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Ú v o d
Tak tu máme listopad a místo zimního spánku r.ás íeká asi největší 

turnaj s mezinárodní účasti, který kdy byl v zemích koruny české pořá
dán. Větší mezinároiJjií turnaje určité byly, ale ne pod střechou, tedy 
v hale, což bude další premiéra...
Listí už nám téměř včechno opadalo, nčkteré listy mi také napadaly 

do stránek a podivnou shodou se taky samy uspořádaly a přilepily. Záha
da nad záhadu... ,
Ti ostatní, kteří nevyužijí nabídky halové sezor.y, už si jist® oblé

kli teplá pyžama, zahrabali se spadaným listím a zahájili tu nejpřljar
nější část Života, tedy spánek. Ňa jaře vysvléknou pyjamas, vyčůrají se, 
vyčistí zuby a hajdy na hřiště trénovat...
Pomalu se" blíži konec roku, který skončí a naskočí nám na začátek 

dvojka, i když to ještě nebude konec století a tisíciletí, na to si bu
deme ještě muset rok počkat, TekŽe nám nejspíš naskočí rok ve znamení 
Dvojky, čili už se nebudou tolik preferovat jedničky a dvojka na dráze 
bude skvělá, ne-li posvátné číslo. Už se těším, celkově už mi docházejí 
argumenty, proč hraju pořád stejně blbě...
Uvnitř tohoto čísla najdete resty, které jsem nestačil uveřejnit 

v průběhu roku, dále jsou tam zprávy ze zahraničí, statistické údaje a 
některé další zajímavosti. Informací.přibývá a příští rok sc pravděpo
dobně opět zvýší počet stran, alespoň v průměru...
Letošní zima se odehraje částečně v hale, částečně za zelen,ými stoly, 

nebo? se do příštího roku snad již vstoupí s generálním partnerem, čímž 
se nemyslí nějaký přihřátý důstojník, ale sponzor, pcpřs více sponzorů, 
kteří ovšem budou od nás vyžadovat celkovou vyšší úroveň v pořádání, 
ustrojování a v neposlední řadě i v chování na turnajích. Tomu také od
povídá “perestrojke", která se v našem sportu očekává a pilně připravu
je. Pro většinu bude lip, pro menšinu hůř...
Vidin také, že nápad s rozesíláním složenek pro zaplaceni předplatné

ho se velice osvědčil a abonentů velem přibývá. Ostatní, kteří jsou zvy
klí všechno platit na konferenci, se nic nemění, akorát přijdou o aktuální věci, které buuto ví, tuší nebo se nějakým způsobem, možné i 
se zpožděním, stejně nakonec dozví.,.
Takže na závěr přeji těm živým stále rovný úder, těm spícím nepřeji 

nic, protože spí a stejně to nečtou. Jen bych ty spící chtěl upcžcrr.it 
na nebezpečí zadržování sekretů uvnitř těla, mohlo by vám to na jaře 
způsobit nemalé zdravotní.problémy...
Tak ahoj v prosinci a at vás ta nastupující zima neskolí!

- roi -
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novinky
Z prezidia ČMGS
Schůze prezidia se konala 17.10,1999 v Praze za účasti 7 Členů, omlu

ven byl M.Nečekal.
Renesance minigolfu v ČR
Takto byl nazván projekt, ve kterém zahájil prezident svazu jednání 

se dvěma agenturami - Triumf z Prahy a Black z Ústí nBd Labem.
Triumf - agentura, zabývající se mj. i reklamou a marketingem a nabízí

svazu vyhledávání sponzorů za reklamní práva na turnajích. Zatím 
je podepaána smlouva o budoucí spolupráci 

Black - je společnost, která je majitelem a provozovatelem sport.centra, 
ve kterém je mj. instalován filc-golf pod střechou. Nabízí svazu 
pořádání turnajů, soustředění ap. za lobbování ve prospěch spol. 
u cizích národních svazů. I zde je podepsána smlouva o budoucí 
spolupráci.

Déle je v jednání dlouhodobé spolupráce s SV Oolfem, na jedné straně 
pokrytí potřeb svazu a na druhé straně protislužby za toto pokryti, tato 
smlouva má být v nejbližší době podepsána.
Poslední iniciativou je návrh SV Golfu ohledně vzniku nových klubů for

mou slevy z ceny hřiště. Zatím to moc nefunguje, svaz nabízí novou alter
nativu ve formě materiální podpory nových majitelů při vzniku nového klu
bu. Jednáni nadále probíhají...
Kongres WMF 1999

Předseda STK a zástupce v STK WMF 0.Daniel seznámil prezidium podrobně 
e obsáhlým materiálem, který byl schválen na letošním kongresu v Nizozem
sku. Nově přijaté změny z oblasti hry a oravidel budou zapracovány do ma
teriálů STK.
Rozvoj minigolfu
Trendy rozvoje jsou nastíněny v projektu "Renesance..." Dále bylo po

tvrzeno rozhodnutí konference svazu o podpoře nových začínajících klubů. 
Za činnost v roce 1999 byla přiznána odměna ve formě:

15 míčů pro DGK Louny 
2 míče pro GC 99 Senomaty, 

ostatní nově přijaté kluby letos nezahájily sportovní činnost a tudíž 
jim odměna nenáleží.
Propagace minigolfu
Tento bod přesunut na další zasedání prezidia.
Ve druhé části tohoto bodu byly posouzeny návrhy na nově logo svazu, 

nejlepší se jeví návrh J.Kříže, ale je třeba přepracovat postavu hráče 
v emblému.
Struktura svazu

Prezident V.Čech předložil návrh nového uspořádání funkcí v prezidiu 
i v dalších komisích, pro závažnost materiálu byl tento bod přesunut na 
další jednáni prezidiB.
Hospodaření svazu
- rozpočet svazu je čerpán ve formě postupných splátek dotací státního

příspěvku a podniku Sazka
- hospodář svazu L.Vančura předložil bilanci MES 99, které skončila cel

kovým ziskem cca 80.000,-Kč, o který se bude dělit svaz a l.DGC Bys
třice p/H. rovným dílem
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- zároveň byl citován dopis ze strany Bystřice, kde je kritizován pří
stup svazu k celé akci, prezidium trvá na předchozím stanovisku a 
nabízí klubu kompenzaci v rámci míčové podpory ve výši 10,000,-Kč

- hospodář svezu dostal dkol vypracovat doplňky sazeb pro nové dlouho
dobé soutěže juniorů,žen a seniorů a jejich návaznost na míčovou 
podporu, platnost těchto poplatků bude už pro sezónu 1999/2000

- svaz by měl zaplatit dluh u ČSTV do konce listopadu 99
- trvá zájem Ještědské sport. spol. o doplnění jejich nekompletního

hřišti MTG v Liberci z majetku svazu /asi 6 drah/
- prezidium navrhuje začlenit do rozpočtu úhradu některých poplatků a

činností, spojených s výkonem funkce ve svazu /služební cesty, slu
žební telefony, faxování, kopírování ap./, též je uvažováno o pod
poře vydávání Pidi-golfu

Dodržování Sout,řádu
Prezidium konstatovalo, že se v poslední době projevuje viditelné u- 

volnění v dodržování pravidel a Sfi /chování hráčů, ustrojení, požívání 
alkoholu ap./ a benevolence rozhodčích při posuzováni těchto přestupků.

V době, kdy svsz jedná s případnými sponzory o podpoře našeno sportu 
finančními prostředky, je nesmírně nutné s tímto staven okamžité skon
covat.

Přísné dodržování pravidel a sS musí zaručit nejen rozhodčí, ale i po
řadatelé a jejich nedodržováni musí mít za následek přísné postihy.
Personální otázky

Prezidium zaujalo kritické stanovisko k práci 0.Daniela na úseku za
hraniční diplomacie při zastupování svazu vůči WMF a k práci P.Prchala 
jako sekretáře. Problém přesunut na příští zasedáni.
Bohéma Open 99

Prezidium vysoce hodnotí společnou akci Triumfu a SV Golfu, kdy uspo
řádali první oficiální turnaj na FG u nás, a to v areálu Bohéma ve Zla
tých Horách u Jeseníka.

Óčast hráčů byla vysoká, nejen z ČR, ale i z ciziny a akce proběhla 
zdárně, zvláště svým pořadatelským zajištěním a zázemím a stala se jed
nou z našich nejlepších akcí v roce. Doporučuje se zaslat agentuře Tri
umf oficiální dlkovný dopis.
Různé
- předložen problém s vydáním Ročenky svazu za rok 1999 /rozsah, zpra

cování, vydáni, cena, expedice aj./, vzato na vědomí a závěry uči
něny na příštím zasedání

- agentura Triumf nabízí svaku prostor k prezentaci svých aktivit v rám
ci veletrhu cestovního ruchu Hcliday World 2000 v Praze, akce se ko
ná 10.-13.2.2000, vzato na védcmí, odsouhlaseno a prezident svezu 
pověřen dalších jednáním

Příští schůze se má konat 27.11.99 v 18 hodin v rámci halového turnaje 
v Ostí nad Labem.

Ze 3port.-technické komise ČMQS
Schůze STK se konala 13*11.99 v Brně za účasti 9 členů, omluven byl 

U.Nečekal.
V první fázi se hodnotila sezóna v oblastech a zemích:

A.Rak /čechy-střed/ konstatoval, že účast na oblastních turnajích
poklesla až na 0 50, což může být způsobeno 
aktivitou lepších hráčů na vyšších turnajích, 
ale také úbytkem klubů mimo Prahu
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J.Řehák /Čechy-západ/ naopak vyzvedl vysokou účast na OTJ na úkor
kvality,' oživení starých klubů, aktivní no
váček z Loun, možnost rozšířeni do Stáhlav

J.Karásek /Morava-sever/ oznámil kritickou situaci v oblasti, pokles 
~  Účasti na 51, pomalý rozpad v Šumperku, ko

nec v Oskavě, možnost rozšíření o Ostravu, 
Kopřivnici a Zlaté Hory

J.Bednář /Morava-jih/ prohlásil, že oblast je stabilizovaná, velký 
1 zájem mládeže hlavně z nových klubů, problémy

ve Vyškově, možný další rozvoj
V.Čech /Čechy/ shrnul, že česká Část naší republiky se vyznačuje kva- 

litou, na západě i kvantitou, že je třeba hledat nové 
kluby pro střední Čechy, zejména Ostí n/L., Havl.Brcd 
a poté se vzdal funkce ve prospěch A.Raka

I.Roetter /Morava/ obsáhle zhodnotil zemské turnaje, úroveň pořadate
lů slabé, práce v klubech dobrá, na severní Moravě 
jen v pár výjimkách, jinak slabé, v severní části 
značná krizej nutno spojit síly a nakonec svou dal- 

_____________________ ší působnost ve funkci potvrdil._________
V další fázi se sezóna bilancovala i v dalších sekcích:

L. švihel /hřiště/ vyjádřil celkovou spokojenost se stavem hřišt
pro nejvyšší turnaje, své hodnocení celkové Úrov
ně turnajů ještě dopracuje a poté bude k dispozi
ci k dalšímu zveřejnění

M, Ječný /rozhodčí/ předeslal, že na jedné straně rozhodčí přitvrdi
li a na druhé zase spoustu věcí přehlíží, žádá 
na příští rok o školení nových rozhodčích i pro
školení stávajících, kterým končí licence

V.Čech /senioři/ zhodnotil tuto sezónu za fantastickou, zkritizoval 
přístup některých hráčů k reprezentaci a jako pozi
tivum vyzvedl zahájeni dlouhodobé soutěže pro senio
ry /urgoval tytéž soutěže pro ženy/

0. Daniel /disciplína/ přijal návrh na potreatánl D.Kantora za hru
bou urážku rozhodčího a po diskusi vynesl or
tel ve výši A mě3Íců nepodmíněného zastavení 

_______ ________________  činnosti do 2é.6.2000.
Další část jednání se týkala Uprav pro následující sezónu a zahájení 

práce na přepracování Soutěžního řádu. Zde jsou následující návrhy změn:
1. Grand Prix /CTJ/ - 2.hrací den 1 okruh finále pro 20 mužů, 5 žen,

10 juniorů a 5 seniorů
a 1 okruh superfinále pro 10 mužů, 3 ženy,
5 juniorů a 3 seniory

- losováni jednotlivých kategorií za ligu, ne však 
striktně, ale podle možností

2. Účast na GF /CTJ/ - přímé: zůstává,jen 2.VT a lepší
nepřímé: 2 nejlepší muži ze zemských žebříčků 

- aktualizovat zemská žebříčky před každou GP
3. l.liga žen - zavést tuto dlouhodobou soutěž i v Čechách

Junior Trophy /CTM/ - zrušena kvalifikace družstev, jen Juniorský
pohár družstev ČR /z lig přímé sestupy a po
stupy/

- pro žáky, Žákyně a juniorky tento turnaj jako
Mistrovství ČR těchto kategorií

- upravit bodování pro více Účastníků než 55
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5. Soutěže junioři - přímé sestupy a postupy na všech úrovních
- při nasazeni víc než 50% hráčů dohrévajlch sou

těž družstev /kteří už hrají za muže, resp. že
ny/ následuje sestup do nižší soutěže

6. Kontrola dODingu - připravuje se nové směrnice pro kontrolu alkoho
lu a následné postihy

7. Postupy na MČF - na nastávající sezónu budou počty nepřímých postu
pujících upraveny tak, aby se počet účastníků 
na Mistrovství ČR snížil

8. Výkonnostní třídy - budou téměř sjednoceny pro všechny kategorie
------------------- M.-490 1.-360 II.-230 III.-90 /muži 70/
9. Soutěžní řád - byla zahájena práce na přepracování SŘ tak, aby mohla

. kone£ná verze schválena na lednovém zasedání a 
poté předložena konferenci svazu ke schválení

10. Termínová listina - vypracována hrubá kostra
30.4.-1.5. 
7.5.-8.5.
20. -21.5. 
3.-4.6.

10. -11.6 .
17.-18.6.
24.-25.6.
8. -9.7. 
28.-30.7. 
12.-13.8 . 
23.-26.8.
9. -10.9. 
23.-24.9.
5.-7.10. 
7.-8.10.

21. -22.10.

Rakovník/Tovačov
Fr.Lázně/Šternberk

Další zasedání STK má být společně

1. Tour
1. GP Oáza Praha

2. Tour
2. GP Zlaté Hory

NC Riga /LV/JT /CTM/ Louny
Přebory Tanvald/Kcpřivnice

3. GP Olomouc
Mistrovství ČR Štáhlavy /Tempo/

MEJ Lamego /P/
MS Riga /LV/
MES Eupen /B/ 

/Štáhlavy/
FMEZ Appelscha /NL/ 

- /Prostějov 
Ústí n.L./ -

/Hevl.Brod/
s prezidiem někdy v lednu.

4.GP Tempo Praha
3.Tour
3.Tour

Ze sekretariátu ČMGS
Nové tváře
2526 Krejčí Jakub 1986 MGC Atlantic Pelhřimov

27 Kubice Daniel 1970 SK DG Chomutov
28 Čech Vladimír ml. 1988 TJ Tempo Praha
29 Viková Karolina 1988 TJ Tempo Praha

2530 Sabuka David 1975 TJ Tempo Praha
Celkem se letos přihlásilo t10§/ nových členů k registraci, což js pro

ti loňsku za stejné období - 5° nově registrovaných a vypadá to, že již 
bilanci z minulého roku nedoženeme a budeme mít problémy s tím, abychom 
alespoň dosáhli úrovně roku 1997, kdy se nově zaregistrovalo v našem 
sportu celkem 141 nových členů.
Podle sdělení sekretáře je posledně jmenovaný D.Sabuka černé pleti, 

tudíž bychom mohli mít prvního černocha, který by v naší zemi nastoupil 
■k oficiálnímu turnaji...

Bez předsudků a bez sklonu k rasismu by se mohl stát skutečnou černou 
perlou našeho sportu a jistě by to bylo příjemné zpestření pohledu na ty 
naše tvarohové ksichty, které dostanou barvu až po mnohaměsíčnim působe
ní slunečních paprsků...

pidi-golf 11/99 (J) str. 7



cizina
N ě m e c k o
Další zpravodajství z I. a II. bundesligy, rozšířené ještě o tabulky 

třetího stupně, což jsou 3 regionální ligy.
I. bundesliga 6. kolo
V mužské části si nadále vede suverénně Hardenberg, když vyhrál i v tom

to kole, druhý je stále SQssen, na třetí místo poskočil Tempelhof. Na kon
ci pořadí je Ludwigshafen, který je zřejmě ztracen...
Mezí ženami vyhrál v Hachenburgu vedoucí tým SQssenu před Mainzem a zí

skal maličký náskok. Třetí je stále Hardenberg, na konci se situace vy
rovnává, poslední Arheilgen nechce prodat kůži lacino...
I.bundesliga muži ženy
1. BGS Hardenberg-Pčt. 3686 ů. 49:11 1. MGC SQssen 184 2ti. 52: 8
2. YGC SQssen 3752 36:24 2. MGC Mainz 1855 48:12
3. Tempelhofer MV 3741 32:28 3. BGS Hardenberg-PQt. 1923 28:324. MGC Brechten 3752 31:29 4. MGC Gčttingen 1934 22:38
5. MGC Mainz 3767 28:32 5. MGC Bad Bodendorf 1980 16:44
6. MGC Ludwigshafen 3931 4:56 6. SG Arheilgen 1969 14:46
II. bundesliga 6. kolo
Na severu se mezi muži po vítězství v Uerdingenu vyhoupl do čela Bochum, 

na druhé místo klesl GOttingen a třetí místo ei drží Kerpen. Na poslední 
místo se doatá. Braunschweig, když Uerdingen využil domáeího prostředí a 
poskočil na čtvrté místo.
Ženy hrály v MBnchengladbachu a domácí vyhrály a nadále vedou tabulku.

Na dalších místech zůstal Dormagen a l.BMSC Berlin, poslední Cuxhaven se 
jeětě nevzdal'* poskočil na 5.misto před Braunachvreig.
Na jihu hrdli muži na půdě Kelheimu, kde vyhrál Bensheim a vybojoval tíá 

první příčku, Hflchberg klesl na druhé místo a třetí zůstal Arheilgen. Do
mácí byli doma poslední a klesli až na dno tabulky.

V ženách se hrálo na hřišti řím-Waldstadion. Stále vede Pfungstadt, i 
když byl v tomto kole až třetí, druhý už je Neutraubling a třetí lepším 
skóre Olching,
II.bundesliga s e v e r

muži ženy
1. Bochumer MC 3713ti. 48:12 1. XGC MBnchengladbach 1808ti. 52: 82. KGC Gčttingen 3776 45:15 2. BGC DormBgen 1827 46 l 14
3. BGSV Kerpen 3805 32:28 3. BMSC Berlin 1873 34:26
4. BGC Uerdingen 3859 21:39 4. VÍM Berlin 1908 30:30
5. Tempelhofer SV 3817 20:40 5. MQwe Cuxhaven 1936 10:50
6. Olymp. Braunschweig 3953 14:46 6. Olymp. Braunschweig 1917 9:51

i  i h
muži ženy

1. MSC Bensheim-Auerb. 2959ti. 41:19 1. TSV Pfungstadt 2042ú. 46:142. TG Hčchberg 2999 38:22 2. BGC Neixtraubling 2013 42:18
3. SG Arheilgen 2974 33:27 3. KSK Olching 2025 40:20
4. KGC Murnau 3027 25:35 4. KGC Ffm-Vfaldstadion 2069 40:20
5. MGC Bad Hersfeld 3013 24:36 5. PSV Pirmasens 0
6. NMC Kelheim 3048 19:41 BGC Pčtter-Prankenthal 0
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Re^ionélníliga
V Německu se třetí stupen soutěži nazývá regionální ligou, která je 

patrně jen mužská nebo smíšené. Dělí se na 3 skupiny - jih, jihovýchod 
a jihozápad, ale kdo kam postupuje a hlavně kdo postupuje do severní 
ll.bundesligy, to je mi záhadou...
V jižní skupině vyhrál 7.kolo Remseck doma, ale to ho posunulo jen na 
4.místo, když tabulce vévodí Hilzingen před Heilbronnem a třetí místo 
obsezuje Tuttlingen. Poslední je Wladshut, který ještě nikoho neporazil
a má suverénní nulu... 
Regionální liga 1. MGF Hilzingen 4807Ú. 69:15

2. BGC Heilbronn 4928 56:28
j i h 3. MGC Tuttlingen 4883 51:33

4. MGC Remseck 4891 50:34
5. MC Ilvesheím 4981 47:37
6. MC Schriesheim 5163 17:69
7. MGF Waldshut 5436 0:e4

V jihovýchodní skupině se hrálo 6.kolo v Ingolstadtu, kde domácí také 
vyhráli a vedou také tabulku. Na druhém místě je Wttrzburg a třetí místo 
obsazuje Bad Berneck. Na opačném pólu uzavírá tabulku celek Lendshutu, 
kde ještě nedávno hráli naši přední hráči A.Vítek a K.Karásek...
Regionální liga

j i h o v ý c h o d
1. MGC Ingolstadt 3834Ú. 38:22
2 . BGC Waúzburg 3851 34:26
3. BGC Bad Berneck 3854 32:28
4. CMGC Ingolstadt 3877 28:32
5. TG HOchberg II 3890 28:32
6. BGC Landshut 3910 20:40

V jihozápadní skupině se hrálo 6.kolo v Ludvrigshařenu a domácí béčko 
skončilo druhé, vyhrál Bliesen a celkově také vede právě před zálohou 
Ludwigshafenu, na třetím místě je béčko Mainzu. Na konci této skupiny je 
přesvědčivě Wetzlar.
Regionální liga

j i h o z á p a d
1. FC Bliesen 3719Ú. 41:19
2. MGC Ludwigshafen 11 3755 39:21
3. MGC Mainz II 3732 33:27
4. TSV Pfungstadt 3769 31:29
5. MGC Mannheim 3844 24:36
6. MGC Wetzlar 3871 12:48

S l o v e n s k o
Konečně dorazily zprávy i od našich východních sousedů, takže bude v zi

mních měsících zase o čem psát. Zprávy to sice už nejsou bůhvíjak horké, 
ale snad vezmete zavděk pér vlažných zpráviček od vlažného redaktora...
3. RTJ 2 i 1 i n a 12.-13. 6. 1999
Naposledy byly zprávy z května v červnovém čísle, tak te<5 jdou na řadu 
červnové údaje v listopadu...

Další klání, v pořadí už třetí, se konalo v areálu plovárny v Zilině. 
Celkem 3e turnaje zúčastnilo 39 hráčů a hráček.

V mužích vyhrál suverénně trnavský a bystřický matador J.Tolarovič, 
který po 2.místě z Košic se konečně dočkal vítězství. O několik dráho
vých délek za ním skončil domácí V.Michalčík a třetí místo vybojoval 
M.Jégerský z Dunajské Středy.

V ženách se prezentovaly pouze 2 hráčky, vyhrála M.Vrbové před l.Végho- 
vou a úctyhodným náskokem 14 úderů a Mirka by v mužích hrála o stříbro...
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V juniorech vyhrál také suverénním způsobem L.Trnka ze Slávie Košice, 
druhému P.Murínovi z Classiku Košice nadělil 8 dderů. Na třetí místo 
se zařadil trnavský M.Musil.
Od 3.turnaje se slovenští kolegové hbitě přizpůsobili a zavedli také 

samostatnou soutěž seniorů. Premiérovým vítězem se stal P.Vrchovinaký 
z košické Slávie před domácím l.ávejdou o pověstný kočiíí fous a třetím 
vzadu byl trnavský I.PStopratý.
muži /23 dč./
1. Tolaroviě Ján
2. Michalěík Vlast.
3. Jágerský Uaroš 
4-Lizák František 
5.Simanský René 
ó.Putnoky Michal
7.Blaha Roman 
S.Uichalěík Ladis.
9. Drozd Ervín
10. Buchcar Pavol
11. Bani6 Luboš
12. Ledník Radomír
13. Ar.dréssy Luboš

Trnav 184d. 023 
žilin 190 
DuStr 191 
TUKoš 192 
TUKoš 198 
Brati 201 
Trnav 205 
Žilin 218 
Žilin 218 
Priev 222 
DuStr 222 
Brati 223 
žilin 224

ženy /2 dč./
1. Vrbové Miroslava
2. Véghová Iveta
junioři /li dč./
1. Trnka Ladislav
2. Murín Pavol
3. Musil Martin
4. Derzsi Ladislav
senioři /3 dč./
1. Vrchovinský Pav.
2. Šve jda Ivan
3. PHtoprstý Ivan

DuStr 190d. 023,75 
DuStr 204

TUKoš 195d. 024,4 
CIKoš 203 
rnav 208 
ilin 216

TUKoš 217d. 027,1 
Žilin 218 
Trnav 235

I. liga 10,kolo Ž i 1 i n a 12. 6. 1999
V sobotu se v Zilině konalo další kolo nejvyšší slovenské ligy za dfias- 

ti všech 6 přihlášených týmů.
Byl to boj na ostří nože, který nakonec závěrečným finišem pro sebe 

roznodlB Dunajská Středa, druhá skončila košická Slávia, které celou do
bu vedla a nakonec málem podlehla i domácím. Čtvrté byla Trnava, páté 
Bratislava a poslední skončil košický Classic.
Slovenské liga 10. kolo 1. Termál Dun.Streda 396 dd. 024,75 7b

2. Slávia TU Košice 398 5
3. Delta Žilina 400 4
4. Slávia Trnava 408 35. GK Bratislava 4 29 2
6. Classic Košice 438 1

I. liga 11.kolo Ž i l i n a 13. 6. 1999
Souboj o ligové body pokračoval i v neděli a opět všechna družstva by

la kompletní.
Sobotní vítězství si zopakovala Dun.Streda i druhý den o jediný dder 

před svým největším rivalem ze Slávie TU, na třetí místo dosáhla nakonec 
Trnava, Čtvrti byli domácí a na pátém a šestém místě spolu remizovali 
Claasic a Bratislava.

Celkově vede o dva body tým Termélu z Dunajské Středy, druhá je košic
ká Slávia TU, na třetí místo se probojovala Žilina, čtvrté je Bratisla
va, pátá je Trnava a poslední místo a velkým odstupem obsazuje košický 
Classic.
Slovenská liga 11. kolo 1. Termál Dun.Streda 391 dd. 024,44 7b.

2. Slávia TU Košice 392 5
3. Slávia Trnava 403 4
4. Delta žilina 420 3
5. Classic Košice 432 1,5

GK Bratislava 432 1,5
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4. RTJ D u b  n i c a n/Váhom 26.-27. 6. 1999
S perspektivou nového klubu se hrálo poprvé v Dubnici nad Váhom, kde 

se pořadatelství ujala firma Dutaf. Je jen škoda, že se turnaje zúčast
nilo pouze 28 hráčů a hráček.

Nové a technicky náročné hřiště prověřilo kvality účastníků a rozdě
lilo startovní pole do několika kvalitativních skupin.
Tato náročnost jako by nevadila trnavskému hráči J.Tolarovičovi, který 

suverénně vyhrál a po žilínském úspěchu podruhé v řadě. Druhý skončil 
V.Michalčík 2e žiliny a třetí M.Korinek z Bratislavy.

V ženách se prezentovaly jen 2 hráčky, z nichž byla tradičně lepší 
M.Vrbová, která by skončila mezi muži druhá o úder za vítězem. Stříbr
nou pozici obsadila I.Véghová s téměř 30 úderovou ztrátou.
Mezi juniory chyběl L.Trnka a tak dal šanci dalším. Toho využil M.Mu

sil z Trnavy, když o a údery porazil druhého P.Murína z košického Clas- 
siku. Třetí skončil žilinský L.Derzsi o 20 úderů za druhým.
V kategorii seniorů oplatil žilinský I.Švejda porážku z domácího kol

biště P.Vrchovinskému z košické Slávie TU. Třetí skončil s velkou ztrá
tou I.Pfltoprstý v dresu Trnavy.
muži /16 úč./ ženy / 2  úč./
1. Tolarovič Ján
2. Michalčík Vlast.
3. Korinek Marcel 
A.Jágerský Maroš
5.Lizák Přantišek 
ě.Simanský René
7. Bani6 Luboš
8 . Végh Tibor
9. Putnoky Michal
10. Drozd Ervín
11. Blaha Roman
12. Andrássy Luboš I.
I. liga

Trnav 184Ú. 023 
Žilin 189 
Brati 193 
DuStr 197 
TUKoš 199 
TUKoš 202 
DuStr 206 
DuStr 207 
Brati 208 
Žilin 208 
Trnav 208 
Žilin 213

1. Vrbová Miroslava
2. Véghová Iveta
junioři /7 úč./
1. Musil Martin
2 . Murín Pavol 
3-Derzsi Ladislav
senioři /3 úč./
1. Švejda Ivan
2. Vrchovinský Pav.
3. P9toprstý Ivan

DuStr 185ú. 023,1 
DuStr 213

Trnav 200Ú. 025 
CIKoš 204 
Žilin 224

Žilin 215ú. 026,9 
TUKoš 218 
Trnav 243

26.6.199912.kolo D u b n i c a n/Váhom
Do sobotního kola nejvyŠŠí slovenské ligy nastoupily jen 4 týmy z cel

kových šesti přihlášených. Největším šokem bylo nenastoupení košické 
Slávie, která tím dala šanci na zisk titulu Dunajské Středě.
Ta také toto kolo s přehledem vyhrála před Žilinou a Tmavou, čtvrtým 

vzadu a s velkou ztrátou byl Clas3ic Košice.
Slovenská liga i2• kolo 1. Termál Dun.Středa 399 úd. 024,94 7b.

- 2 . Delta Žilina 413 5
3. Slávia Trnava 419 4
4. Classic Košice 445 3

I. liga 13.kolo D u b n i c a n/Váhon 27.6.1999
V neděli se situace nezměnila, aspoň co se týče počtu zúčastněných tý

mů, bvly jen čtyři.
Překvapivě však vyhrála Trnava skvělým finišem, druhá skončila Dunaj

ská Středa a v závěsu byla třetí žilina. Daleko vzadu byl opět košický 
Classie.

Celkově vede s náskokem Dun.Streda před košickou Slávii TU, třetí je 
s bodem náskoku Žilina před Trnavou, pátá Bratislava a Šestý Classic.
Slovenská liga 1 3 . kolo 1 . Slávia Trnava 385 úd. 024,06 7b.

.  2. Termál Dun.Streda 391 5
3. Delta Žilina 399 4
4. Classic Košice 439 3
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, , . a  j iné
Jako připomínku letoSního Mistrovství ČR v kcmbi-areálu na prežskéai 

Tempu přináším reportáž Honzy Prokopa, kterou uveřejnil v týdeníku Ra- 
port 3. srpna 1999.

BOHOVÉ Z  OLYMPU
NESESTOUPILI

^ Če rvenec. kdy y  vél šina sponovou dopřává zastouženého odpočinku, bývá 
v Č e sk u  aDSoUjmé nejvytiíenéjšim  rnés*cem pro dráhové goilrsty, k le ji se 

prakticky každý víkend ulkavaji na svých  k o iW lč h . aby se své snaženi zavtšrli 
vžtfy v posledním týdnu mistrovstvím republiky O lom, že se pro rakovnický 

dráhový golf .edoslo o jednu z nejúspé šnéjšich  sezón, jsm e informovali již  v minulém 
vydaní, c n e s  se y  jednotlivých kategoní zastavím e detailněji

Potřeli v řadě jak se na svo) nominaci díval Mitoš Gregor?
roshkna nej vyšším stupni v soutěž1 extraJígových Js e m  mocrád. že .sem se do kádruoosiai. louži 
druislev stanout j i  první' červencový proanuie- I*em po tom a nožná i proio žádnou aemu neci- 
ný víkend nrači A  mužstva. Na pražsky Dian t*">* N* nováčka »  vedi opravdu moc dotíe, 
odjížděli se značným náskokem z ceikovýcn P'0»ž e  nejenže pomohl A mužstvu k bronzu, au;

pět- turnajů vyhráS a ve zbývapbfch dvou jim stačit 
CřX ciy poder umisié-ií fi) a  k Ceimitrvnimu potvr
zen celkového ph-er.srvinD hásacočt^druZL 
le č  “-asiata se. Přesto, že Rakovu* v péii okiu- 
zcn  :e  ie sli uetf a c pivní dvě příčky přišel a i  v 
samem závěru (tabulky ve výsledkovém servisu). 
Je iié  před zaíaikem  poncélmcn bejů se hrajte 
kópilan Zdeněk Andr poprvé zpronevěřil .svému* 
pora-radiu Nikdy nemé/í vtéznou sesuvu, když 
dz.: r.a ie sié  pozici šanci juiboxu MíjoSi Gregwcvi 
. 'i  ískok je už iw xiznačriy a **ar tvoři pouze osm 
h ia či c c i je pro dlouhodobou souléi máto. Proio 
•e Iřř ja  vyzkoušel; nováčky, ke^iap^nějírn 2 
nsh .-e pravé Gragrx'-uvedl své důvody Ano?. A

vyhrál se značným náskokem i souiéž juniorů. 
Jak ale na jxxinopouké’ třeli msto mužstva 
kouká Ardr? .Chléfc jsme samozřejmě vyhrál 1 
zde. ale bohužel jsme v posleon-m oujou zanraí 
ipainé. Možná za ia mohlo 3 částečné seoeuspty 
kojeni.,.'

Na posiedmn lumaji, kletý oyi předmmtfý ví
kend hran na ztxusu novem kombi ■ areálu (beton 
♦  eieme) n a ie si kol (3+3) zyoveři; ja*o Míslov- 
štvi České republiky jeorciůvc j  (l> nralt kol deset 
-  5*5). mohl Skončit Rekovnk klidné až na pate 
pozči s  ccstopem 53 úderů a přesto by mu 
pravém paiňl mutrovsky Kul J kti lemo lumaj 
neoeieme jako nidncsi ho odehrát. Naše touha je

izdevytrii a potvrdil tiiul co rwéepiímumtstěnív. ‘
1 proto zde již od sobory iranujeme,* řekl nám »c 
stfedu.dvaffiypíeCkypukftiánkláairakewický, 
lodivod. Po třech pátečních a tiecíi scbotnoi 1 
ckruzitfiaiebyijpořadinasiLpřiichvééziiriavrM ! 
totožné s lim z Dianu, ledy; 1. Oan, 2. Chomutov, 
a  Rakovu*. Wesío 2 pravé proso se moWi poděsí 
v řadé zap&ai nesmazatelnýmzlatým pismem do 
historie koteMřvnich sportů saraos:ain«no Česka I 
hráči Golfckrbu 85 Rakovo* Zdeněk Andr. Jaro- ! 
llav Aehák, L u x š  Kováf, Marek Spirita. Stani
slav Staněk. Tcméš Bystřický. Pavel Lev. Miol 
Gregor (pcstedné jmenovanou pélia nezařadí v 
.-TUMuiem čísle do sestavy redakční Srnek) a Udán 
JJpm^nípůscCHl v Rakovníku loni na poczrt). Ve ! 
výčtu by samozřejmé remély chyběl aut: zlaé 
n o ik y  maséra Jiřřio Krepse. Podobny kousek . 
se v posiednsch třech reiecfi podařil pcuze totoa- 
6slúm Sparty Praha a hckejissien Vselřia! Nehy
noucí slávu s» pak vydobyto je c m  sta»ečnýa»\ 
kteří byli u všeďiiřecn ra*ovna*ych lf\jm<ó;Zde- ' 
n ik  Ar»Cí. TomaJ Bystřický, Siaivslav Slané*, 
Jaroslav Řehák. Luboš Kovář. Marek Sptora a \ 
Mvan Límann. Prvně jTWvivaieho se p iln á , 1 
toerý z mulů byl nejtěiii? >íysiřn. že obhajoba, • 
lečy dr-jĥ ' Uuá. 1 když jsme letos dckAzaů per a u . ’ 
jak vy řfcáio. hvězdný tým z Chomutova. Nám se | 
ale posafito tfrak.-ái za sebo* zvýšit náskok z > 
pouzurni část. Bkže lo pak pyto v pos^ednčn ! 
dvou runajihr JehtL Ion: a p;«toni jsme bojm-ali 
až do poslední draný/ Již výše byto uvede10. ža 
sa vykány rakovnekýcn borců oplrap z tas* 1 o 
nezvj-kloj novirtur. jakou ^ou masáže. a»e kádr 
moni pc 00tou sezónu opět jako jediný spo*énat i ' 
ra  příze4) drvafcú Jábythvyužiiefopřiezitosiik 
pocekováni nainn fanouškům za jejch oor«- 
skou  ̂podporu po cekxr sezena rv iiš ié  pak re 
ne|díúežitěji*r iim aji Brně. kde se jej<cft fanděni > 
ďojevito markantně v  posiednich dvou kaiectv. • 
kdy ̂ m e šli před Chomutov.' neopomněl sympa- - 
leky skupinku přiznfvoj Andr.

Stříbru přidali {autoři 
v junorské exirahze, když r  sestavě Michal 

ŠSapakTiynašGíegor.MitoiGiegor.DavtoChrs: 
to a Jan Vrtner nesučiH pouze na fce zk oréwentif 
Dian Praha Jáyslim. že je to pra nás pro všechny 
r«|věiši úspěch, protože je o  tomaslitícé. bf[ 
oruží v repuplice. Řekl bych. n  to byte téžkl 
sezena, jettoí se od nás to siřtoro asi čekalo. 
2 la »  byla pouze ulopm - Dian je výtečný Poá^m 
me se o něj příští sezónu, ttysum. že je #5 v 
našich isácn Co je k tomu poáeba? Ještě n*ne 
Zěpšen' a pak dy lo mohlo vyj*/ světil se *apftán 
týmu Michal Šiapak.
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Zlatá je I Bystfická
Z8 souiéž* ženských družstev. lů y l íeics při

spěla k viězství Tempa Prana. .Samozřejmé, že 
je 10 nádr«ny p o d  siár po 
dvou letach na stupni nejvýš- 
S«m. Zda-U byto fcSžfcě prverv 
sM  zakal? Nebylo. protože 
se v Tempu s e ty  prancty 
nejlepši ženy z republiky. To 
se ale byv rozpadá, p/oioíe 
odcházíme <to svých mateř
ských odotó * uvedla Adete 
BysáWká válce po trwrJu. 

Jak isme byli rtormovoni. bodá tatosuperhračka 
pověsit niz na pomyslný hřebiček .C t a  si dái už 
rtos pauzu. Co bude prsti rok, je ** hvězdách. 
Když nebudu hodné trénoval, nemá c e n j hrál. 
pm ttíe ud «y pak nejsou ty pravé a pocit: «  « y  
není dobrý.' poivrcka zvěsti ia »  sympAUckj Ra- 
kovničanka. kiera by ale měte zůstat 1 nadále 
benarkou zensnno narcdnřnocťku-.Vieloluraa 
z « m  zůstávám, ale když neoudu přSa rek itro, 
vzdám se i teto fwtkce.*

ípidrn splail úlohu
Mnmliotavonia projoméž jedncdlwá (;e vždy 

chapana jako re ipresainéii). do které byt paso
ván již dlouho dopředu. Úspěch <e o to cennější, 
že se po leiecr. ooěi jednac. jak jií byio a v j ova
ne. o kombinované MČA přesné iafc. jak $  lomu 
i * předních státech světa Marek Šp rta s« .nezjel* 
pczcé|ii tnurnf pž v prvním ze tři hracích d ni. kdy 
vedl. Jse m  samozřejmé rad. žc se mi zatm caň. 
ale je zatím předčasné o ambicích hovořa. Roz
hodne až finálový den. ledy neoéte. lic--é tlaky 
zabm necaim, nebo si je nepřipoušiim. a 10 i 
přešlo, že vm. že se o mně iako o lavontcvi 
hovoří * Po soioté sce  Š p rta  kiess .až" na weil 
příčku, přesto si slaJe udržoval sotpeře na oo 
hleď .Tlaky už jsou trochu cílil, w  jak už .sem 
řefcl. 'czhaduie se až z ar a. kdy na* ,eš:é čekají 
čtyři kota. Mohu býi ra  bedně stejně t»m onu hýl 
dvacaiý. Samozřejmě, že z r a  budu spoléhal m  
podporu svých lanouškii. krerou bych s*cpravdu 
pral.* Skwa bya vyslyšena, navíc ruku k tíy  
přidat i spouhráů 2 družstva, 4teř! pomahas s 
popravou m čů a drah a nakonec se Kaic "c. v co 
každý ve skrytu duše doulal S o rta  se v sedrem  
a osmém k »  protáhl ko«m soupeřů a v  posled
ních dvou okruzích |.m nedal tarasickym i vykony 
táno* Po posledním .šJcucrt," 31 r ^ p u s t - řepo- 
psaveiný laneóek, o kterém posléze údajně nevě
děl, protože byl v ohromném tranzit, phja: množ
ství gratulaci a  byl připraven ccpovtóat ra  naše 
zvídavé otázky Jaké jsou- vaše bezprostřední 
pocity? Jse m  hrozné iiasiný Je 10 moc Masna 
věc. vymát komtunované mistrovství V /n , že

jsem měl dobrou torrc* a věří jsem «... Promiň
te... jprvru sázyJT Kdy jsa  začal věřit ve věézsM? 
.V  podstatě v piedposadoih ušte na běsenu, kdy 
;sem se soupeři státe držel krok a ještě jsem 
nějaký ten úder na né získal. Elemd -sem hrál s 
htn. že dych už orté vyhrát, když nebudu dělal 
zbyle&te chyty .* Vy mm absolutné největší sou
středěni ze všedi ifpat*levých hráčů. Co se 
vam honí Navou, když nejité nad dráhou se 
zavřenýma očima? J*artrám si úder. který cno 
zařvat, ttefý mam naučeny a který ao.  aby í« i. 
kam d ¥3 >á. Také si uttoňuji nervy. Myslím sá'* 
jer. a ien na tu k o n ra ri dráhu.* Kdybyste motu 
tento tmi někomu vóaovat. komu by to bylo? 
.Komu bych ho véoovoř (silnější pláč)? V  první 
řadě moji rodv>ě íuaa ocpověd už mamm zanikla 
ve vzlykavém pťáo).‘

Řehák zraje jako vlno 
b*o řečeno letos v únoru při vyhlašováni nej- 

lepších sponovců okresu Rakovrk. A moderátor 
večera se nemykř Tento csmaiřicebtely borec 
pňdai • přiznejme, ža po mnohá překvapivé • ke 
Šprtovu ztatu bronz, tayž udržel nervy na uZdé 
ph rozstfelu typu natáé vnni prou Unhanovi z 
Dianu. Rozhode se Med na druhé draze, J a

esem o medaili ani přítS nepiemyšW. p o o ie  
jsem dnes úioól z patnácte pozice. Nafebc se mi 
začato dař* a doslat ̂  se do supedea* maži 
nejápšcicevět. Zde už jsem neměl co z im u Jel 
jsem aie stáe dal a dal a nakonec 10 uuovyšto. ...1* 
svěřoval se bronzový muž. Ten se pň tré příliš 
verbálné neprojevuje, což ala vyvrátí právé pft 
raotřeiu. kde se odméoá radostným vystacm  a 
výJéikm. J e  to rrtúj osobní n e p rš í úspécn -na 
tuzemském mistrovství. Radost je ledy ofrovska 
a je i  jtoá. r»ž při soutěži družstev.' A komu byste 
medeik vénovař vy? > s i  moji íené za irpěÉvosl 
kterou se mnou ma.*

Jarč Ja v  RefvSk je současně I lajemoiemotídř 
kr a z Uuu své lonkoe nas požádal o poděkováni 
sponzorům, bez kterých by se krti v žádném 
přpaoě neobešel .Chtétfivch touto cestou pocě- 
kpvai všem íirrnám, které prépwaji na č t z k s I 
odetiu Jsou 10 itfrrry Pražima - baiina U A  Ra
kovu*. ticBro Vola. £ C X .  Spoa Penzcn Bez
děkův. Masáže J i í  Kreos. Oům keramiky Rako. 
Darei, lrtsial servu Jiří Kobsa, Jlzfim tota Reien 
• Rezkova a Tokáma Tuček V  neposlední řadé 
bych rád poděkoval íydenfcu Paporl za prostor a 
pozornost, tóerou nam věnuje"

Honza Prokop, Praha

Zin li muži Slona zkro Luboi Kvrař. Marek Spulra. ZdiitřkA inir, Pani Ler I padřefiti 
zlito. Mih,i Gregor, Tomáš B\s1řicbř, Stanislav Staněk. Jaroslav Řehák Foto kopr

Okresní pfebor Ch e b a k o rok 1 9 9 9
V na3í jedné z největších minigolfových aglomeraci - v okrese Cheb, se 

konal na všech 3 hřištích po 2 turnajích okresní přebor. Hrálo se po 2 o- 
kruzich a započítávaly*^ nějlepší výsledky ze 6 možných. Celkově se této 
akce zúčastnilo 45 hréčťl a hráček, kteří hráli ve 3 kategoriích.
muži /29 lič./ ženy /10 Uč./
l.Lisa Uirosl.st. Jeseň 185ú. 4b. l.Fiedlerové Jar. FrLáz 201Ú. 5,5b2.Lisa Mirosl.ml, FrLáz 196 12.5 2,Dočkalová Dana FrLáz 208 7,53.Rendl Aleš PrLáz 195 14 3.Nečekalová Jana Cheb 212 9
4.Hála Jan 1 FrLáz 202 15 4.1(unzendQrferová I,Jeseň 254 165.Stejskal Bedř. FrLáz 197 16 5.Lehocká Anna Jeseň 174 9,56.Dočkal Lub.at. FrLáz 214 24
7-Bireš Jan FrLáz 217 28,5 junioři /6 Ú2*/
8.Gruncl Josef FrLáz 249 54,5 1.Antošová Kristýna FrLáz 269Ú. 4b.9.Veselý Tomáš Cheb 254 56,5 2.Dočkal Lub.ml. Jeseň 163 5lO.Sendl Jiří FrLáz 270 62,5 3.Nečekal Frant.ml. Cheb 92 2

4.Dočkalová Jana Jeseň 206 5
pidi-golf 11/99 (jp str. 13



Maratón 1999 P r a n t L á z n ě H . 8.1999
DalSí opomenuté výsledky ze západních Čech náe posouvají ještě do vr

cholícího léta. Podle^dopisovatele třetí ročník, ale podle mých záznamů
4.ročník tohoto maratónu se uskutečnil v lázeňském parku Františkových 
Lázní za účasti 23 hráčů a hráček.
Počasí se celkem vydařilo, ráno byl už podzimní chlad pod 10 stupňů, 

ale odpoledne se vyčasilo a bylo letní počasí. To umožnilo odehrát cel
kem 12 okruhů, které dokončilo celých 20 Účastníků.
Vítěz dvou posledních ročníků M.Koča nehrál, tak se tedy otevřela 

šance pro jiné. Toho tpružil letošní objev A.Rendl z domácího klubu, kte
rý porazil další naději B.Bastla o pouhé 2 údery. Třetí skončila další 
domácí nestorka J.Fiedlerová.
Výsledky: 1. Rendl Aleš FrLáz 277 úderů 0 23,082. Bašti Bohumír FrLéz 2793. Fiedlerová Jaroslava FrLáz 286 seniorka4. Kratochvíl Jaroslav FrLáz 288 senior

5  ̂ Lisa Miroslav st. Jeseň 289 senior6. Fiedler Vladimír FrLáz 3017. Hála Jan FrLáz 302 senior8. Stejskal Bedřich FrLáz 310
9. TureČek Vlastimil FrLáz 31510. Dočkal Lubomír st. FrLáz 32011. Dočkalová Dana FrLáz 321 žena

Iř
Z pera čtenářů

Vzpomínka na „golf" nejen o vánocích.

Vážení sportovní kolegové,

vzpomínáte si ještě na velmi úspěšný turnaj mistrtivsr\ť Evropy seniorů 1999, který se 
uskutečnil na podzim v Bystřici pod Hostýnem ? Tři medaile jsou velkou a tetce 
překonatelnou ozdobou našich reprezentantů pokročilého včku. Vy, co jste tam bylí a viděli, 
jste tomu jisté rádi; vy, co jste tam nebyli a neviděli, můžete litovat

Pořádající klub 1. DGC Bystřice pod Hostýnem nabízí všem možnost zakoupení 
trofeji z tohoto unikátního turnaje Jedná se o
• amatérskou videokazetu z turnaje v čase 1,5 hodiny v ceně 249,- Kč
• žlutá trička s černým logem turnaje ve velikostech L, XL a XXL v ceně 149,-Kč
• bilé vesty s vyšitým barevným logem ve velikostech L, XL a XXL v cenč 349,- Kč
Oblečení v doprodej za velmi výhodné ceny nebo videokazeta může být velmi vhodným 
dárkem k vánocům nebo i jiné příležitosti. Samozřejmosti ke každému nákupu je příležitostná 
samolepka turnaje a startovni čislo, vše až do vyčerpáni zásob. K případnému zasílání se 
připočte vždy dohodnuté poštovně a balné.

Kontakt: Ivan Doležel
Obchodní 1604
768 61 Bystřice pod Hostýnem 

telefon a záznamník: 0635 / 379 257
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Z pera čtenářů

HOŠI A DÍVKY DÉKUJF.M

Jako jeden z přímých "účastniků". byť jsem zde plnil úplné jinou úlohu než ti. o kterých budou 
následující řádky, si dovoluji ze svého nezaujatého pohledu krátce oglosovat vystoupeni českých 
reprezentaci na MS v holandském Papeodalu.

Pro mnohé odborníky mohou být umístční možná zklamáním, já  o tom až tak přcsvčdčcn nejsem Na 
mne totiž, a myslím, že mohu hovořit i za kolegu Josefa Š váchu. udélaly oba kolektivy velký dojem, i 
když je  nutné přiznat, že jsme se více věnovali mužské části, ve které byli i dva rakovničtí hráči.

Zcela určití je nutné přihlédnout k neúčasti tři. resp. čtyř špičkových hráčů, kteři by právem do výbéru 
patřili - Josef Mandák, Milan Lipraaitn. Marek Špidra a Aleš Vítek. Bohužel doba už je  taková a v 
dráhovém golfu nebude peněz nikdy nazbyt, a tak se dá předpokládat žc jen málokdy se sejde 
reprezentace v tom nqsilnčjšim složeni. Pro omluvy výše zminčnych hráčů jc  však nutné nalczt 
pochopení. Oni si pro Česko uičilč sve ješté odvedou.

1 pro tato fakta se domnívám. žc Češi žádnou ostudu neudělali a s časovým odstupem se bude Iiledčt 
na konečné páté místo jako na úspěch. Zúčastnční dčlalz v P3pendalu pro zisk “alespoň" čtvrtého 
místa maximum Bronz se už pohyboval v oblasti zbožného přání.

Bylo velmi milé a sympatické sledovat, jak se hráči navzájem povzbuzují, vyměňuji si zkušenosti a 
předávají informace. Své si ve všech fázích odvedli i kauči Pouze ženy se nám zdály jaksi opomíjené. 
Možná šlo ale pouze o zdáni. Přesto i ony předvedly to nejlepši. čeho jsou schopny

Původně jsem se chtěl zastavit u jednotlivých hráčů a hráček, ale neudělám to. Myslím, žc by to 
nebylo spravedlivé. Ne vždy má každý svůj den a jak už bylo uvedeno, na nás udělal svým dilem 
dojem každý s pomyslným lvíčkem na prsou.

U jednoho jména se ale nutné zastavit musim: Jiří Borovička. Zde opét použiji okřídlené: "JIRKO. 
DĚKUJEM". Poprvé v životě jsme sledovali vrcholnou soutěž takzvané v přímém přenosu a právě 
diky BoroviČkovi jsme si ji mohli vychutnat až do úplného závěru, a to včetně obrovských nervu při 
útoku na medaili. To. co Jirka předvedl, byla fantazie. Ve srovnáni s nabubřelosti strojových Němců 
pak božská. Z Jirky vyzařoval obrovský’ klid. se kterým šla ruku v ruce nezměrná skromnost a pokora. 
Ne však žádný respekt z "velkých" jmen. To bylo (o pravé ořechové. To Elbrucha a Ludwiga v 
posledním okruhu doslova odrovnávalo.

Až se toto přenese z jednot livce(ů) na kolektiv , protože zodpovědnost za úspčch celku je vždy 
svazující, budeme se stále Častěji vracel s kapsami plnými medailí.

Honza Prokop

M e d  a i 1 c_____ z Evropy za rok 1 9 9 9
Pro úplnost bilancováni naší veleúspěšné sezóny uvádím ještě statis

tický výčet v počtu získaných medaili na 4 největších podnicích v Evro
pě, tzn. Mistrovství světa dospělých, ME juniorů, ME seniorů a FHEZ.
Je zajímavé sledovat zužující se špičku a následnou nBši úspěšnost 

v posledních 3 sezónách. Zatímco v roce 1997 získalo medaili 8 zemí, 
my jsme obsadili pomyslnou 9.-xtou příčku, loni si medaile z vrcholných 
akci rozdělilo 6 zemi a naše republika se posadila na 5.místo, letos 
už se počet medailistů scvrkl na 5 a my se se Švédy dělíme v úspěšnosti 
o 3.-4.místo!
Nechci předvídat, ale příští rok bud totálně vybuchneme, nebo, podle 

posloupnosti minulých let, těm Němcům a Rakušanům pořádně zatopíme...
zlatá stříbrná bronzová

Německo 9 6 4
Rakousko 5 3 4
česká republika - 2 3
Švédsko 2 3
Nizozemsko 1 -
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S t a t i s t i k a
Aktivní hráCi v roce 1999

Podle výsledkových listin jsem sestavil i letos statistiku aktivních 
hráčů, kterou jsem rozdělil do již tradičních přehledů. Celkový počet 
se malinko liší od oficiální statistiky, ale dal jsem přednost většímu 
počtu, do kterého jsem zahrnul i hráče mimo soutěž a hostující fyráče 
ze zahraničních klubů. V závorkách je rozdíl mezi letoškem a loňskem.
Počet aktivních hráčů: ^^439^ 225 mužů A  8/ 51,3* A4/

43 žen A  3/ 9,8% 8 seniorek
A28/ 119 juniorů A  1/ 27,1* 69 žáků A 5/

52 seniorů /+18/ 11,8*
Tento přehled jasně ukazuje, jak nám aktivní základna stárne a bude 

stárnout, potěšitelný stále zůstává počet juniorů, zejména žáků, kde 
nám základna rok od roku stále narůstá.
Rozložení do jednotlivých oblastí e zemi ukazuje další přehled:
Čechy-střed 121 A  1/ 27,6* A  5,3/
Čechy-západ 131 A  27/ 29,8* Čechy 252 A 28/ 57,4*
Morava-sever 78 /-ll/ 17,8% /-5,3/
Morava-jih 109 A  1/ 24,8% Morava 187 /-10/ 42,6%

Jak to vypadá, na západě Čech probíhá velká konjuktura, naopak na se
veru Moravy docela slušné krize. Tím také získaly Čechy celkem 10% zisku 
proti loňskému roku a znovu se od sebe obě historické země vzdálily.
Podíl jednotlivých kategorii ukazuje následující přehled: 
čechy-střed 59 mužů /-8/ 16 ž«n /+2/ 24 juniorů /-l/ 22 seniorů A8/
Čechy-zépad 79 mužů A20/ 13 žen A 6 /  26 juniorů /+10/ 13 seniorů /+1/
Morava-sever 39 mužů /-6/ 9 žen /O/ 16 juniorů /-9/ 14 seniorů /+4/
Morava-jih 48 mužů /+3/ 5 žen /-!/ 53 juniorů /-!/ 3 senioři AI/

V mužích zachránila celkovou plusovou bilanci západní oblast, kupodivu 
také vykazuje i nárůst juniorů jako jediná, v seniorech vykazují všechny 
oblasti nárůst a v ženách je to pouze v Čechách. Obecně je málo mužů na 
severu Moravy a přebytek v západních Čechách, žen je málo na celé Moravě, 
výrazně zaostává sever Moravy v juniorech a výrazně převyšuje zase jih, 
u seniorů máme největší základnu ve středních Čechách a nejmenší na jihu 
Moravy.
Koncentrace kategorii v oddílech nám představuje následující tabulka:
muži ženy junioři senioři
1.Chomutov 16 l.Oáza Praha 6 1.Bystřice pH 14 1.Olomouc 8

Plzeň 16 2.Tempo Praha 4 2.Tovačov 12 2.Tanvald 73.Olomouc 15 Jesenice 4 3.Prostějov 10 3. Tempo Praha
4. Pn.Lázně

6Rakovník 15 4.Olomouc 3 4.Pelhřimov 9 4
5.Fr.Lázně 14 Cheb 3 5.Šternberk 8 Cheb 4
6.Oáza Praha 13 Tanvald 3 6.Olomouc 7 Děkanka Pha 4
7.Tempo Praha 10 Příbram 3 Hulín 7 7.Šternberk 3
V.Dian Praha ■ 10 Uničov 3 8.Louny 6
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Tabulka klubů nám ukazuje celkový počet aktivních hráčů bez rozdílu ka- 
tegoríe:
1. MGC Olomouc 33 /O/ . GC Hulín 13 A  2/
2. Tempo Praha 25 A6/ MGC 90 Brno 13 /-l/
3. l.DĎC Bystřice p/H. 24 AI/ 19.Spartak Příbram 11 A3/Oáza Praha 24 / - ! / SKDG CK Jesenice 11 /-l/
5. KDG Tovačov 22 A4/ 21.EGK Louny 10 A7/
6. SK GC Frant. Lázně 21 A  5/ MGC Slezská Opava 10 /o/

SK DG Chomutov 21 /+4/ 23•Unez Uničov 9 AI/
GC 85 Rakovník 21 / - ! / Start Brno 9 /-3/

9. KDG Šternberk 19 A  2/ Děkanka Praha 9 /-6/
10.MTG Hraničář Cheb 18 A7/ 26.KMG Vyškov 8 /-3/
ll.Slávia VŠ Plzeň 16 A  9/ 27.MGC Jedovnice 7 /-4/
12.Seba Tanvald 15 AI/ 28.MGC HSV Oskava 5 /-5/Viktorie Dian Praha 15 /O/ 29.GSC Nové Město n/Met. 3 AI/

Slávia Hrad. Králové 15 A  2/ 30.GC 99 Senomaty 2 A2/
15.Atlantic Pelhřimov 14 A4/ Mapa GK Šumperk 2 /-9/16-Teurus Prostějov 13 A  5/ 32.Vysoč. Havl.Brod 1 AI/

0 klub: 13.7 hráče AO,9/ ČKDG Kralupy n/Vlt. 0 /-2/ 
Aritma Praha 0 /-l/

loňsku nezměnil, vypadly dva kluby podPočet aktivních klubů se proti
čarou a přibyly dva kluby, a to Senomaty a Havl.Brod, když posledně jme- 
ný jen zásluhou ojedinělé návětěvy P.Landy v západních Cechách.

Shodným počtem a nárůstem základny se nám logicky zvedl i průměr hrá
čů na jeden klub, ale nárůst máme i v počtu klubů nad 12 hráčů, kterých 
je letos celých 18.
Na konci tabulky se krčí kluby v krizi nebo před rozpadem, výjimku 

tvoří nováček ze Senomat, který se pomalu přidružuje.
Růstová tabulka nám přehledně ukazuje, jak jsou na tom letos kluby v ná
růstu, reap. úbytku hráčů:

+ tabulka - tabulka
1.Slávia VŠ Plzeň + 9 hráčů l.Mapa GK Šumperk
2.MTG Hraničář Cheb + 7 2.Děkanka Praha
DGK Louny + 7 3.MGC HSV Oskava

4.Tempo Praha + 6 4.MGC Jedovnice
5.SK GC Frant.Lázně + 5 5.Start Brno
Taurus Prostějov ♦ 5 KMG Vyškov

7.KDG Tovačov + 4
SK DG Chomutov + 4
Atlantic Pelhřimov + 4

10.Spartak Příbram + 3

- 9 hráčů
-  6
- 5
- 4
- 3- 3

Je lichotivé, že letos je levá, tj. plusová tabulka větší než loni. 
Ostatní kluby nezaznamenaly větší výkyvy.
Letos vedou plusovou tabulku západočeské kluby, v minusové tabulce se 

objevují rozpadající se kluby něho které prožívají krizi a měly by se 
nad tímto stavem zamyslet.
Očast na OTJ .ie posledním přehledem, který tradičně uzavírá tuto statis- 
tiku. Dčast je bez rozdílu kategorií a procentní číslo udává poměr mezi 
účastí a skutečným počtem aktivních hráčů v té které oblasti:
Čechy-střed 
Čechy-zépad
Morava-sever
Morava-jih

50,1 hráčů
67.4
51.5 
56,4

/-16,4 / 
A12,3/ 
/-2,4/ 
A9,4/

41,4# účasti 
51,5*
66 *
51,7*

/-14,0/ 
/-7,1/ 
/+5,4/ 
/+8,2/
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podle
Pidi-golfuž e  b ř í č k y

Zemské žebříčky | za rok 1 9  9 9

(č^e č*Py)

muži ženy
1. GrQnvald Jaroslav Tenva 374 b. 1. Fiedlerová Jaroši. FrLáz 342 b
2. Mandék Josef Chomu 364 2. Klingerová Renata Tanva 2953. Ječný Milan OézPr 338 3. Komedová Miroslava OázPr 271
4. Majkus Zdeněk VDiPr 328 4. Nečekalová Jana Cheb 2655. Lipmann Milan Chomu 325 5. Perglová Anděla TemPr 260
6. Staněk Stanislav Rakov 313 6. Vondréková Milena OézPr 254
7. Malík David TemPr 303 7. Badžové Simona TemPr 219
8. Mráz Josef Chomu 291 8. Dočkalová Dana FrLáz 191
9- Andr Zdeněk Rakov 282 9. Selixové Ivana HrKrá 164
ÍO.Nepimach Lub.ml. Tanva 272 lO.Vosmíková Petra TemPr 16311.Hanuška Milan OázPr 271 ll.Zamazalová Renata Tanva 12512.Černý Vladimír Rakov 267 12.Bystřická Adéla Rakov 8913.Tománek Martin HrKrá 266 13.léhocká Anna Jeseň 77
l4.Liea Miroslav ml. FrLáz 265 14.Lisová Věra Jeaen 5015.Hybner Robert TemPr 264 15.Valentová Věra TemPr 49lě.Sulkiewicz Jan VDiPr 258 16.KunzendOrfarové I. Jeseň 44
17.Liška Michal OázPr 258 17.Prechtlové Mich. Tanva 4118.Lev Pavel Rakov 249 18.Civochové Miriam OázPr 10
19.Molnár Karel st. Chomu 220 19.Bokrová Josefa Příbr 8
20.Řehák Jaroslav Rakov 219 20.Vondráková Markéta OézPr 2
21.Vozár Josef TemPr 216 Tománková Zuzana OázPr 222.Vosmík Petr Chomu 211 Novákové Hana Cheb 2
23.Nečekal Marek Cheb 209
2A.Rendl Aleš FrLáz 203 seniorky29.Mika Jiří Příbr 201
26.Martínek Ivo HrKrá 195 1. Fiedlerová Jaroši. PrLáz 342 b
27.Linhart Ladislav TemPr 189 2. Komadová Miroslava OázPr 27128.Slezák Simon Chomu 179 3. Lehocké Anna Jeseň 7729.Horáček Vlastisl. PrLáz 167 4. Valentové Věra TemPr 4930.Pokorný Bohumil VDiPr 164 5. Kunzendčrferová I. Jeseň 44
31.Vančura Libor VDiPr 163 6. Bokrové Josefa Příbr 832.Janík Jiří HrKrá 153 7. Nováková Hana Cheb 2Hruška Michal HrKrá 153
34.Pergl Jan TemPr 152 junioři35.Vlasák Roman OázPr 15136.Benda Lumír Plzeň 150 1. Vysloužil Tomáš VDiPr 364 b
37.Prousek Martin Tanva 147 2. Mach Aleš HrKrá 360
38.Kudyn Pavel HrKrá 144 3. Dočkalová Jana Jeseň 35139.Šmíd Karel Rakov 139 4. Nepraš Jiří ml. Pelhř 33140.Moravec Milan PrLáz 135 5. Šindelář Ondřej VDiPr 283ál.Kropáček Václav Rakov 133 6. Chriatu David Rakov 25242.Bvstřický Tomáš Rakov 133 7. Oregor Tomáš Rakov 22343.Bláha Milan Rakov 129 8. Gregor Miloš Rakov 210
44.Neugebauer Jaroš. HrKrá 125 9. Nečekal Frant.ml. Cheb 208Bašti Bohumír PrLáz 125 10.Sulc Jan ml. OázPr 208
46.Stejskal Bedřich PrLáz 124 ll.Oktábec Oto ml. Příbr 20647.Rak Antonín TemPr 124 12.Dočkal Lubomír ml. Jeseň 179
48.8roumský Miroslav Chomu 119 13.Růžek Bořek Pelhř 17649.Vondrák Michal OázPr 118 14.Vitner Jan Rakov 17350.Pučík Jiří Jeseň 115 15.BrůŽa Richard VDiPr 170
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51. Vysloužil Josef
52. Petrášek Milan 
53-Vodňanský Ladisl.
54. TicháČek Miroslav
55. Pašek Roman
56. Metelka Ladislav
57. Kovář Luboš 
58.Souček Milan

Hála Jan 2 
60.Vitner Václav 
ól.Broumský Jiří
62. Drozda Zdeněk
63. Tupý Hádek
64. Meštrovič Vladim. 
65.Stambach Petr 
66.Sáro Ivo
67. Kuchař Jan ml.
68. Komada Ondřej
69. Mlédenka Tomáš 

Kotek Michal
71. Trnka Jiří
72. Čáaa Ivan
73.Skalický Jaroslav 
74.Turek Tomáš

Lipmann Karel at. 
76.5pidra Marek
77. TureČek Vlaatimil
78. Vlček Petr 

Dočkal Lubom.at. 
Laštovička Zdeněk

81.Sedláček Michal
82. Filipi Jiří
83. Wenzl Daniel 
84.Sedek Jaroslav 
85.0ktábec Oto at.
86. Přibyl Aleš
87. Fischer Richard
88. Pajkov Mitko 

Fried Zdeněk
90.Vlček Lukáš 

Makovec Josef 
Kubice Petr

93. Dvořák Václav
94. Vácha Lukáš
95. Fousek VlBdimír
96. Kratochvíl Václav 

Gangur Mikuláš ml. 
Vejražka Alan 
Valach Martin

muži

žáci
1. Šindelář Ondřej
2. Sulc Jan ml.
3. Oktábec Oto ml.
4. Dočkal Lubomír ml
5. Ječný Martin
6. Omar Ivan

junioři
VDiPr 1 1 2  b . 16,Santler Pavel TemPr 167 b,
Plzeň 1 1 2 17.Šlapák Michal Rakov 167
Plzeň 1 1 0 18.Dlouhý Martin Pelhř l4lTanva 1 0 2 19.Dušek Michal HrKrá 97
Chomu 1 0 0 2 0 . Omar I v b h Pelhř 86
VDiPr 94 21.Ječný Martin OázPr 80
Rakov 92 22.Šálek David HrKrá 33Rakov 89 23>Molnár Karel ml. Chomu 32
OázPr 89 24.Martínek Michal Pelhř 31
Rakov 85 25.Jelínek Lukáš Pelhř 20
Chomu 84 26.Ahne MichBl TemPr 17
Chomu 75 27.Neubert Aleš Louny 15
OázPr 74 28.Kellner Václav Pelhř 14
OázPr 72 29.Půlák Michal Chomu 11
TemPr 71 30.Neprašová Jana Pelhř 8
Rakov 68 31.Pařízek Jakub TemPr 7Plzeň 62 32.Cimerman Jan Lounv 6
OázPr 49 Sálková Renata HrKrá 6
VDiPr 42 34.Průcha Ivan Příbr 2
DěkPr 42 Manafeld Martin Louny 2
Plzeň 41 36.Tůma Jindřich Chomu 1
Plzeň 38
Chomu
OázPr 32

30 juniorky
Chomu 30 1. Dočkalová Jane Jeseň 351 b
Rakov 29 2. Neorašová Jana Pelhř 8
FrLáz 25 3. Sálková Renata HrKrá 6
HrKrá 23
FrLáz
OázPr 23

23 senioři
TemPr 22 1. Kantor Dušan DěkPr 414 b
Plzeň 16 2. Mužík Pavel OázPr 365Jeseň 15 3. Hála Jan 1 FrLáz 336
DěkPr 13 4. Lisa Miroslav st. Jeseň 311Příbr 1 1 5. Poslušný Zdeněk Tanva 290
Tanva 9 6. Kašpar Milouš Tanva 281OázPr 8 7. Kratochvíl Jaroši. FrLáz 279Chomu 7 8. Malík Milan TemPr 257DěkPr 7 9. Čech Vladimír TemPr 237VDiPr 6 10.Novák Libor Tanva 216TemPr 6 11.Prchal Petr DěkPr 198
Chomu 6 12.Václavík Roman DěkPr 193NoMěs 5 13.Vávra Zdeněk TemPr 190Plzeň 3 14-Nečekal Frant.st. Cheb 180
Louny 2 15.Bireš Jan FrLáz 176Plzeň 1 16.Kubík Zdeněk Chomu 1 7 0Cheb 1 17.Nepimach Luboš at. Tanva 168
Cheb 1 18.Sobor Jan OázPr 162FrLáz 1 19.Valenta Jan Temřr 13320.Péč Ladislav Tanva 90

21.Fechtner Jan VDiPr 81
VDiPr

22.Špinetti Dušan Cheb 54482 b. 23.Beran Bohuslav FrLáz 52OázPr 363 24.Novák Jiří 1 Cheb 32
Příbr 360 25.Rýdl Jaroslav Tanva 30
.Jeseň 352 Roaendorf Karel TemPr 30
OázPr 242 27.Vácha Milan Příbr 28
Pelhř 198 28.Dušek Jiří HrKrá 16
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žác i senioři
7. Martínek Michal 

Molnár Karel ni.
9. Šálková Renata
10. Neubert Aleš
11. Půlák Michal
12. Mansfeld Martin 

Neprašová Jana
14. KeÍlner Václav
15. Ciraerman Jan 
lě.Peřízek Jakub
17. Tůma Jindřich
18. Průcha Ivan

(m o r~a~~v^a^
muži
1. Borovička Jiří
2. Švihel Ladislav
3. Bednář Jiří
4. Rimpler Jiří
5. Římský Stanislav
6. Krecl Mojmír
7. Jašek Jindřich
8. Benčík Leonard
9. Urbánek Michael
10. Žoch Svatcmír 
ll.Skopík Zdeněk 
12.Pohanka Pavel 
lB.Roemer Ivan14. Koubský Petr
15. Láník Jan
16. Gerža Vít
17. Doležel Pavel
18. Vítek AleS
19. Holub Leopold
20. Macek Vojtěch
21. Žaloudek Martin 
22.Sedláček David 
23»Spáčil Jaroslav
24, MetyS Jan
25. Langr Libor 
26.Svoboda Martin
27. Knoflíček Ivo
28. Buchta Kamil 

JaSek Vladislav
30.Kopták Roman 
31.Sperlieh Pavel 
32.1ndrák Miroalav
33. Bílek David
34. Netopil Pavel
35. Neradil Vladimír
36. Kadlec Jiří
37. Wagner Zdeněk 
38,Schreiber David
39. Vymazal Milan
40. Adam David
41. Zapletal Zdeněk
42. ápaček Pavel

Pelhř 96 b. 29.NepraS Jiří st. Pelhř 10 b .
Chomu 96 30.Klíma Josef Tanva 2HrKrá 74
Louny
Chomu

70
57 žákyně

Lounv
Pelhř

44 1. šálková Renata HrKrá 74 b .
4 4 2. Neprašové Jana Pelhř 44

Pelhř 39
Louny
TemFr

36
33 mladší žáci

Chomu 16 1. Ječný Martin OázPr 242 b .
Příbr 3 2. Molnár Karel ml. Chomu 96

ženy
Stern 372 b. 1. Unzeitigová Blanka Uničo 278 b.
StBrn 351 2. Unzeitigová Renata Uničo 248
90Brn 349 3. Renklové Danuše Olomo 239StBrn 340 4. Doleželová Lenka Bystř 183Uničo 330 5. Pekárková Dana Oskav 162
Stern 320 6. Puatofková Renata Olomo 143Olomo 316 7. Bednářová Radka 90Brn 133
Olomo 307 8. Trnkalové Marie Tovač 58
90Brn 294 9. Rubikové Dana

10. Říhová Martina
Uničo 54

Uničo 287 Tovač 3290Brn 284 11.Sedláčková Ludmila Opavě 2590Brn 263 12.Lehnerová Hana Olomo 24
Prost 255 13.0eržová Pavlína Stera 2
Uničo 253Prost
Olomo

226
223 junioři

Bystř
Olomo

222 1. Sedláček Břetislav Olomo 476 b.
222 2. Macháček Zdeněk T o vb č 392

Olomo 212 3. Techmann Ondřej Olomo 385Hulín 203 4. Vymazal Adam Stern 366
90Brn 183 5. Macháčková Šárka Tovač 306
Olomo 174 6. Gruntorád Jakub Stera 295Stern 167 7. Tietzová Kateřina Olomo 280
StBrn 163 8. Kouřilová Petra Bystř 279Opava 162 9. Mastil Richard Bystř 261
StBrn 151 10.Šibl Zbyněk Stern 25790Brn 150 11.Tománkové Jana Tovač 249Stern 128 12.Pohajda David Bystř

Olomo
240

Olomo 128 13.Králík Jakub 234
Opava 107 14.Sluka Lukáš Proet 23101 omo 93 15-Nelešovská Mich. Bystř 227Olomo 89 16.Šebela Vojtěch Jedov 192
Bystř 85 17.Klimentová Soňa Olomo 192
Tovač 70 18.Gába Roman Bystř 190
Bystř 68 19.Švehla Michal 90Brn 179Uničo 62 20.Sweczyna Pavel ml. Stera 169
Oskav 53 21.Adamík Tomáš Bystř 159Opava 52 22.Hajn Martin StBrn 123Tovač 47 23.žoch Ondřej Uničo 105
StBrn 4 4 24.Hesal Martin Bystř 102
Stern 43 25.T m  Jiří Stern 88
90Brn 40 26.Janáček Milan ml. Olomo 76
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muži junioři
43.Havelka Martin Tovač 37 b. 27.Doležel Jan Bystř 72 b
44.Netopil Jan , Olomo 35 28.Ditrych Aleš Prost 68
45.Arabasz ArnoSt Opava 34 29.Šebela Radek Jedov 56
46.Trnkal Milan Tovač 31 30.Myška David Prost 54
47.Horák Pavel Výško 30 31.Zapletal Tomáš Hulín 30
48.Šimek Jan Olomo 27 32.Zapletálek Jan Tovač 2e
49.Serf8sB Rostislav Opava 26 33«Heinl Jiří 90Brn 26
50.Novék Jiří 2 Tovač 20' 34.Šišma Václav Štern 14
Sl.Techmann Michal Olomo 151 35.Strnadové Vendula Bystř 13
52.Nehers Milan Prost 13 36.švehlíková Silvie Bystř 11
53.Bureš Zdeněk Šumpe 9 37.Chmelař Vládán Štern 10

Šimek Petr Olomo 9 38.Půček Karel Bystř 4
Tolarovič Ján Bystř 9 Duda Ladislav Tovač <

56.Velick^ Petr Tovač 7 40.Hredečný Tomáš Tovač 2
57.Doležel Ivan Bystř 2 4l.Trnkal Tomáš Tovač 1
58.štyks Jaromír StBra 1 Maršíkové Darina Jedov 1

Rýdl Adam Hulín 1
žáci
1. Vymazal Adam Štern 542 b. juniorky
2. Macháčková Šárka Tovač 475 1. Macháčková Šárka Tovač 306 b
3. Gruntorád Jakub štern 475 2. Tietzová Kateřina Olomo 280
4. Kouřilová Petra Bystř 452 3. Kouřilová Petra Bystř 279
5. Mastil Richard Bystř 426 4. Tománková Jana Tovač 249
6. Králík Jakub Olomo 410 5. Helešovská Mich. Bystř 227
7. Šebela Vojtěch Jedov 340 6. Klimentová Soňa Olomo 192
8. Gába Roman Bystř 325 7. Strnadové Vendula Bystř 139. Švehla Michal 90Brn 321 8. švehlíková Silvie Bystř 11
lO.Adamík Tomáš Bystř 272 9. Maršíkové Darina Jedov 1
ll.Hajn Martin StBrn 228
12.Hasal Martin Bystř 21513-Janéček Milan ml. Olomo 197 senioři
14.Doležel Jan Bystř 147 1. Karásek Jiří štern 483 b
15.Zapletal TomáS Hulín 77 2. Kubík Josef Uničo 340
lě.Zapletálek Jan Tovač 65 3. Karásek Otakar Štern 33817*Strnadová Vendula Byatf* 40 4. Svoboda Miroslav Olomo 32018.Svehlikové Silvie Bystř 39 5. Kuba František Olomo 29519.Pčček Karel Bystř 8 6. Pugtofka František 01 omo 29520.Trnkal TomáS Tovač 7 7. Venák Václav Olomo 278

Vavřik Libor ml. Olomo 7 8. Bartl Bohumil Oskav 225Duda Ladislav Tovač 7 9. Sedláček Vladimír Opava 21723.Rýdl Adam Hulín 6 10.Bednář Jaromír Štern 11324.Hrad*čný Tomáš Tovač 5 11. Procházka Emil Jedov 100
25.Nečekal Roman Tovač 2 12.Mikulík Oldřich Bvstř 9326.Utékal Lukáš Tovač 1 13.Janáček Milan st. Olomo 41Přikryl Josef Prost 1 lá.Techmann Jiří Olomo 29

15.Králík Milan Olomo 18
žákyně 16.Švehla Vladimír 90Brn 8
1. Macháčková Šárka Tovač 475 b.
2. Kouřilová Petra Bystř 452 mladší žáci
3. Strnadové Vendula Bystř 40 1. Doležel Jan Bystř 147 b4. Svehliková Silvie Bystř 39 2. Švehlíková Silvie Bystř 39

3. Trnkal Tomáš Tovač 7
mladší Žákyně Duda Ladislav Tovač 7

5. Hradečný Tomáš Tovač 51. Švehlíková Silvie Bystř 39 b. 6. Utékal Lukáš Tovač 1
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h v  I  v  I  vr i s te
Letošní přehled nově postavených hřišt: B /beton-minigolf/

E /eternit-miniaturgolf/ 
1 9 9 9  F /filc-švédaký filcgolf/

SV Golf
E 1. Sokolov Gagarinova ul. Chráněné dílny
E 2. Stonava o.KI kult.centrum Obecni úřad
E 3. Štáhlavy o.PJ podzámčí zámku Kozel Areál Pohoda
E 4. Havlíčkův Brod Beckovského ul Bowling centrum hala!
F 1. Ústí nad Labem Neštěmická ul. fa Black hala!
F 2. Přerov 12 drah Hotel Jana
F 3. Zlaté Hory o * JE rekr.areál Areál Bohéma
H 1. Vranov n/Dyjí o.ZN RZ Dyje /r.1998/ Voj.láz.rekr.zařízení
H 2. Jeseník lázně Voj.láz.rekr.zařízení
H 3. Kersko o.NB 5 drah manž. Noví
H 4. Slapy n/Vlt. o.PZ 15 drah Voj.rehabil. ústav
H 5. Harrachov o.Stí 5 drah Penzión U Jakuba skláře
Roemer
E 1. Ostrava-Výškovice Lužická ul. Corpus, p.Maderský
šulc J. st.
B 1. PrBha vedle KTG TJ Tempo Praha
svépomoc
B 1. Stáhlavy o.PJ podzámčí zámku Kozel Areál Pohoda

Putování po již postavených hřištích stále pokračuje... 
Okres N o v ý  J i č í n
22/ K o p ř i v n i c e  MTG Flora - 1974

majitel: TJ Start Kopřivnice provozovatel: TJ Start Kopřiv,
klub: TJ Start Kopřivnice

návštěvnost: stav hřiště: dobrý
místo: městské koupaliště
V kopci na okraji města, asi 15 min. od nádraží, se nachází jedno 

z nejhezěíeh hřišt na Moravě, které je známé hlavně těm starším hráčům. 
Hřiště je zasazené do areálu koupaliště s tobogánem vedle fotbalového 
stadiónu a pověstnou plochou dráhou. Zázemí golfu je velmi dobré, hned 
v sousedství je restaurace s velkou zahrádkou a malým dětským koutkem. 
Hřiště má slušnou polohu, nachází se poblíž velkého areálu učiliště 
Tatry Kopřivnice.

Miniatur-golf je vcelku slušně udržován, má perfektní parkovou úpra
vu, samotné hrací plochy jsou starší a místy děravé, ale mantinely pro
šly zřejmě generální opravou a vypadají velmi dobře, stejně jako lavičky, 
jez se jeví jako nové. Také zde byly odstraněny přebytečné 2 dráhy.

Klub zde fungoval od poloviny 70.let až téměř dodnes. V současné do
bě činnost ustala, ale 2 hlavní nadšenci /M.Svoboda,!.Holub/ s kroužkem 
příbuzných a známých se snaží obnovit zašlou slávu a aspirují také na 
pořádání moravského přeboru na rok 2000, což by byl jistě chvályhodný 
první krok k obnovení činnosti klubu...
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55/ T r o j a n o v i c e  MTG Flora - 1979
majitel: Kotel Optimit provozovatel: Hotel Optimit

klub: -
návStěvnost: atav hřiště: katastrofální
místo: Ráztoka, u Hotelu Optimit
Asi 4 km od Frenštátu pod Radhoštěm ae nachází rekreační oblast, 

zvaná Ráztoka, ,od které je kouaek na Pustevny a na Radhošt. Je zde plno 
hotelů a penziónů, taktéž soukromých chat, zkrátka ráj pro turisty.
A v této spleti ae nalézá kouaek od hlavní cesty velký hotel, což je po
dle názvu bývalé rekreační středisko Optimitu Odry. Hned u parkoviště 
objevíte volně přístupný miniatur-golf, který je totálně špinavý, zame- 
chovaný a rozšlapaný.

V areálu hotelu se nachází bazén, malé fotbalové hřiště a asfaltový 
tenisový kurt, jež jsou udržované. Golf je ovšem téměř totálně zničen, 
což je podobný obrázek jako u všech rekreačních zařízení tohoto typu, 
podobně jako ve Vizovicích. Nejspíše je,zde provoz jen pro hotelové ho
sty a ti se podle toho chovají, a zvlašt, pokud jsou majitelé laici a 
údržbě golfu nerozumí nebo rozumět nechtějí...
2-9/ Frenštát pod Radhoštěm MTG /9 drah/ SV Golf - 1995

Na okraji Frenštátu, v Místecké ulici, se nachází bar Markýz a v je
ho zahradě se nachází 9 drah miniatur-golfu. Bar je v provozu až večer, 
takže se zde bude hrát hlavně v létě, když je světlo a dá se venku na za
hrádce sedět a bavit se. Součástí golfu je i ruský kuželník.

Hřiště je v docela slušném stavu, na šroubovacích nožičkách, ale bez 
dláždění. Kolem drah je velmi dobře udržovaná tráva. Přístup je docela 
volný, volně jsem vkročil, volně vykročil. A ještě perlička na závěr, 
je zde dráha ledvina s ledvinou i s váčkem...

Okres O l o m o u c
- / Olomouc-Radíkov MTG Flora - 198 ?

Hřiště bylo zrušeno. /Číslo 22 dostal MTG v Kopřivnici./
F 1-2/ Olomouc SPG /2 dráhy/ SV Golf - 1998

V loňském roce, někdy v prosinci, si postavila firma SV Golf 2 dráhy 
filc-golfu švédského typu, hned vedle miniaturgolřu u ragbyového hřiště. 
Je to zřejmě jen reklamní či tréninkový účel, ale pro úplnost je zařazu
ji do seznamu. Doufejme, že nezůstane jen u těchto 2 drah a postupně se 
areál rozroste až do regulérního kombi-areálu s 36 drahami...

Okres P ř e r o v
F 1-12/ Přerov SPG /12 drah/ SV Golf - 1999

O Hotelu Jana, v blízkosti obřího tenisového areálu, se v letošním 
roce postavilo 12 drah filc-golfu švédského typu. Hřiště ve své barevné 
kombinaci vypadá naprosto špičkově a po osázení nové trávy a upravení 
cestiček kolem drah dostal venkovní areál pořádný Smrnc.

Zahrada tohoto hotelu splňuje nejpřísnějši kritéria pro odpočinek, 
kromě golfu je zde i příjemná venkovní zahrádka s pergolami a lavičkami. 
Proběhl zde i turnaj pro celebrity města a pro závodní hráče z okolí. 
Celá akce měla naprosto famózní atmosféru.

Podle vyjádření vedeni hotelu není golf určen jen pro hotelové hosty, 
ale i pro veřejnost. Je jen škoda. Že těch drah není 18 pro pořádání re
gulérních turnajů a že hotel má 5 hvězdiček, což je pro našince celkem 
nevyhovující kategorie, zvlášt pro chudé kluby z okolí...
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Okres J i h l a v a
56/ T ř e š í MTG Flora - 1989

majitel: SOU Třešt provozovatel;: SOU Třešt
klub: -

návštěvnost: stav hřiště: špatný
místo: Internát Stř.odb.učiliště, ul. K Valše
Asi 10 minut pěšky od nádraží Třešt-město, samozřejmě na kooci, se 

nachází areál internátu, který je velmi rozlehlý a hned vedle hlavního 
vchodu ae nalázá 18 dráhový miniatur-golf, který je totálně špinavý, ale 
jinak celkem nerozbitý.

Vypadá to, Že je navštěvován jak učni, tak veřejností, ale žádnou 
výdejní budku na hole a míče jsem neviděl, zřejmě je toto k dostání v re 
cepci. Ve velkém areálu se kromě golfu nachází 7 poschočová ubytovna a 
3 patrová budova učeben a dílen, dále velká tělocvična, 2 volejbalové 
kurty a provozní budovy.

Hřiště samotné je bez stínu, ale s lavičkami a s dlážděním okolo 
drah. Zde by asi šlo založit klub a byl by asi i přísun lidi, ale je to 
dost daleko od střední Moravy i od Brna.
3-9/ Jihlava MTG /9 drah/ ASOP - 1994

Cestou na jih z Jihlavy, na Brtnické ulici, se odbočí do ulice Nad 
Plovárnou a tam uvidíte rozlehlý areál základní školy. Uprostřed tohoto 
školního komplexu, za přísného zákazu vstupu, jsem celkem lehce vstoupil 
přes stržený plot dovnitř a tam nalezl 9 drah, stále kvalitně natřených, 
ale už špinavých a rozbitých. Buá je využívá škola, nebo nikdo, ale kaž
dopádně tady asi klub nevznikne, i když zde se školnímu hřišti celkem 
honosně říká Areál zdraví...

Okres T ř e b í č
57/ T ř e b í č MTQ Flora - 1979

majitel: firma Bear provozovatel: firma Bear
klub: -

návštěvnost: stav hřiště: uspokojivý
místo: říční lázně Na Polance, ul. Za plovárnou
Ha okraji Třebíče, u reky Jihlavy, jen 10 minut od autobusového 

nádraží, se nalézá plavecký areál se starobylými dřevěnými šatnami, dvě
ma dětskými brouzdališti, velkým tobogánem a 2 velkými bazény. Areál je 
to nádherný, přes most zpátky je ještě větší výletní restaurace.

V rohu tohoto komplexu, hned vedle velkého a uměle vyhřívaného bazé
nu, se nachází 18 drah miniaturu. Jistě ai někteří z pamětníků na jižní 
Moravě vzpomenou, že se tady na konci 80. a r.a začátku 90. let hrály i 
oficiální turnaje, ale klub tady prakticky nevznikl. Od té doby jsou tu 
ještě zatmelené spoje, jinak je hřiště zamechované a špinavé, ale na na
še poměry ještě slušně udržované. Na začátku golfu také vyrostla pergola 
s posezením. Na hřišti je málo stínu a na posezení jsou tady jen takové 
podivné bobky na jednu menší prdelku.

Celkový dojem z areálu je ovšem pozitivní, vedle golfu ae nalézá ješ
tě asfaltový kurt na volejbal a vedle další, 2řejmě na nohejbal nebo te
nis. Zde musí být určitě slušná návštěvnost, a to nejen v létě.

Tady by se závodní hraní jistě uchytilo, ale opět je to daleko i od 
Brna, chybí kontakt na bývalé zájemce o hraní. Co se mne týče, zde by se 
mi líbilo hrát...
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t a b u l k y
S l o v e n s k á  liga ročník 1998 / 1999

po 13 kolech
1. MGC Termál Dunajská Střede
2. TJ Slávia TO KoSica
3. MGK Delta Žilina
4. DGC Slévie Trnava
5. GK Bratislava
6. MGC Classic Kožice

5083 Úderů 
4 304
5335
5232
4522
4846

77 bodů 
63
44
43
34.5
16.5

co se hraje
P r o s i n e c 1999

Česká republika
ne 26 Vánoční turnaj MTG MGC Olomouc

Švýcarsko
so-ne 
4- 5 25 Giri "Le Palme" MG Quartino
so-ne
11-12

Internation.
Hallenmeiaterschaft 80% Ba8sersdorř

ne 19 Trofeo Hagmann MG Quartino
ne 26 Weihnachtsturnier UTG Villmergen
st 29 Sun Geldcup MTG Bňrglen

Itálie

OJG Coppa del Tigullio Rapallo
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časopis pro hráče a příznivce dráhového golfu v ČR 
listopad 1999

Adresa: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 01 Kojetín
telefon 0641 / 76 25 36 
fax 0641 / 76 40 06

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

Uzávěrka 18, 11. 1999
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou 
s.o., odštěpným závodem Severní Morava v Ostravě 1 
Novinářské 20, S.j. 2240/98-P/l ze dne 26. 6. 1998

11/99
Roěník 3 číslo 34
Vyšlo 24. 11. 1999

Cena 12,- K£

/Předplatné na rok 2000 Siní 140,- KS/



$VgoIÍ
A S S O C I A T I O N

Představuje nová filcová hřiště (GREENGOLF) :

AREÁL BOHÉMA u Zlatých hor (18 d ra h ):

Hřiště bylo vybudováno na jaře roku 1999 jako první filcové hřiště v ČR. Koncem záři 
se zde uskutečnil turnaj, jehož absolutním vítězem se stal Šimon Slezák. Byl zároveň 
vytvořen Tondou Rakem rekord hřiště výkonem 29 úderů.

AREÁL HOTELU JANA v Přerově (12 d ra h ):

Hřiště bylo vybudováno v srpnu 1999 a zároveň slavnostně otevřeno propagačním 
turnajem jehož vítězem se stal Vit Gerža, který zároveň vytvořil rekord tohoto hřiště 
výkonem 21 úderů. Slavnostního otevření se mimo jiné účastil I starosta města 
Přerov.

HALA Ústí n/Labem (18 d ra h ) :

Hřiště bylo vybudováno v červenci 1999 a slavnostně otevřeno v říjnu tohoto roku. 
Dne 27.-28.1999 se zde uskutečni první halový turnaj v české republice za účasti 
cca 110 hráčů z 5 zemi. Očekává se překonání českého rekordu na jeden okruh.

AREAL ALTERLAA ve Vídni (18 d ra h ):

Dokončení prvního filcové hřišti české výroby v zahraničí právě vrcholí. Hřiště je 
očekáváno v Rakousku s velkým zájmem a počítá se, že nahradí pro významné 
soutěže v Rakousku hřiště v Holabrunnu, které je již ve špatném stavu.Zajímavostí 
je, že hříště bude mít modrý koberec.
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