knoflíček Ive 90Brn 263 2. Šibl Zbyněk Stern 399ll.Oerža Vít Olomo 260 3. Čech Lukáš Olomo 358
12.Žaloudek Martin 90Brn 256 4. Nelešovská Mich. Bystř 31413-Benčík Leonard Olomo 250 5. Techmann Ondřej OÍomo 29314.Svoboda Martin StBrn 247 6. Gruntorád Jakub Štern 26415.Sedláček David Olomo 244 7. Pohajda David Bystř 260
16.Urbánek Michael 90Brn 242 8. Adamík Tomáš Bystř 24017.Rimpler Jiří StBrn 229 9. Swaczyna Pav.ml. Štern 23518.Římský Stanislav Uničo 212 10.Vymazal Adam Štern 22219.Macek Vojtěch Hulín 195 senioři20.Žoch Svatomír Uničo 194
21.Holub Leopold Olomo 190 1. Kuba František Olomo 363 b.22.Kcpták Roman Opava 186 2. Karásek Jiří Štern 320
5áci 3. Kubík Josef Uničo 296

4. Svoboda Miroslav Olomo 294
1. Oruntorád Jakub Štern 499 b. 5. Bartl Bohumil Oskav 264
2. Vymazal Adam Stern 437 6. Sedláček Vladimír Opava 2573. Adamík Tomáš Bystř 415 7. Karásek Otakar Štern 256
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Oblastní žebříčky
Č e ch y - s t ř • d 
muži
1. Ječný Milan OázPr 378 b.
2. Linhart Ladislav VDiPr 3313. Slezák Simon HrKrá 3234. GrUnvald Jaroši. Tanva 306
5. Hanuška Milan OázPr 3026. Pokorný Bohumil VDiPr 28e
7. Vančura Libor VDiPr 2238. Prousek Martin Tenva 220
9. LiSka Michal OázPr 215lO.Vozár Josef TemPr 210
ll.Hybner Robert TemPr 20712.Rak Antonín TemPr 187
Č e c h y  - z á p a d
muži
1. Staněk Stanislav Rakov 321 b2. Souček Milan Rakov 2943. Kovář Luboš Rakov 2734. Lisa Mirosl.ml. FrLáz 2545. Vosmík Petr Chomu 2526. Andr Zdeněk Rakov 217
7. Nečekal Marek Cheb 2048. Moravec Milan FrLáz 1939. Lev Pavel Rakov 193lO.Mandák Josef Chomu 19211.Řehák Jaroslav Rakov 188
12.Mráz Josef Chomu 184
M o r a v a - s e v e r
muži
1. Karásek Kamil Stern 394 b2. Jašek Jindřich Olomo 347
3. Borovička Jiří Stern 3004. Gerža Vít 01 omo 2915. Benčík Lecnard 01 omo 2806. Římský Stanislav Uničo 2367. Krecl Mojmír Stern 2278. Žoch Svatcmír Uničo 2259. Sedláček David Olomo 194lO.Kopták Roman Opava 15211.Buchta Kanil Stern 14712.Seliga Zdeněk Oskav 129
M o r a v a - j i h
muži
1. Svobod8 Martin StBrn 298 b2. ŽBloudek Martin 90Brn 290
3. Knoflíček Ivo 90Brn 282
4. Rimpler Jiří StBrn 2625. Roemer Ivan 90Brn 258
6. Urbánek Michael 90Brn 248
7. Bednář Jiří 90Brn 2478. Svihel Ladislav StBrn 2449. Macek Vojtěch Hulín 216
10.Pohanka Paval 90Brn 207
ll.Škopík Zdaněk 90Brn 15212.Láník Jan Prost 135

ženy
1. Civochová Miriam OázPr 304 b
2. Klingerová Renata Tanva 299
3. Perglová Anděla TemPr 290
junioři
1. Brůža Richard VDiPr 409 i
2. Vysloužil Tomáš VDiPr 289
3. Ahne Michal TemPr 214
senioři
1. Kantor Dušar. DěkPr 486 b
2. Kašpar Milouš Tanva 367
3. Sobor Jan DěkPr 308

ženy
1. Fiedlercvá Jar. FrLáz 2"4 b
2. Vo3míková Petra Chcnu 268
3. Dočkalová Dana FrLáz 259
junioři1. Gregor Tomáš Rakov 327 b
2. Gregor Miloš Rakov 270
3. Nečekal Frant.ml. Cheb 267
senioři
1. Lisa Mircsl.st. Jeseň 362 b
2. Kubík Zdeněk Chomu 278
3. Kratochvíl Jar. FrLáz 217

ženy
1. Henklová Danuše 01 omo 198 a
2. Unzeitigová Blan. Uničo 184
3. Unzeitigová Hen. Uničo 182
junioři
1. Sedláček Břetisl. Olomo 460 b
2. Síbl Zbyněk Stern 3313. Technann Ondřej Olomo 295
senioři
1. Kuba František Olomo 416 b
2. Kubík Josef Uničo 324
3. Karásek Otakar Stern 310

ženy
1. Doleželová Lenka Bystř 230 b2. Vlčková Olga Tovač 76
3. Trnkalové Marie Tovač 56
junioři
1. Nelešovská Mich. Bystř 296 b
2. Pohajda David B.ystř 238
3. Adarnik Tomáš Bystř 197
4. Macháček Zdeněk Tovač 139
senioři
1. Mikulík Oldřich Bystř 232 b2. Procházka Emil Jedov 20
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co se hraje
K v ě t e n  1999

Česká republika
so 1 l.Open /l.OTJ č-s/ MTG MGC Slávia Hr.Králové
ne 2 2.Open /2.0TJ č-s/ MTG MGC Slávia Hr.Krélové II.liga
ne 2 l.Open /l.OTJ č-z/ MTG TJ MTG Hraničář Cheb II.liga
ne 2 1.Open /l.OTJ m-3/ MTG KDG TJ Šternberk II.liga
30-ne 
8- 9

1.Grand Prix
/l.CTJ/ MTG GC 85 Rakovník extraliga

so 15 2.Open /2.0TJ m-s/ MTG MGC HSV Oskava 1
ne 16 3.Open /3.0TJ í-s/ MTG TJ Seba Tanvald II.liga
ne 16 2.Open /2.0TJ č-z/ MTG TJ Spartak Příbram II.liga
ne 16 3.Open /3.0TJ m-s/ MTG MGC HSV Oskava 1
ne 16 2.Open /2.0TJ m-j/ MTG MGC 90 Brno II.liga
ne 23 3.Open /3.0TJ č-z/ MTG DGK Louny II.liga
30-ne
29-30

2.Bohemia Tour
/2.ZTJ Čechy/ MTG TJ Seba Tanvald I.liga

30-ne
29-30

2.Moravia Tour
/2.ZTJ morava/ MTG l.DGC Bystrice p/Host. I.liga

Německo
pá-ne
21-23

Intern. Minigolf
Turnier des KOln.MC MTG KOlner MC

so-ne
22-23

WaldbUhnen-
-Turnier

MG+
MTG Trappenkamp

so-ne
22-23

13.Hirschgarten- 
-Turnier MG Bad Homburg

Rakousko
ne 23 Bodenseepokal MG Hard
Švédsko
so-ne
15-16

SvenskaGupen MTG Uppsala

Itálie
pá-ne
21-23 31.Edizione MG Sanremo
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Švýcarsko
ne 2 25 .Weiherturnier MG Neuendorf
so-ne
15-16

3D-Teem
Oolf SPG Olten-Kleinholz

ne 16 Intern. Wetzikon T5 Wetzikon
ne 16 Freies Turnier MTG Bern Enge
ne 16 11.Adler-Turnier 80* Frutigen
ne 16 TeBm Golf Yverdon T5 Yverdon
po 24 9.Pear-Turnier MG Neuhausen

Nizozemsko
so-ne
22.-23

N a t i o n e n  cup 
Allgemeine Klasse

MG+
MTG P a p e n d a l

so-ne
22-23

MGC Zicht
Nirve MTG Nuth

Francie
ne 9 Int. MG Tourn. SFG Niederbronn-les-Bains

Z pera čtenářů.

Vždycky jsem si myslel,že stroj Sasu existuje pouze ve fantazii 
Yernea,Souška nebo Olarka.Až moje poslední cesta do Brna jsš přezvěd 
o opaku a zanesla rr.ě o celých 4C let zpět. •

najednou jsem se totiž ocitl na schůzi presidia Č2DG..-.0 jsem nikdy 
nebyl čler.esa Pionýra ani Í3h,přesně tak to mohlo vypadat i na jejich 
schůzi.Oc jiného si nohu myslet,když najednou slyším,že- jednomu ze schů
zujících se nelíbí nošení džínsů při turnajích a prosazuje jejich zíhaz. 
Chvíli na to druhý soudrušsky kárá jednoho z čelných představitelů svozu 
:;a dlouhé vlasy a ani jeho způsob oblékání co nu nelíbí, iiokonoo zazvoní 
>v misce i první jidášský peníz jako základ sbírky na holiče a nové sako. 
Už jen s hrůzou čekán až někoho napadne navrhnout trsat smrti pro svého 
"kamaráda" za jeho odlišný názor ne-bo jiný odporný skutek.Věřte - nevěřte 

Já ao stále utěšuji tím,že jsem ci prostě na chvilku zdříml a c-olé sí
mě to zdálo.Ale možná,se také ne ...

Petr Prchal
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časopis pro hráče 8 příznivce dráhového golfu v ČR 
duben 1999

Adresa: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 Ol Kojetín
telefon 0641 / 76 25 36 
fax 0641 / 76 40 86

Tisk obelu: Tiskáme DIAN, Vaňkova 21/319, Praha 9 

Uzávěrka 11. 4. 1999
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, 
s.t., odštěpným závodem Severní Morava v Ostravě 1, 
Novinářská 20, č.j. 2240/98-P/l ze dne 26. 6. 1996.

4/99
Číslo 27 

16. 4. 1999
Ročník 3 
Vyšlo

Cena 12,- Kč
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