




Ú v o d
Jak v klasickém vtipu začínán svůj úvodníček r.a srpen. Mám pro vás 

dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou. Kterou chcete slyšet nej
dříve?

Tak napřed tu špatnou. Po delším čase na rozmyšlenou odstoupil prezi
dent svazu Josef Vysloužil. I když byl v březnu rádné zvolen, po jistém 
problému nabídl prezidiu rezignaci a toto ji přijalo...
Než bude svolen nový prezident, zavládne v čele našeho^vasu bezvládí. 

Jako kdyby dosáhl svého přejmenováním svazu a pak na vrchlu svého snaže
ní šelvod válu...

A teď tu dobrou. Máme dvě velké medaile, které vybojovali naši junio
ři a juniorky za třetí místa v družstvech. Událo se to v Košicích, u na
šich východních sousedů na Slovensku, kteří pořádali letošní Mistrovství 
Evropy juniorů...

Letos se sjel rekordní počet přes sto účastníků a rekordní počet týmů, 
devět chlapeckých a sedm dívčích. A naši mládežníci v této konkurenci 
zazářili a po loňském 6 .místě juniorů a neúčasti juniorek přišla velká
euforie...
Náš chlapecký tým, oslabený o tři největší hvězdy, které odešly do mu 

žů a náš dívčí tým, složený kromě zkušené Jar.y Dočkalové, která je tak 
zkušená, že hrála na svém prvním mistrovství Evropy, tedy složený z ho
lek 13 - 15 letých, se vůbec nezalekl velkých soupeřů a skutečně "mazác 
kým" způsobem si vybojoval celkem 11 bronzových placek...
Jestli si dobře vzpomínám, poslední medaili z juniorů máme z domácího 

prostředí, z roku 1991, kdy jsme vybojovali v Olomouci stříbrnou medai
li v juniorech a kdy jsme ještě hráli se Slováky pod společnou federál
ní vlajkou, která je mimochodem stejná jako ta dnešní česká...

V současné době odjíždějí naše dogpělé reprezentační výběry do Holand 
ska, muži jako obhájci stříbra z loňského mistrovství Evropy v Portu-^ 
galsku, tentokrát jedou na mistrovství světa a držme jim jen palce, at 
rozmnoží naši medailovou 3bírku, kterou tak nečekaně založili naši mla
díci a mladice...

A konečně nás čeká mistrovství Evropy na domácí půdě v Bystřici pod 
Hostýnem, kde jistě nejsme také bez šanci v kategorii starších pánů i 
starších dam. V cizině se někde tato kategorie nazývá "old boys" a "olá 
girls", tedy staří hoši a staré dívky...

Takže to letos vypadá pro naše barvy víc než dobře, ale nechrne se pře 
kvapit a bilancovat můžeme až konci sezóny, ale vězme, že už nám ty dvě 
bronzové placky nikdo nevezme...

A abychom nezapomněli na domácí scénu, začíná nám nový ročník soutěži 
družstev 1999 - 2000 a podzimní část soutěží jednotlivců.

A pro ty, kteří nemají možnost uvidět, jak 
taková bronzová medaile z juniorského mistrov- 
ství Evropy vypadá, pokusil jsem se jednu 
takovou neumělou rukou nakreslit...
Ahoj v září a dobrý úder... .

11 našich medailistů:
Dcčkalová Jana 
Tietzová Kateřina

Macháčková Šárka 
Kouřilová Petra

Sedláček Břetislav Techmann Ondřej
\ Gregor Miloš Gregor Tomáš
\ Mach Aleš Vysloužil Tomáš

Brůža Richard >

pidi-goif 8/99 (3 str



n o v in k y
Z STK ČSDG

Zápis ze schůze STK ČSDG konané dne 20.7,1999 v kiabovně odd. Tempo Praha

Přítomni: I.Roemer.ing. J.Řehák,V.Čech,M.Ječný.J.Karásek j.Bednář,A.Rak,L.Švihel,Q.Daniei 
Hoste : J.Vysloužil -  prezident ČSDG

1. Přípravy mistrovství ČR
• Technický stav hříště MG

-Doplnit ohraničení hracího pole na dráze č. 7. Dále doplnit pletivo, aby nehrozilo nebezpečí ztráty míčů 
mimo prostor hříště.
-Odstranit na dráze č. 12 přečnívající překážku ( provést až po mistrovství)
-Doplnit na dráze č. 18 látku do cílového boxu, která zajisti tlumeni miče, aby nemohlo dojít k vypadnutí 
míče z cíle.
-Upozorněno na drobné nečistoty na mantinelech pod pozinkem. Zvážit, zda lze odstranit jemným 
pfebroušením, ale tak, aby mantinel nerezavé!
Úpravy zajistí A.Rak..

• Organizační záležitosti ( zajistí A.Rak)
-Upozornit na s lam  zahájeni, aby se do drah vstupovalo jea v případě nutnosti. S ohledem na nedokončené 
sadové úpravy hrozí značné znečištění drah, zvláště při vlhku.
-Seznámit hráče s pravidly na dráze č. 7
-Pořadatel zajistí 3 rozhodčí ( instruované pořadatele), kteří budou pracovat jeden na dráze i. 2 ( překládáni 
míčů) a 2 na dráze č. 7 ( označováni polohy míčů a sledování event. mičú, které by směřovaly mimo prostor 
hfíšté)

2. Stanovisko STK k rozhodnutí jury na přehom Čech 19.6.1999 ve Frnnt. Lázních a opa tření
• Jury fakticky neřešila důvod , pro nějž došlo k diskvalifikaci hráče B. Pokorného a tím hrubé porušila 

vlastní pravomoci.
• Bylo kritizováno sestaveni jury na tomto turnaji ( většina nevyškolení rozhodčí)

Bylo upozornéno, že dle SŘ paragrafu 32.1.4 by přednostně měli být v jury vyškoleni rozhodčí.
• Pořadatel musi při turnaji dát jury k dispozici soutěžní řád a jury jej musí při svém rozhodování ve sporných 

bodech používat
• STK CSBG jednoznačně podporuje zákrok vrchního rozhodčího Tománka a ztotožňuje se 

s uděleným tresccm. Vyzývá všechny vrchní rozhodčí na turnajích, aby razantněji řeíili případy 
související s požíváním alkoholu a hraním pod jeho vlivem.

• STK bude mít k dispozici testery na alkohol na turnajích Grand Prix a na zemských turnajích.V 
případě odvolání hráče proti rozhodnutí vrchního rozhodčího ve věci alkoholu bude bude Jury tyto 
testery pouiívat.Pozitřvním nálezem bude hodnotA vyšší než 0.3 promile.

• STK vyzývá vedoucí reprezentaci všech kategorií, aby zajistili kontroly testerem, zda všichni kandidáti 
reprezentace jsou schopni hrát bez vlivu alkoholu.

3. Různé
• Nový návrh na razantní řešení problému alkoholu předložil V.Čech. Návrh bude rozeslán všem členům 

STK, aby se mohl věcně připomínkoval.
• M Ječný upozornil na problémy se jmenováním rozhodčích a jury na turnajích.

STK vyzývá všechny aktivní rozhodčí, aby se vedle vlastní hry věnovali této nezbytné činnosti.
• V.Čech předložil návrh na pravomoci disciplinární komise. Po diskuzi bylo konstatováno, že dle stávajícího 

SŘ. řeší disciplinární případy STK ČSDG a tudíž je jmenování disc. komise nadbytečné. Disciplinární 
pracovník v případě potřeby řešit nějaký případ zajistí podkladové materiály pro všechny Členy STK a 
vyzve předsedu ke svolání mimořádného zasedáni. Z důvodů Časových lze řešit případ i telefonicky. ( pokud 
není třeba výslechu svědků sporu)

• t.Roemer navrhl opěrné rozšířeni extraligy na 8 družstev -  STK návrh hlasováním po diskuzi zamítla.
• I.Roemer navrhl , aby se se zpětnou platnosti ( tj. počínaje již od sezóny 1999/2000) rozšířila I.liga na 6 

družstev. Hlasováním po diskuzi bylo rozhodnuto, že I.liga bude rozšířena počínaje sezónou 2000/2001 a 
STK připraví na podzimním zasedání kritéria pro rozšíření, (návrhy zasílejte všem členům STK).

• J.Vysloužil upozornil na malý počet šancí ke hře pro začínajíc! hráče. Na podzimním zasedání bude tento 
návrh znovu posouzen. (Rozšíření počtu turnajů Qpen na 10.)
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• V.Čech připraví kritéria pro dlouhodobou soutěž seniorů, která se rozběhne na podzirn.Návrh bude zasLán 
všem členům STK k připomínkování co možná nejdříve ( do konce července)

• Byla diskutována otázka sjednocení kritérii pro sestavováni zemských a oblastních žebříčků.
Otázka bude dořešena na podzimním zasedáni STK.

• Z návrhu V.Čecha vyplynulo, že pořadatelé turnajů miwf ve výsledkových listinách uvádět hráče, kteří 
startují v kategorii mužú/Žen a jsou víkem senioři následovní : MS -  muž/senlor, ŽS -  lena/seoior.

• J.Bednář upozornil na praktickou nemožnost 3ledovat mezivýsledky jednotlivců v případě, že se startuje 
systémem letmého startu. Jediným závěrem po diskuzi bylo, že pořadatelé budou po ligové souiéži 
nasazovat hráče postupně dle kategorií. Záležitost bude znovu diskutována na podzimním zasedáni STK.

• I.Roemer navrhl, aby se se zpětnou platností upravilo bodováni CTM s ohůledem na mimořádné vysokou 
účast v letošním roce. STK tento návrh zamítla, ale pro příští rok se připraví rozšířeni bodování, které by 
počítalo s uvedenou možností.

• STK projednala žádost P.Mužíka o mimořádný start na mistrovství ČR, přestože se na zemském přeboru na 
turnaj nekvalifikoval. STK souhlasí se startem uvedeného hráče pro sledováni jeho výkonnosti pro potřeby 
reprezentace, ale bez možnosti bodovat na tomto turnaji. I v budoucnu budou mít takovou možnost 
povolování mimořádných startů vedoucí reprezentací.

• Na návrh I.Roemera byla diskutována otázka kontroly oprávněnosti stanu hráče v družstvu vedoucími 
příslušných oblastí, resp. zemí. S ohledem na skutečnost, že vedoucí nižších soutěži nemají k dispozici 
soupisky soutěží vyšších, STK souhlasí se stávajícím řešením, tj. že kontrola se provádí až po skončení 
soutěže předsedou STK ČSDG.

• Byla kriri2crvána úroveň výsledkové listiny zemského turnaje v Hulíně. STK vyrývá pořadatele, aby 
sestavování a včasnému zasílaní výsledkových listin věnovali zvýšenou pozornost.

• L.Švihel upozornil na přílišný počet účastníků mistrovství ČR. Diskuze a rozhodnutí v této věci bude 
provedeno na podzimním zasedání STK.

• Byl hodnocen technický stav hříště v Bystřici p.H. dle zápisu L.Sviheta a bylo konstatováno, že závady 
zatím nebyly odstraněny. Navíc bylo upozorněno na další drobné nedostatky. Kontrolu technického stavu 
,včetně zápisu pro předsedu STK WMF zajistí po dohodě s I. Doleželem předseda STK

4. Úvodní diskuze o přepracováni SŘ
• Byl uveden přehled stávajích platných oprav a doplňků SŘ
• Bylo konstatováno, že náš nový SŘ by měl být v souladu se SŘ WMF . Letošní konference by měla 

rozhodovat o tom, že Členské země WMF by měly respektovat platný SŘ WMF.
Předseda STK připraví přehled rozdílů obou směrnic.

• Pro pokročilou noční hodinu nebylo možno pokračovat v diskuzi a proto vyzývám členy STK, aby zaslali 
v nej bližším možném termínu připomínky k jednotlivým paragrafům SŘ .event návrhy na jejich ceié 
přepracování.

2 Českého svazu dráhového golfu
V rámci zahájení Mistrovství ČR v Praze byla svolána mimořádné kon

ference ČSDG, která se konala 21.7.1999.
Předseda mandátové komise P.Prchal oznámil, že z celkového počtu 

38 oddílů je přítomno 25 zástupců s hlasem rozhodujícím, a to je do
statečný počet k požadované 2 /3 většině a konference tím pádem je 
usnášeníschopné.

Předseda návrhové komise J.Karásek seznámil konferenci s důvody, 
pro které byla navržena změna názvu svazu.
Byly navrženy 4 varianty: Český minigolfový svaz

Český svaz minigolfu 
Česká minigolfová asociace 
Česká minigolfová federace.

V prvním kole nezískal žádný návrh potřebnou nadpoloviční většinu a 
tak do druhého kola postoupily 2 nejvíce podporované návrhy /první a 
čtvrtý/. 13 hlasy byl nakonec zvolen název Český minigolfový svaz.

U s n e s e n i
mimořádné konference ČSDG, konané dne 21.7.1999 v Praze, kterážto:

změnu názvu svazu na
s ch v a 
Č e s

1 u
h ý

3 e___________________
m i n i g o l f o v ý

u k 1 á d á
s v a z~{

/ČMGS/
prezidiu svazu zapracovat schválenou změnu do stanov svazu a tuto sku
tečnost formálně zlegalizovat /nová registrace/.
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Z prezidia ČMGS
Schůze prezidia se konala 22.7.1999 v Praze za účasti 7 členů, Daniel 

a Pergl byli omluveni, a 3 hostů.
Reprezentace
MEJ Košice - nominace: 7 juniorů /Vysloužil T., Sedláček B,, Brůža, Tech-

mann 0., Mach, Gregor M,, Gregor T./
4 juniorky /Dočkalová J., Tietzová, Kouřilová, 

Macháčková/
doprovod 4 /Nečekal M., Lipmann, Krecl, Metelka/

- doprava: vlakem
- ubytování: hotel Kohal /10 nocí/
- finance: 900,- CHF a 60.000,- SKK

MS Paoer.dal - nominace: 7 mužů /Špidra, Malík D., Lipmann M., Molnár,
Slezák, Borovička, Staněk/

4 ženy /Perglová, Vosmíková, Dočkalová J., Bad- 
žová/

doprovod 5 /Daniel, Pergl, Vosmík, Linhart, Po
hanka/

- doprava: 2 x Ford Transit + 1 os.auto
- ubytování: kemp Henboe Village /6  nocí/, ubytovna /6  nocí/
- finance: 1.200-,- CHF, 1.000,- DEM, 8.500,- NLG a 45.000,-Kč

MES Bystřice - nominace: 7 seniorů /Čech, Švihel, Karásek J., Valenta J.,
....... Sulkiewicz, Svoboda Miř., Kantor/

4 seniorky /Fiedlerová, Komadová, Valentová, 
KunzendBrf arová/

- doprava: individuálně
- ubytování: ubytovna Tesák /10 nocí/

MS seniorů 1999 - stav příprav
- přihlášky účastníků /chybí Norsko a Itálie/ = 150 včetně doprovodu
- ubytování /chybí Norsko a Nizozemsko/
- upřesnění doprovodných akcí pro účastníky
- rozpočet /materiál a služby/, k rozpočtu se prezidium přímo nevyjádři

lo, nechalo si čas na rozmyšlení, do konce července konečný rozpočet.
Různé
- dopis od SV Golfu /návrh smlouvy o spolupráci při pořádáni MES 99

v Bystřici/ prezidium projednalo, bude zahájeno bilaterální jednání, 
které by mělo vést k oboustranně výhodnému konsensu

- v návaznosti na změnu názvu svazu vyhlašuje prezidium konkurz na nové
logo svazu /finanční odměna/, nabídky je možné zasílat na sekreta
riát svazu.

Ze sekretariátu ČMGS 
Hostováni
S platností od 14.8.1999 byla schválená ještě tato hostování:

Nečekal František ml. z MTG Hraničář Cheb do KDG Tovačov 
Šimanský René Slávia TU Košice /SK/ l.DGC Bystrice p/H.
/pro osvěžení ještě předtím schválená hostování se stejnou platností/
Ahne Michal TJ Tempo Praha MGC Slávia Hr.Králové
Santler Pavel TJ Tempo Praha MGC Slávia Hr.Králové
Borovička Jiří KDG Šternberk SK DG Chomutov
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Nové tváře
2492 Holub Zbyněk
93 Martínek Michal
94 Kubík Jan
95 Lipmann Karel ml.
96 Půlák Michal
97 Schlichts Tomáš
98 Tůma Jindřich
99 Fousek Jan

2500 Fousek Jiří
01 Hadač Ladislav
02 ffioutvička Jaroslav
03 Mcutvička Ondřej 

Benešovský Ladislav04 ml
05 Benešovský Ladislav st
06 Lukáš Jiří
07 Opletal Jiří
08 Šebela Josef

2509 Šebelová Eliška

1988 MGC Atlantic Pelhřimov
1985 MGC Atlantic Felhřimcv
1988 SK DG Chomutov
1984 SK EG Chomutov
1984 SK DG Chomutov
1986 SK DG Chomutov
1985 SK EG Chomutov
1990 DGK Louny
1990 DGK Louny
1971 DGK Louny
1960 DGK Louny
1983 DGK Louny
1989 MGC Jedovnice
1963 MGC Jedovnice
1983 MGC Jedovnice
1979 MGC Jedovnice
1954 MGC Jedovnice
1955 MGC Jedovnice

Od začátku roku už máme celkem \88, nových členů r.ašeho svezu, ale proti 
loňsku stále zaznamenáváme nově registrovaných hráčů, jelikož lo
ni touto dobou jsme měli na kontě již 139 nových členů.

e v r o p
M i s t r o v s t v í  Evropy

MAJSTROVSTVA EURCPY JUNIOROV '9 9 /j

iraMEJSS
DRÁHOVÝ GOLF 12.-14 8 .1 9 9 9  KOŠICE

j u n i o r ů
K o š i c e  /Slovensko/ 12.-14.8.1999

První letošní vrcholný turnaj se konal u našich východních sousedů 
na Slovensku. Ve východní metropoli Košicích se sešlo celkem 105 chlap
ců a dívek, což je proti loňsku další nárůst o 26 hráčů a vypadá to, Se 
i nejmladší kategorie nabývá na významu v celé Evropě.
A pro nás skončil víc než úspěšně! Dvě kolektivní medaile ještě nepři

vezla žádná výprava a navíc po předchozích výsledcích z minulých let to 
od juniorů ani ten největší optimista neočekával! A navíc družstvo dívek 
startovalo vůbec poprvé od rozdělení federace a hned bronzová!
Ale pěkně popořádku. Hrál se kombi systém beton-eternit, tedy minigolf 

a miniaturgolf, družstva na 8 okruhů, 4 na každém systému a jednotlivci 
si ve finále ještě přidali po 2 okruzích na MG i MTG, což činí dohromady 
12 okruhů.
A začneme soutěží družstev dívek. Loňské obhájkyr.ě titulu z Rakouska 

nastoupily ve stejné sestavě a nedaly ostatním šanci. Nestačily ani tra
dičně silné Němky, které získaly stříbro. 0 bronz se rozpoutal boj mezi 
Švédkami a našimi děvčaty, které mazáckým způsobem v posledním okruhu 
zlikvidovaly nejen ztrátu 9 úderů, ale ještě jim 3 údery naložily na ce
stu domů. Naše velmi mladá sestava Macháčková, Kourilová, Tietzová se 
zkušenou Janou Dočkalovou získala bronz a je jistě i příslibem do budou
cích let...
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Družstva v k v

h d m  e j e s
J  fl lW KOSlCřN

1. Rakousko 611 úd. 025,46 MG -28,58 
MTG-22,33/L.Rellcvé, L.Gruberová,

A.Schrinmelové, M.Osterkornová/
2. Německo 631 úd. 026,29 MG -29,75

/S.Zievíersová, A.Hummelová,
;, M.Seutheová/

MTG-22,83
M.Sckusterová

3. České republika 657 úd. 027,38 MG -31,00
/K.Tietzová, Š.Macháčková, MTG-23,75J.Dočkalová, P.Kouřilová/

4. Švédsko 660
5. Švýcarsko 693
6 . Portugalsko 748
7. Lotyšsko 824

V soutěži chlapeckých kolektivů se letos Němci nenechali zaskočit a 
obhájce titulu ze Švédská jasně přehráli. 0 třetí místo se rozpoutala 
bitva jako ve starém mocnářství, když pouze Maaaři chyběli. Naši hoši 
si na začátku druhého dne vypracovali malý náskok, který udrželi až do 
konce, čtvrtí skončili domácí Slováci a až pátí Rakušané. Podobně jako 
v soutěži dívek, kde se sešlo nebývalých 7 družstev, i junioři se utka
li v 9 kolektivech, což jsou počty téměř neuvěřitelné proti předchozím 
letům.. .
Družstva ch 1 a p c i:

Mí. I ;!PfV/KlVA conop/ JJMO^OV f

SZSMEJtSr •

1 .

2 .

3-

4.e;
6 !
7.
8 .
9.

Německo 1212 úd. 025,25 MG -28,54
/T.Schwark, D.Schuster, MTG-21,96
S.Mark, M.StODaric, F.Miessner,
M.Trock, M.Měiler/

Švédsko 1228 úd. 025,58 MG -29,00
/D.Axelsson, H.Weiland, MTG-22,17
F.Persson, H.Lindqvist, P.Zetter- 
lund, A.Pettersson, E.Hjalmarsson/

Česká rep. 1250 úd. 026,04
/R.Brůža, A.Mach, O.Techmsnn,
B.Sedláček, T.Vysloužil,
M.Gregor, T.Gregor/

Slovensko 1269
Rakousko 1271
Švýcarsko 1286
Finsko 1337
Nizozemsko 1356
Dánsko 1367

MG -29,54 
MTG-22,54

Po dvou dnech, kdy nám pátek 13. přinesl tolik radosti, se pokračova
lo už jen v soutěžích jednotlivců. Do sobotního finále se kvalifikovala 
vždycky polovina ze startovního pole.

Do soutěže dívek se přihlásilo celkem 30 účastnic z 10 zemí. Kromě 
hráček ze soutěže družstev nastoupily 2 Belgičanky, 1 Nizozemka a 1 Ma- 
cíarka. Slovenka nenastoupila žádná.

Loňské medailistky A.Schrimmelová a El.Gruberová obhájily svoje pozi
ce a znovu vybojovaly zlato a stříbro. Na bronzový stupínek vystoupila 
jejich krajanka El.Rellová, čímž dovršila rakouský triumf. Loni třetí 
Švédka Nordinové skončila až 8 . a nejlepší Němka byla bramborová.

Naše holky se určitě neztratily, do finále nepostoupila jen P.Kouři- 
lové jako první nepostupující, K.Tietzová byla 10., Š.Macháčková 12. a 
J.Dočkalová 13., škoda jen, že Šárka nevyužila fantastické 2.místo po 
pátku, ale zřejmě podlehla atmosféře a bujarým oslavám a zaplatila tak 
svou nováčkovskou daň...
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Jeďnotlivkyně d í v k y : 1 .

2 .

3.

Schrimmelová Alexandra 298 úd. 
Rakousko 024,83

MG -26,83 
MTG-22,83

Gruberová Elisabeth 302
Rakousko 025,17

Rellová Elisabeth 310
Rakousko 025,83

MG -29,CO 
MTG-21,33 
MG -29,00 
MTG-22,67

ma mncvsívÁ ruRCev jyw t wov

E S 3 M  E J G 5 S
CbAHOVV RO lf 12,1 i 8 lOOOKOStCT

4. Ziev;er3 0vá Silke 312 Německo
5. Osterkornová Manuela 315 Rakousko
6. Schusterová Melar.ie 316 Německo
7. Hummelová Astrid 319 Německo
8 . Nordinová Sandra 324 Švédsko
9. Bengtsscnová Sandra 325 Švédsko
ÍO.Tietzová Kateřina 326 MG -31,33

027,17 MTC—  23,00
1 2.Macháčková Šárka 332 MG -31,50

027,67 MTC— 23,83
13-Dočkalové Jana 333 MG -31,00

027,75 MTG-24,50
16.Kcuřilová Petra 236

Do soutěže chlapců nastoupilo celkem 70 úíastníkú ze 13 zemí. Kromě 
účastníků soutěže družstev se dále prezentovalo 5 Dotyšů, 4 Portugalci,
2 MačSaři a 1 Belgičan.
Tady ovšem loňským medailistům pšenka nekvetla. Obhájce titulu Persson 

byl 16. a stříbrný Zetterlund pátý. Suverénně vyhrál Němec F.Miessner 
před Rakušanem H.Pircherem. 0 třetí místo si to rozdali v rozstřelu dva 
Němci, lepší byl nakonec M.Stoparic.
Hned za výše jmenovanými se umístil náš M.Gregor, což je fantastické, 

navíc umocněné 7.místem B.Sedláčka. Do finále se kromě A.Macha dostali 
všichni ostatní, tedy celkem 6 hráčů!
Jednotlivci c h l a p c i !

F K>n"Y 'V

E 2MEJEH
DRÁHOVÝ GOI r  1 2 -1 O  I IV1? KO<lCř\\

1. Miessner Erederick 287 úd . MG -27,00
Německo 023,92 MTG-20,83

2. Pircher Herbert 292 MG -26,50
Rakousko 024,33 MTG-22,17

3. Stocaric Miroslav 294 MG -28,17
Německo 024,50 MTG-20,83

4. Trock Michael 294 Německo
5. Zetterlund Pierre 299 Švédsko

Gregor Miloš 299 MG -28,17
024,92 MTG-21,67

7. Sedláček Břetislav 300 MG -28,83
025,00 MTG-21,17

8 . Hornbacher Michael 301 Rakousko
9. Pettersson Alf 302 Švédsko
lO.Meyer Ernst Jan 307 Nizozemsko
15.Brůža Richard 309 MG -29,33

025,75 MTG-22,17
29.Techmann Ondřej 314 026,17
34.Gregor Tomáš 319 26,59
36.7vsloužil Tomáš 322 26,83
43.Mach Aleš 220 27,50

Ještě jednou jedním slovem k této výpravě: f a n t a s t i c k é  !!!
/a děkujeme .../
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česká republika
M i s t r o v s t v í  České republiky 

23. - 25. 7. 1999 ///m .
23.-25.7.1999 PRAHACelkem 143 hráčů a hráček se sjelo poslední čer

vencový víkend k nejvyššímu u nás konanému turnaji.
Tento rok se konalo také premiérové klání v kombi systému podle evrop

ských norem. K tomu přispělo také zdárné dokončení betonového minigolfu 
v těsné blízkosti eternitového miniaturgolfu, to vše v areálu TJ Tempa 
Fraha na Novodvorské ulici.
Již dříve se hrálo kombi na několika mistrovstvích, ale pravý kombi 

systém se vyznačuje tím, že po betonu nastupuji hráči přímo na eternit, 
pak opět na beton a samozřejmě druhá polovina jde opačně.
Hrálo se 6 okruhů, po 3 na každém systému, pak byly 2 okruhy finále, 

opět po jednom na MG i MTG a nakonec úplně ti nejlepší 2 okruhy super- 
íinále, «novu po 1 okruhu na každém druhu hřiště, úhrnem tedy 10 okruhů.

Nejlépe se se všemi nástrahami obou hřišt vypořádal mezi muži Marek 
Špidra, který vyhrál s náskokem před Davidem Malíkem z Viktorie Dian 
Praha 8 , bronz si po rozstřelu vybojoval Jaroslav Řehák ze stejnému klu
bu jako vítěz, tedy z Rakovníka.

V ženách si vyhradily stupně vítězů pouze borkyně z domácího Tempa. 
Celkem "suše" vyhrála Petra Vosmíková před Věrou Valentovou, naší úspěš
nou seniorkou, který slaví další ze svých "come-backů". Třetí skončila 
její dcera, dnes už vdaná paní Simona Badžová.
V juniorech slavil zlatý triumf překvapivý vítěz Richard Brůša z Vik

torie Dian, o stříbro se poprali v rozřazování hoch a děvče, mužský zá
stupce Jan Šulc z pražské Oázy vyhrál a na Janu Dočkalovou z Jesenice 
zbyl bronz.
Nejpečlivěji se v seniorské kategorii na tuto akci připravil domácí 

Vladimír Čech, který nedal šanci ani stříbrnému Janu Hálovi z Františ
kových Lázní, ani bronzovému Miroslavu Svobodovi z Olomouce.

V ostatních neoficiálních kategoriích byli úspěšní hráči a hráčky 
takto: v žácích Jan Šulc mladší z Oázy Praha, v žákyních Šárka Macháč
ková z Tovačova, v juniorkách Jana Dočkalová z Jesenice a v seniorkách 
Věra Valentová z Tempa Praha.
muži /69 úč./ 0 26,5
1. špidra Marek
2. Malík David
3. Řehák Jaroslav

Rakov
VDiPr
Rakov

266ú.
269
272

137b
129
122

4.Linhart Ladisl. VDiPr 272 118
5.Majkus Zdeněk VDiPr 273 113
6 .Ječný Milan OázPr 273 113
7.Staněk Stanisl. Rakov 274 107
8 .Vozár Josef TemPr 277 102
9.Mandák Josef Chomu 279 98
10.Lev Pavel Rakov 221 95ll.Neoimach L.ml. Tanva 221 95
12.Bašti Bohumír FrLáz 221 95
13.Pokorný Bohům. VDiPr 222 90
l4.Molnár Karel Chomu 223 87
15.Sulkiewicz Jan VDiPr 224 83
16.Borovička Jiří Štern 224 83
17.Licmann Milan Chomu 225 79
18.Rak Antonín TemPr 226 73
19.Mráz Josef Chomu 226 73

ženy /17 úč./
, 1.Vosmíková Petra
2. Valentová Věra
3. Badžová Simona

0 28,7
TemPr 287ú. 
TemPr 290 
TemPr 294

113b,
104
96

4.Komadová Mirosl. OázPr 298 88
5.Bystřická Adéla TemPr 239 82
6.Perglová Anděla TemPr 240 76
7.Klingerová Ren. Tanva 253 58
junioři /37 úč./ 0 28,6
l.Brůža Richard VDiPr 286ú. 114b
2.šulc Jan ml. OázPr 288 110
3.Dočkalová Jana Jeseň 288 107
4.Vysloužil Tomáš VDiPr 289 104
5.Neoraš Jiří ml. Pelhř 290 100
6.Dušek Michal HrKré 297 93
7.Nečekal Fr.ml. Cheb 233 95
8 .Gregor Miloš Rakov 234 91
9.Gregor Tomáš Rakov 234 91
lO.Gruntorád Jakub štern 237 82
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20.Svoboda Martin StBrn 226 73 ll.Techmann Ondřej Olomo 238 78
2 1.Pohanka Pavel 9CBrn 226 73 12.Mach Aleš HrKrá 239 74
2 2.Krecl M 
2 3.Slezák :

ojmír
Simon

Stern
Chomu

227
227

67
67 senioři /2 0 úč./ 0 28,6

24.Roemer Ivan 90Brn 229 61 l.Čech Vladimír TemPr 286ú. 114b
25.Žaloudek Mart. 90Brr. 229 61 2.Hála Jan 1 FrLáz 290 104
žáci /1 3/ 0 28,8 3.Svoboda Miroslav Olomo 293 97

4.Kantor Dušan DěkPr 294 91
l.Šulc Jan ml. OézFr 288ú. 5.Prchal Petr DěkPr 238 83
žákyně / 4/ 0 30,63 6. Václavík Roman

7. Malík Milan
DěkPr
TemPr

241
243

75
68

1 .Macháčková Sár, Tovač 245ú. 8.Karásek Jiří Stern 247 58
juniorky /e/ 0 28,8 seniorky /3/ 0 ;29
l.Dočkalová Jana Jeseň 288Ú. 1.Valentová Věra TemPr ro ao O CÁ

Finále E x t r a l i g y P r a h a  /Tempo/ 23.-24.7.1S99
Do finále nejvysší soutěže družstev se kvalifikovalo 5 týmů, z nichž 

už medaile byly prakticky rozdány a zůstal jen problém, kdo jakou získá 
a kdo obsadí ftvrté místo.
Do této záhady se nejlépe vrhla pražská Viktorie Dian, která toto fi

nále vyhrála a tím celkově obsadila stříbrnou příčku. Druhý skončil Cho
mutov a celkově mu to nestačilo na lepší než bronzovou příčku. Titul na
konec obhájil Rakovník, když mu ve finále stačilo obsadit 3.místo.
Tajenku o čtvrtou příčku se pokusilo rozluštit domácí Tempo, které 

porazilo Hr.Králové, ale nakonec v konečném součtu zůstalo ža ním.
Finále Extraligy 1.

3.
S.1U. 1.
V -\ (o 2 .

s m í š e n é  .1. 2<3v., 3.
4 .

Vikt.Dian Praha 
SK DG Chomutov 
GC 85 Rakovník 
Tempo Praha 
Sláv. Hr.Králové

832 úd, 027,73 8 b
835 6
844 4
875 3
887 2

Finále Extraligy juniorů P r a h a  /Tempo/ 23.-24.7.1999
V posledním dějství juniorské nejvyšší ligy se představily 3 týmy, 

tedy podobně jako ve smíšené kategorii byly medaile už předem rozdány, 
zůstalo jen u záhady, kdo jakou.

Rozdíly před finále ale nenasvědčovaly žádné záhadě, spíš naopak, vy
padalo to na jasnou záležitost. S přehledem vyhrála opět Viktorie Dian, 
celkově tedy zlatá, na druhém místě ale skončil Šternberk, kterému to 
ale na lepši jak bronzovou medaili nestačilo. Rakovník byl třetí, cel
kově však’stříbrný.
Finále Extraligy 4. <vS u

-S a , ’  'O u n i o r ů ^  ; ví'
1. Vikt.Dian Praha
2. KDG Šternberk
3. GC 85 Rakovník

514 úd. 028,56 5 b
537 3
555 2

Finále Extraligy žen P r a h a  /Tempo/ 23.-24.7.1999
Celkem 4 týmy se představily ve finále ženské soutěže, 2 celky postou

pily z Čech a 2 z Moravy.
že i v ženách je kvalita převážně v Čechách, o tom svědčí i výsledky. 

Suverénně vyhrálo domácí Tempo Praha před Oázou Praha a teprve bronz pu
toval na Moravu, konkrétně do Bystřice pod Hostýnem. Na Olomoučanky tak 
zbyly brambory neboli zemáky neboli ertepla...
Finále Extraligy 1. Tempo Praha 523 úd. 029,06

x e n 2. Oáza Praha 570
3. DGC Bystřice p/H. 575
4. MGC Olomouc 593
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Finále Extraligy seniorů P r a h a  /Tempo/ 23.-24.7.1999
Premiéru na tomto mistrovství měla i soutěž seniorských družstev o ti

tul v této kategorii. Do finále nastoupila 4 družstva, 3 z Čech e pouze 
jedno z Moravy.
Po urputném boji se nakonec z prvního titulu těší staří pánové z Dě- 

kanky Praha, kteří porazili domácí Tempo až ve finiši. O bronz byla po
dobná bitva, kterou pro sebe nakonec vybojoval Olomouc a tak na Františ
kovy Lázně nezbyl žádný kov, a to o pouhé 2 údery...
Finále Extraligy

s e n i o r ů
1. Děkaňka Praha
2. Tempo Praha
3. MGC Olomouc
4. GC Frant.Lázně

529 úd. 029,39
537
553
555

Závěrem lze konstatovat, že to bylo mistrovství vcelku vydařené, ško
da jen, že ředitel turnaje se neukázal vůbec a jeho výkonný zástupce se 
objevil až první hrací den...
Jinak padaly slušné výkony, beton se dokončil až doslova v hodině dva

nácté a trénink na něm byl tedy pro všechny stejný a tudíž chyběla i lep
ší znalost signálů. Tím je toto hřiště dost těžké, protože je zatím ne
známé ...

, , , a  j in é
Maratón 1999 P r a h a  /Oáza/ 7.-8. 8. 1999

Pouhých 14 účastníků se postavilo na start 24 hodinového maratónu, po
řádaném na hřišti pražské Oázy. Jak je vidět, o tento druh turnaje není 
moc velký zájem a navíc se určitě srpnový termín s velkým horkem pode- 
psal na účasti.
Nakonec se stal nejvytrvalejším borcem domácí M.Vondrák, který měl 

po odehraných 29 okruzích nakonec 21 úderový náskok před dalším domácím 
M.Hanuškou. Třetí skončil B.Pokorný z Viktorie Dian Praha.

Ženy neměly samostatnou kategorii, ale nejlepší Mil.Vondráková byla 
celkově osmá a I.Selixové devátá.
Ve vložené soutěži dvojic vyhrálo domácí duo M.Vondrák - M.Ječný.

jednotlivci /14 úč./
1. Vondrák Michal OázPr
2. Hanuška Milan OázPr
3. Pokorný Bohumil VDiPr
4. Rimpler Jiří StBrn
5. Gr(lnvald Jaroš. Tanva
6. Ječný Milan OázPr 
7.Sulkiewicz Jan VDiPr 
8.Vondráková Mil. OázPr 
9.Selixové Ivana HrKrá 
lO.Fechtner Jan VDiPr

6 15ú.
636
643
644 
644 
644 
654 
700 
715 
719

dvojice / 5  úč./
021,21 l.Vondrák Michal - Ječný Milan 

0 21,71 OázPr 1259Ú. 
2.Sulkiewicz Jan - Grflnvald Jar.

VDiPr/Tanva 1298
3. Pokorný Boh. - Vondráková Milena

VDiPr/OázPr 1343
4 . Rimpler Jiří - Šebela Radek

StBrn/Jedov 1446 
5.Selixová Ivana - Turek Tomáš 

HrKrá/OázPr 1458
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Rozpis turnaje v minigolfu (GREENGOLF)
SV GOLF BOHÉMA OPEN 99

(termín konáni 30.09. -  03.10 1999)

Místo konání 
Typ hřiště 
Způsob hry

Kategorie

rekreační areál BOHÉMA ve Zlatých Horách (Jeseníky) 
GREENGOLF -  závodní provedení
Hra na 18-ti jamkách, letmý start na 15 drahách s výjimkou drah č. 3, 
9 a 18 ve skupinách po třech hráčích, startovní pole bude rozděleno 
na dvě části (PRO+AM), pro kategorii AM budou rozhodčím v sobotu 
delegováni zapisovatelé

čtvrtek, patek - trénink

sobota - zahájení hry 9.00 hod část (PRO) -  1 kolo
- zahájení hry v 11.00 hod část (AM) -  1 kolo
- zahájení hry v 14 00 hod část (PRO) -  1 kolo 

postup 50% hráčů v každé kategorii do neděle, přelosování podle 
výsledků

neděle - zahájení hry 9.00 hod část (PRO + AM) -  1 kolo
- zahájení hry 11.00 hod část (PRO + AM) -  1 kolo 

postup nejlepších 10 hráčů (PRO) v absolutním pořadí do superfmále, 
přelosování podle výsledků

neděle -  superfmále 14.00 hod -  1 kolo

hlavní kategorie - registrovaní (PRO), 2+2 + 1 kola
- neregistrováni (AM), 1 + 2 kola
- družstvo-dvojice (PRO+AM), 2 + 1 kolo 

vedlejší kategorie - muži, ženy, junioři, juniorky, žáci. žákyně,
senioři, seniorky (PRO), 2^-2 kola 

(vedlejší kategorie bude vyhlášena pouze v případě, že bude počet 
účastniků v kategorii nejméně 10 osob)

Funkcionáři turnaje : vrchní rozhodčí - Vít Gerža
prezident turnaje -  zástupce sponzorů 
výkonný ředitel turnaje - ing Vítek (SV GOLF)
JURY -  dva zástupci sponzorů

Startovně : stanovně za hráče 250,- Kč
(v ceně stanovného je WELCOME DRINK na slavnostním zahájení 
mič pro dráhový golf SV GOLF BOHÉMA OPEN 99 pro závodní 
hru v ceně 250,- Kč, opékání selete 30.09.1999 + reklamní 
předměty)

Slavnostní' zahájení
a losování : kongresový sál areálu BOHÉMA v 19.00 hod ve čtvrtek dne

30.09.1999
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Hlavní ceny (PRO)
absolutní pořadí 1. místo 15.000,- Kč 11. misto 800,- Kč

2. místo 10.000,-Kč 12. místo 700,- Kč
3. místo 8.000,- Kč 13. místo 600,- Kč
4. místo 6.000,- Kč 14. místo 500,- Kč
5. místo 5.000,- Kč 15. místo 400,- Kč
6. místo 4.000,- Kč 16. místo 300,- Kč
7. místo 3.000,-Kč 17. misto 250.- Kč
8. místo 2.000,- Kč 18. místo 250,- Kč
9. místo 1.000,-Kč 19. místo 250,- Kč

10. místo 900,- Kč 20. místo 250,- Kč

Při účasti menší jak 50 hrajících hráčů si vyhrazuje pořadatel možnost alikvotně krátit ceny 
pro jednotlivá umístění.

Hlavní ceny (AM)
absolutní pořadí 1. místo závodní hůl + 3 závodní míče

2, místo hůl pro veřejnost + 2 zavodní miče
3. místo 1 závodní míč
4. místo sada 3 míčů pro veřejnost
5. místo 1 míč pro veřejnost

Hlavni ceny (PRO+AM)
soutěž dvojic 1. místo 40 % prostředků získaných z aukce hráčů

2. místo 30%
3. místo 15 %
4. místo 5 %

Vedlejší ceny
kategorie 1. místo cena v hodnotě 3 000,- Kč

2. místo cena v hodnotě 1 000,- Kč
3. místo cena v hodnotě 500,- Kč

Doplňkové ceny

kategorie PRO ' nejvíce es v turnaji (všichni hráči)
nejvíce es v kole (všichni hráči) 
nejlepší kolo (1 hráč) 
esová dráha č. 10 nebo č. 4 (všichni hráči) 
nejvíce esovek (všichni hráči) 
eso na dráze č. 6 (všichni hráči) 
esa na drahách č. 1 a 17 (všichni hráči) 
tři esa po sobě (všichni hráči) 

kategorie AM : dvě esa v kole (všichni hráči)
kolo bez sedmičky (jedna, dvě sedmičky) 
kolo z jednou sedmičkou 
kolo se dvěma sedmičkami

Jedná se o drobné ceny, jejichž hodnota bude odvislá od obtížnosti vyhlášené soutěže. Vše 
bude vždy upřesněno před zahájením daného kola
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Ubytování

Ostatní

Hráči startuji na vlastni náklad nebo na náklad vysílajících oddílů. 
Ubytování pro hráče, jejich rodinné příslušníky a přátele je zajištěno 
ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím v ceně 170,- Kč 
(cena včetně místního poplatku 15,. Kč a DPH ) splatné na začátku 
pobytu. Stravováni je zajištěno přímo v arealu. Možnost přikoupeni 
plné penze v ceně I50,-Kč/den.

Závazné objednávky na ubytování včetně plné penze zasílejte 
nejpozději do 6.9.1999 písemné na adresu :

Sdružení SV GOLF 
ing. Aleš Vítek
Na Šibeníku 50 tel/FAX : 068/5413898 

779 00 OLOMOUC e-mail : svcoinvioU/

: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu turnaje na zaklade 
nepředvídatelných okolnosti nebo z důvodu zachování regulérnosti 
turnaje.

AGENTURA TRIUMF 
hlavní pořadatel

SDRUŽENÍ SV GOLF 
spolupořadatel turnaje

SEZNAM SPONZORŮ AKCE

AGENTURA TRIUMF 
SV GOLF

M e d a i 1 e
Na letošním Mistrovství České republiky bylo rozdáno celkem 8 sad 

medailí, 4 za jednotlivce a 4 za družstva. Poradí úspěšnosti jednotli
vých klubů nebo oddílů udává následující tabulka:

zlaté stříbrné bronzové
1, Tempo Praha 3 2
2. Viktorie Dian Praha 2 2
3. GC 85 Rakovník 2 1
4. MGC Děkanke Praha 1 -
5. SK Oáza Praha - 2
6. SK GC Františkovy Lázně - 1
7. MGC Olomouc - -
8. SK DG Chomutov - -

KDG Šternberk - -

DGC Bystřice pod Host. - -
SKDG CK Jesenice u Chebu - -

1
1

2
1
1
1
1

Počet klubů, které získaly nějakou medaili, se proti loňsku nezmě
nil, tedy zůstalo 11 klubů, ale kvalitativně se více rozvrstvily, navíc 
Praha využila domácího prostředí a posbírala většinu...
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pravidla
P r a v i d l a  dráhového golfu /platná od 1.7.1999/

1. S P O R T O V N Í H Ř Í Š T Í  A H R A C Í N Á Ř A D Í

1. S p o r t o v n í  h ř i š t ě
1,1, Hřiště dráhového golfu se skládá z 18 jednoznačně ohraničeních

drah, které jsou očíslovány a musí odpovídat normám daného systé
mu /druhu hřiště/.

1,7. K dráze. která odpovídá předpisům pro turnaje, patři:
- vlastní hrací pole
- ohraničení dráhy
- označení základního pole
- jedna nebo více překážek /mohou chybět/
- hraniční linie /může chybět/
- označeni překládačích linií /může chybět/
- cil
- další části, případně označení, specifické danému systému.

1.3. Hrací pole
Hrací pole musí mít minimální šíři 80 cm a musí být minimálně 5,5 m 

dlouhé. Plochy, které jsou koncipovány jako vodorovné, musí být vyváže
ny /měřeno 90 cm dlouhou vodní váhou-libelou/.
Pozn.: Cílový kruh je kruhová část hracího pole, v jejímž středu je 

umístěn cíl.
1.4. Ohraničení dráhy

V případe, ze onraničení dráhy není určeno hrazením - mantinely, je 
třeba je označit jiným způsobem. Mantinely musí být uzpůsobeny tak, aby 
umožňovaly vypočítatelnou hru.
1.5. Označeni základního pole

Každá dráha musí mít označení základního pole. Způsob označení zá
kladního pole musí být v rámci jednoho hřiště, resp. pro určitý herní 
systém, normován.
1.6. Překážky
~ Překážky musí být provedením a tvarem přiměřené. Musí být s ohledem 
ke svému sportovnímu učelu odpovídajícím způsobem umístěny. Pohyblivé 
Části, přes něž nebo skrze něž vede předepsaná dráha míče, nejsou pří
pustné. Poloha překážek, které nejsou pevně namontovány, musí být ozna
čena. Výzdoba nesmí ovlivňovat sportovní hodnotu dráhy. Každé překážka 
se musí lišit od ostatních na témže hřišti, nejen vnějším vzhledem, ale 
i po stránce herní a technické. Musí být možná vypočítatelná hra.
1.7. Hraniční linie

Hraniční linie označuje konec první překážky; U drah bez překážek 
určuje, jak daleko musí být míč zahrán ze základního pole, aby zůstal 
ve hře. Podmínka je splněna, pokud se míč svým bodem dotyku s drahou 
dotýká nebo dotkl hraniční linie. Tím je hraniční linie "správně překo
nána". V případě, že první překážka má šířku přes celou dráhu, je hra
niční linie identická s koncem překážky. Dráhy, které jsou hratelné jén 
ze základního pole, nemají hraniční linii. Označení hraniční linie je 
třeba provést tak, že okraj čáry směrem k základnímu poli je identický 
s koncem překážky.
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1.8. Označeni překládání
Je-li přípustné přeložení niče ve hře, musí být r.a dráze označeny 

překládači linie. Označení uvádí, kam až smí být míč přeložen při res
pektování všeobecných pravidel pro překládání.
1.9. Cil

Cíl musí být ze základního pole dosažitelný jedním udeřen. V připa
dá, že se jedná o cílové jemky, nesmi být jejich průměr větší než 120 
mm /12 cm/. Pro jednotlivé hrací systémy jsou určena pravidla v rámci 
těchto mezí. U systémá minigolf, miniaturgolf a 3terngolř platí jako 
limit 100 mm /10 cm/.
1.10. Označení drah

Označení jednotlivých drah musí být provedeno podle normovacích 
předpisů /nákresů/ - viz přílohy 1 - 3 .
1.11. Hormovánl

Jednotlivé systémy drah musí být normovány. Pro normované systémy 
drah musí být vyhotoven přesný nákres každé dráhy, z nichž jednoznačně 
vyplývají normcvací předpisy, včetně odpovídajících komentářů. Pro kaž
dou část dráhy /viz 1.2./ musí být určeny normalizační předpisy a pří
padně předpisy pro postavení překážek.

2. H r a c í  n á ř a d í
2.1. Všeobecně

Hraje se golfovými holemi a golfovými míči.
2.2. Hůl

Přípustné jsou veškeré běžné minigolfové a golfové hole. Hůl nesmí 
mít žádné zaměřovači zařízení. Povoleny jsou zářezy a rysky na patce 
hele. Plocha patky hole nesmí přesahovat 10 cm .
2.3. Míč

Přípustné jsou všechny míče pro dráhový golf z libovolného materiá
lu. Průměr míče musí být minimálně 37 mm a maximálně 13 mm. Nepřípust
né jsou míče, které při volném pádu na beton z výšky 1 m při cca 250c 
obskakují 85 cm a více,
Pozn.: Sportovně technická komise může z určitých důvodů zakázat Č3lší 

ipíče pro určité systémy drah.

3. N o r m a l i z a č n í  ustanoveni, označení
V tomto bodě jsou shrnuty stávající normovací předpisy pro značení, 

včetně nákresů hracích systémů v rámci mezinárodní federace WMF. Jsou 
součástí příloh 1 - 3 .

4. S t a v  h ř i š t ě
Obecně musí být každé hřiště dráhového golfu, na němž se hraje tur

naj, v bezvadném stavu.

5. R o z s a h  p l a t n o s t i
Tato ustanovení jsou závazná pro všechny turnaje, které soadají 

do organizačního rámce WMF.
Pozn.: Platí pře všechny turnaje organizované ČSEG.
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p. N O H M O V A C Í  P Ř E D P I S Y  A P Ř E D P I S Y
O Z N A Č E N Í

M i n  i g o 1
L.' Základní pele je kruh o průměru 30 cm ve středu

mezi mantinely. Střed kruhu je ve vzdálenosti oHtAvičtui
cca 40 cm od začátku dráhy a je označen kruhem , Diuhm'1
s maximálním průměrem 8 cm.

|?/ V každém cílovém kruhu musí být vyznačena
překládači linie paralelně k ohraničení dráhy 
a ve vzdálenosti 20 cm. Tato linie musí být 
dále vyznačena od začátku kruhu po obou stra
nách až po 30 cm-linii. V rozích na přechodu 
do kruhu je třeba vyznačit diagonální pomocné 
linie pod úhlem 45 stupňů.

3/ Na všech drahách s výjimkou drah 1, 2, 7 a 18 je třeba označit
překládači linie za překážkou paralelně k překážce a ve vzdálenosti

je

* )\y
JL

30
ba

cm cc  
má f i * ni. Mají-li 

30 cm-lini
li překážky vyčnívájící /předsunuté/ části, j< 
ii /tj. linii ve vzdálenosti 30 cm/ od těchto

tře- 
částí.

>/ Vzdálenost pro označení linie zahrnuje tlouštku čáry.
5/ Obecně platí jako nomovací oředois sada stavebních výkresů podeesanó 

Bor.gnim.
Pozr.. : Jsou přípustné zrcadlové verze drah č.4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 a 16.

P ř í l o h a  č . l Vyobrazeni drah m i n i g o 1 f u

Dráha č.fíl
ZcKiaani pele 030  cm Označení kruhu

Dráha Č.Í3Í

Základní pole 0  30 cm

Ohraničeni dráhy
Diagonály

Kameny s prtsluiným 
označením (7  cm )
■ diagonálami
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Dráha č.Í6~]

Dráha č.íil Označeni linií u Šikmé plochy
Označeni linii na konci

Základní pole 0  30 cm

Překážka - přikop Diagonály

Označení kruhu

Ohraničení dráhy

Základní pole O 30 cm Označeni kruhu

Diagonály 
Překážka yV

30 an-linie óhramíanl drihy OínaCenl v t  vzíUlenosI! 20 cn.
okolo paty kužele
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Označení linií na začátku zdi 
začátek zdi = konec překážky 
{hraniční linie)

Označení kruhu

Označeni na koná překážky (hraniční linie)

Dráha č f  131

•iclni pole O 30 cm

Označení knihu

Hrana šikmé plochy

Překážka Označení linií
na konci překážky 

- J ^  (hraniční linie) Označení linií
Ohraničení dráhy u jjiyné  plochy

Hrana šikmé plochy
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Dráha č.Fm ]

Dráha ž . R l*Základnl pole 0  30 on
Pomocný bod 
0  8 cm

Označeni knjnu

Označeni linii cm
na Konci překaiky předepsaný výjezd Ohraničen) dráhy
(hraniční linie)

Označeni Kruhu
Překáika Diagonály 

30 cm-Tinie

Základní pole O 30 cm
Označení linii 
na konci píekáiky 
(hraniční linie)

\  Ohraničeni dráhy

Dráha č .f i š l Citový box

Základní pole 0 30 cm Ohraničeni dráhy

r

Hraje se jen ze základního pole

/pokračování příště/
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t a b u l k y
Konečné tabulky ročníku 1998/1999

E X t r a i i g a 1

3 m i 5 e n á 1. GC 85 Rakovník 3329 úd. 33 b
2. Vikt.Dian Praha 3371 31
3. SK DG Chomutov 3363 27
4. Slávia Hr.Králové 3541 16
5. Tenrpo Praha 3497 15
6. Start Brno 2606 10
7. MGC 90 Brno 2633 7

á u n i 0 ř i 1. Vikt.Dian Praha 2088 úd. 23 b
2. GC 85 Rakovník 2179 16
3. KDG Šternberk 3445 9
4. Hraničář Cheb 3824 4

ž e n y 1. Tempo Praha 523 úd.
2. Oáza Praha 570
3. LGC Bystřice p/H. 575
4. MGC Olomouc 593

S e n i 0 ř i 1. Děkanka Praha 529 úd.
2. Tempo Praha 537
3. MGC Olomouc 553
4. GC Frant. Lázně 555

G a i e r i e vítězů
smíšená GC 85 Rakovník /Tomáš Bystřičky, Stanislav Staněk, 

Jaroslav Řehák, Zdeněk Andr, Marek 
Špidra, Miloš Gregor/

junioři Vikt.Dian Praha /Ladislav Linhart, Tomáš Vysloužil, 
Richard Brčrža, Ondřej Šindelář/

ženy Tempo Praha /Simona Badžová, Anděla Perglová, 
Petra Vosmíková, Adéla Bystřická/

senioři Děkanka Praha /Dušan Kantor, Petr Prchal, Roman 
Váelavík/
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12 měsíční 
/podle Pidi-golfu/

V  I  v  '  V  Iz e b ř i č k y
Celostátní žebříček
muži ženy
1. Malík David TemPr 623 b. 1. Vosmíková Petra TemPr 484 b
2. Šehák Jaroslav Rakov 532 2, Perglová Anděla TemPr 476
3. Lipmann Milan Chomu 523 3. Badžová Simona TemPr 397
4. Slezák Šimon Chotnu 518 4. Fíedlerová Jaroš. FrLáz 390
5. Špidra Marek Rakov 514 5. Komadová Mirosl. OázPr 330
6. Mandák Josef Chomu 511 6. Klingerová Renata Tanva 287
7. Linhart Ladislav TemPr 492 7. Dočkalová Dana FrLáz 285
8. Bystřičky Tomáš Rakov 487 8. Vondráková Milena OázFT 252
9. Borovička Jiří Stern 486 9. Doleželová Lenka Bystř 237
lO.Andr Zdeněk Rakov 482 ÍO.Unzeitigové Blan. Uničo 233
11.Staněk Stanislav Rakov 475 ll.Henklová Danuše Olomo 216
12.Molnér Karel Chomu 469 12.Unzeitigová Ren. Uničo 216
13.Majkus Zdeněk VDiPr 463
14.Ječný Milan OázPr 448
15.Tománek Martin HrKré 429 1. Fiedlerová Jaroš. FrLáz 390 b
16.Vczár Josef TemPr 425 2. Komadová Mirosl. OázPr 330
17.švihel Ladislav StBrn 415 3. Valentová Věra TemPr 104
18.Rimpler Jiří StBrn 407
19.Urbánek Michael 90Brn 397
20.Lev Pavel Rakov 394 1. Vysloužil Tomáš VDiPr 574 b
21.Bednář Jiří 90Brn 390 2. Gregor Miloš Rakov 546
22.Mráz Josef Chomu 384 3. Sedláček Břetisl. Olomo 515
23.Janík Jiří HrKrá 382 4. Brdža Richard VDiPr 459
24.Krecl Mojmír Stern 367 5. Techmann Ondřej Olomo 457
25.Grtlnvald Jaroslav Tanva 360 6. Mach Aleš HrKré 445
26.Metelka Ladislav VDiPr 358 7. Dočkalová Jana Jeseň 440
27.Jašek Jindřich Olomo 357 8. Macháček Zdeněk Toveč 425
28.Pohanka Pavel 9CBrn 357 9. Necraš Jiří ml. Pelhr 417
29.Vosmík Petr Chomu 350 10.Gregor Tomáš Rakov 413
30.Hanuška Milan OázPr 350 11.Nečekal Frant.ml. Cheb 375
31.Pokorný Bohumil VDiPr 343 12.Vymazal Adam Stern 364
32.Metyš Jan StBrn 327 13.Gruntorád Jakub Štern 345
33.Rak Antonín TemPr 325 l4.Christu David Rakov 328
34.Škopík Zdeněk 90Brn 323 15.Dočkal Lubom.ml. Jeseň 311
35.Žaloudek Martin 90Brn 321 16.Macháčková Šárka Tovač 307
senioři 17.Pohajda David Bystř 295
1. Čech Vladimír TemPr 523 b. juniorky
2. Kantor Dušan DěkPr 518 1. Dočkalová Jana Jeseň 440 b
3. Karásek Jiří Stern 508 2. Macháčková Šárka Tovač 307
4. Karásek Otakar Stern 379 3. Tietzová Kater. Olomo 285
5. Kuba František Olomo 377
6. Hála Jan 1 FrLáz 363
7. Kašpar Milouš Tanva 360 1. Dočkal Lubom.ml. Jeseň 573 b8. Mužík Pavel OázPr 341 2. Vymazal Adam Stern 5539. Kubík Josef Uničo 337 3. Gruntorád Jakub Štern 548
10.Malík Milan TemPr 326 4. Šindelář Ondřej VDiPr 506
ll.Lisa Miroslav st. Jeseň 325 5. Macháčková Šárka Tovač 502
12.Pustofka František Olomo 314 6. Kouřilová Petra Bystř 439
13.Svoboda Miroslav Olomo 307 7. Oktábec Oto ml. Příbr 40314.Sobor Jan OázPr 306 žákyně15.Prchal Petr DěkPr 265
16.Kratochvíl Jaroši. FrLáz 263 1. Macháčková Šárka Tovač 502 b
17.Poslušný Zdeněk Tanva 246 2. Kouřilová Petra Bystř 439
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1999

co se hraje
Z á ř í

Česká republika
ne 5 8.0pen /8.0TJ m-s/ MTG TJ Unex Uničov II.liga
ne 5 7.0pen /7.0TJ m-j/ MTG GC Hulín II.liga
st-so
3-11

M i s t r o v s t v í  
Evropy 3 e n i o r ů MTG B y s t ř i c e  p/Hostýnem

ne 12 7-0pen /7.0TJ č-s/ MTG MGC Atlantic Pelhřimov II.liga
ne 12 8.0pen /8.0TJ č-z/ MTG SKDG Jesenice u Chebu II.liga
so-ne
18-19

4.Grand Prix
/4.CTJ/ MTG MGC Slávia Hr.Králové extralig?

so-ne
25-26

3.Bohemia Tour
/3.ZTJ dechy/ MTG SK DG Chomutov I.liga

so-ne
25-26

3.Moravia Tour
/3•ZTJ morava/ MTG MGC Slezská Opava I.liga

Německo
pá-ne 
3- 5

32.Niederrhein-
-Turnier MTG MBnchengladbach

so-ne 
4- 5

31.Grosser Preis
von Wetzlar MTG Wetzlar

ne 5 Walhalla-Pokal MG Neutraubling
so-ne
11-12 Winzermarathon 1999 MG Bensheim-Auerbach
ne 12 14.Bahnengolfturnier MG Píullingen
ne 12 lO.Yfeiss-Blau-Turnier MG Mtlnchen
pá-ne
17-19

JubilSum-Cup
40 Jahre 01.Dortmund MTG Olympia Dortmund

so-ne
18-19

15.Swarzwaldpokal-
-Turnier MTG Hardt

Dá-ne
24-26 Rheinpark-Pokelturnier MTG Wesseling

Rakousko
ne 5 Olympia-Ereis Fulpmes MG Igls
ne 5 Burgpokal MTG Yřerfen
so-ne
11-12 Team-Golf MTG HBchst
ne 26 Hochjochpokal MG Schruns

4 str. 0  pidi-golf 8/99



Francie
3 0-ne
4- 5 Le Torreillan MTG Torreilles

30-ne 
11-12 L'Argelesien MG Argeles sur Mer
ne 26 Les 12 Heures de Rillieux MTG Rillieux

Švýcarsko
so-ne
18-19 5.Troífeo del Lago MTG Losone
so-ne
25-26 24 Heures /Prov./ T 5 Yverdone

Itálie
ne 19 Trofeo int. San Martino MG Eden San Martino
ne 19 Trofeo int. Levico MG GSP Jolly Levico

M i n i g o l f o v ý  s e n !
V rámci mezinárodního turnaje Kieler Miniaturgolf-Wettspielen vy

tvořil hráč domácího klubu MGC Olympia Kiel Marco B a 1 z e r abso
lutní rekord ve čtyřech po sobě hraných okruzích výkonem 72 úderů.
Jeho fantastická série byla ještě završena "slabšími" výkony v 5.a6. 

okruhu a celkový součet byl 113 úderů dává průměr 18,83 na 1 okruh!
Zpráva dále neuvádí, jestli vyhrál, ale při takovém výjimečném výko

nu to lze předpokládat...

Marco Balzer

MGC Olympia Kiel

18 18 18
18 20

21 113

25.-26.6.1999
Kiel /Německo/

/Převzato z časopisu Bahnengolfer číslo 2/99, vydávaném v Německu/
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časopis pro hráče a příznivce dráhového golfu v ČR 
srperi 1999

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

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

Uzávěrka 17. 8. 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

8/99

Ročník 3 Číslo 31

Vyšlo 23. 8. 1999

Cena 12,- Kč



$V Gúlf
Již jste se přihlásili na první turnaj 
SV GOLF BOHÉMA OPEN '99 
v e  Z l a t ý c h  H o r á c h  ?

Pro jednodušší rozhodnutí Vám 
nabízíme přiložené přihlášky , na 
které se může přihlásit i více hráčů 
najednou. Stačí vypsat a odeslat.

SV Gdlf
SV GOLF postavil další hřiště 
Greengolfu i když zatím pouze 
12 drah , ale jedná se o ostatních 
šesti. Toto hřiště stojí u hotelu 
J a n a  v P ř e r o v ě



PARTNER
VAŠICH

ES


