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Ú v o d

Tak vás vítám už ve čtvrtém roce vydávání tohoto plátku a v magickém 
roce 2000 vám i sobě přeji jen to nejlepší...

Současná zima nám vynahradila svou bílou peřinou a chladným počasím 
všechny předchozí, které se spíše podobaly studenému podzimu. A tak 
právě akorát se nám hodí otevření našich dvou hal, kde můžeme trénovat 
a pořádat turnaje takřka celou zimu...

Nový ročník přinesl i další kosmetickou úpravu v ceně tohoto bulleti
nu, kterou si vynutila inflace poštovních zásilek i trochu objemnější 
vydání prvního čísla, které by se v budoucnu nemělo nijak ztenčovat...

Mám za to, že 13 korun každý měsíc za pravidelnou informovanost není 
nijak moc, i když i toto je relativní, pro někoho jsou to drobné a pro 
někoho závratná částka,..

Co mě v poslední době trápí, je pomalé pronikání výrazu Cechy, v Če- 
chácHr a do Čech v souvislosti s celou naší republikou. Jistě budu ozna
čen za moravského šovinistu, ale já žiju na Moravě, zde jsem se také 
narodil a podle všech předpokladů taky umřu. Výraz Cechy byl vždycky 
používán ve smyslu území, kde hranicí je zhruba Jihlava a Svitavy a dál 
už je Morava až zase po Hodonín a Valašsko...

Historicky byl používán pojem České země, České království či Země 
koruny České, který se územně dělil na Čechy, Moravu a Slezsko, takže 
globalizaci výrazu Čechy nemůžu přijmout a v tomto časopise se bude 
nadále používat názvů Česká republika či Česko ve smyslu celostátním, 
Čechy ve smyslu Čechy, Morava ve smyslu Morava a Slezsko a posledně 
jmenovaný výraz také občas samostatně...

Ale od filologie pojáme k něčemu veselejšímu. Na spodním obrázku vi
díte dva hráče, ale nejsou to hokejisté, jak jste si mysleli. Jsou to 
hráči nově připravovaného klubu v Dolníeh Sádlovicích, kteří pojímají 
zimní přípravu skutečně důkladně a ve vybavení, ne nepodobnému hokeji- 
stickému, se připravují na nadcházející sezónu...

V tomto konkrétním případě se dva nejlepší adepti našeho sportu pe
rou o to, kdo dříve dorazí dlouhou dohrávku na střeSáku, který jeden 

z nich těsně před tím o dvacet centimetrů minul...
A ta výbava jistě není náhod
ná, jelikož na zamrzlém oko

lí drah to klouže a někte
ří nedisciplinovaní hráči 

nepoužívají hůl jenom 
ke hře...
Tak ahoj zase v únoru 
a na otázku, jestli 

Roemer a jeho časopis 
přežije rok 2000. 
si dejte odpověd
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novinky
Zprezidia^ČMGS^

Schůze prezidia se v novém roce konala 9.1.2000 v Praze za přítom
nosti 5 členů, omluveni byli L.Švihel a M.Nefiekal, nepřítomen byl 
I.Roemer.
Jednotlivé body
- mají se vydávat Pravidla M G . tiskárna Dian 17|-Kfi za kus, přes Triumf

levnější, ale zde je nutné vazba na uzavřeni smlouvy
- sraz mládeže 2000: potvrzené snaha organizovat tuto akci ze strany

MTG Hraničáře Cheb, kde je podpora jak na radnici, tak i mezi pod
nikatelskými kruhy. Předpokládá se účast 40-50 lidí po dobu 7 dní, 
sestaven předběžný program i s finanční rozvahou, svaz přislíbil 
finance na vyiet do Prahy

- CTM 2000: STK 8.1.2000 potvrdilo jako pořadatele Louny, prezidium to
to rozhodnutí zrušilo a přesunulo CTM do Chebu /20 let založení 
klubu, podpora města/, Louny dostanou kompenzaci v r.2001

Struktura svazu
Byla navržena nová struktura nejvyššího orgánu, kterou předložil pre

zident V.Čech. Tento návrh byl připomínkován, ale došlo se k závěru, že 
v současné době není dost ochotných a schopných funkcionářů, kteří by 
tuto novou strukturu naplnili. Tento bod se tedy odsouvá do té chvíle, 
až bude těchto lidí dostatek a pak bude tento novy návrh realizován.
Smluvní partneři
Triumf - zatím není podepsána smlouva o spolupráci, agentura zatím ne

nalezla pro svaz generálního sponzora 
- pokračují další jednání, bude vydána příručka reklamní pre

zentace, byly předány finanční rozvahy potřeb svazu /zatím 
pro reprezentaci/ do roku 2004, byly předány podklady prezen
tace svazu na výstavě Holiday World

SV Golf - jako potencionální sponzor zatím bez smluvního vztahu, agen
tura Triumf mé zájem o výhradní zastupování svazu, tedy i ve 
vztahu k SV Golf

- míčová podpora, pokud bude uplatněna do I.čtvrtletí, zůstává 
ve starých cenách /200 maiy, 250 velký/, poté budou nové ce
ny míčů a musí se podepsat i nová smlouva o míčové podpoře

Propagace svazu
- předloženy nové návrhy svazových formulářů, běžné formuláře schvále

ny, nutné úpravy hlavičkového papíru, přihlášky k registraci a hra
cích protokolů

- budou vyrobeny vizitky s novým názvem a logem svazu, 500 ks se jménem
prezidenta, 2.000 ks pro ostatní funkcionáře a navíc 5 ks razítek 
a novým názvem a logem svazu

- bude vydána Ročenka 99 jako jeden z materiálů pro Holiday World, ob
sah podobny minulým ročenkám, omezené výsledkové část, vydáni 500 
ks, vytiskne Dian

- bude vydán katalog reklamních ploch, odezva oddílů na tento materiál
jen asi poloviční

- bude vydán propagační materiál "Poznejte minigolf", což je barevny
leták poskládaný, náklad 5.000 ks

- byl propagován minigolf v Brně, na podzim proběhla akce reklamní a-
gentury Arkadia a Obch.galerie Orlí, kde byla 1 dráha a ukázkami 
a soutěžemi, možná protislužba prezentace v médiích a eponioring
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-chystá se novinářský turnaj v Brně a vydání bulletinu "Statistický 
přehled kuriozit v MG", kde by se měli objevit vítězové turnajů, 
rekordy na jednotlivých hřištích apod.

Personální otázky
Kritizován 0.Daniel za práci na úseku zahraniční diplomacie a za vý

kon funkce vedoucího výprav v cizině, především jeho nedostatečné za
stupování zájmů ČR v orgánech WMF a nedokonalá organizace zahraničních 
zájezdů.

Dále byl kritizován sekretář P.Prchal za malou zastižitelnost na pra
covišti, za malou aktivitu a za nepřizpůsobivost na novou komunikační 
techniku.

Po vyslechnutí názorů kritizovaných doporučilo prezidium, aby si dot
čeni z tohoto vzali poučení do další práce a při dalších opakováních 
kritizovaných chyb by se mohly vyvodit zásadnější závěry.

Člen prezidia za mládež M.Nečekal se z důvodu velkého studijního za
tíženi ústně vzdal své funkce. Náhrada by se měla vyřešit do konferen
ce svazu.

Nakonec byli kritizováni někteří členové jednotlivých komisí a je 
na předsedech jednotlivých komisí, zdali mají tito členové vykonávat 
své funkce, když za nimi není vidět žádná činnost.
Různé
- předseda STK 0.Daniel seznámil prezidium se závěry schůze STK, na kte

ré byly dokončeny poslední úpravy Soutěžního řádu i s dodatky na 
tento rok, konečná verze bude předána oddílům na konferenci svazu

- termínová listina zaznamenala další změnu, když se vyhovělo pořadate
lům ve Zlatých Horách a GP na Oáze bude s Zlatými Horami prohozena, 
dále byly respektovány termíny SV Golf Mastera 2000, které nezasa
hují do celostátní termínovky, ale budou se muset upravit oblastní

Termínová 22.-23.4. M2000 šíáhlavy /kombi/
30.4#“1»5♦ l.Tour Rakovník / Tovačov
7.-8.5. l.GP Zlaté Hory

2000 20.21.5. 2.Tour Fr .Lázně / Šternberk
3.-4.6. 2.GP Oáza Praha

10.-11.6. NC Riga /LV/
17.-18.6. JT /CTM/ Cheb
24.-25.6. PČ/PM Tanvald / Kopřivnice
8.-9.7. 3.GP Olomouc

28.-30.7. Mistrovství ČR Tempo Praha /kombi/
12.-13.8. MEJ Lamego /P/
23.-26.8. ME Riga /LV/
9.-10.9. MES Eupen /B/

16.-17.9. M2000 Zlaté Hory
23.-24.9. 4 .GP Štáhlavy
5.-7.10. R4EZ Appelscha /NL/
7.-8.10. 3 .Tour / Prostějov

21.-22.10. 3 .Tour Ostí n.L. /
25.-26.11. M2000 Ústí nad Labem

- nejlepší sportovci 1999, dosud neurčeni, rozhodnutí padne na únorové
schůzi prezidia

- školení rozhodčích II, a III. tř. proběhne 18.-19.3. v Praze na Arit-
mě

- konkurz na turnaje v roce 2001 zatím bez odezvy, požadavek trvá nadá
le

- na nadcházející schůzi STK WMF předloží náš zástupce kandidaturu na
MEJ 2001 a MS 2003, jako alternativu při střetu zájmů místo MS 03 
je možno ME 2002 a MES 2003

- předběžně potvrzeny noclehy na mez. akcích: NC Riga - 4 noclehy
ME Riga - celá výprava
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MEJ Lamego - oelá výprava 
VT Eupen - 4 noolehý 
MES Eupen - otlá výprava

- zjistit, zda na MES jede Slovensko a Maáarsko /Údajná slevu pro týmy
východního bloku/

- za současného stavu financí svazu nelze akceptovat výcv.tábor repre
zentace dospělých v rozsahu, navrženém K.Molnérem

- I 31.12.1999 oficiálně ukončil činnost oddíl MGC Hotel Siegel Václa-
vov Oskava, hráči jsou tudíž volní a mohou být přeregistrováni do 
jiných oddílů bez přestupního řízení

- do konce roku jsme zaznamenali přihlášky 2 nových oddílfl:
KDG 2000 Ostrava 
GC Pohoda Podzámčí Kozel,

kteří budou na konferenci svazu formálně přijati do ČMGS
- statut samostatného SK nahlásil oddíl MG Tempo Praha
- termín konference svazu byl určen na neděli 5.3.2000 do Prahy, zase

dací sál areálu SK Oáza Praha
Příští zasedání prezidia se bude konat v neděli 6.3.2000 v Brně.

Ze sekretariátu ČMGS

Nové tváře
2531 Vrba Václav st. 1947 SK GC Františkovy Lázně
2532 Vrba Václav ml. 1987 SK OC Františkovy Lázně

Těmito posledními přihlášenými se dostáváme ke konečnému Učtu nově 
registrovaných hráčů, který činí ^  novjřch 61,nfl| což ^  proti ro

ku 1998 83)nových členů a proti roku 1997 t̂ -30, nových hráčů...

Přestupy

S účinností od 1.3.2000- jsou schválené tyto přestupy:

Trnka Ladislav 
Nečekal František ml. 
Vosmíková Petra 
Santler Pavel 
Macourová Eva 
Palkovský Marek

Senioři

z MTQC Prievidza 
MTOTtceničář/Clíeb 
Tempo
Tempo PťaheP 
Spartak Přibrat: 

"Hulín

Viktorie Dian Praha 8 
KDO Tovačov 
SK DO Chomutov 
Slavia Hradec Králové 
Děkanka Praha 
KOB Kojetín

Do uzávěrky byl zatím znám jediný senior, který chce hrát v kategorii 
dospělých:

Sulkiewicz Jan MOC Viktorie Dian Praha 8
Takže bude celý rok 2000 hrát v kategorii m u ž i .

Nové kluby
KDG 2000 Ostrava - vedoucí L.Hanzelka, kdysi dávno hráč Qolfu

Opava /zatím bez hřiště/
GC Pohoda Podzámčí Kozel - klub, který bude hrát v kombi areálu Po

hoda v podzámčí zámku Kozel, který ae na
chází v katastru ebce Šíáhlavy, okr. Pl- 
zeň-jih /asi 15 km od Plzně/
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česká republika
SV Golf Auto Dobrovolný 0_g_e_n___2000_

H a v 1 i i H  » B r o d  22.-23.1.2000

První letošní akce celostátního významu se konala 
v Havlíčkově Brodě. Uskutečnila se v hale, ve které 
stojí 18 dráhový miniatur-golf.

NaSe druhá hala je zřízena z bývalé dílny či skladu a kromě golfu 
je zde 4 dráhový bowling, kulečník, 2 šipkové automaty a vcelku pro
storná restaurace.

Tento turnaj byl také prvním turnajem série nazvané SV Golf Mastera 
2000, který má 4 turnaje, z toho 2 halové, tady a v Ústí nad Labem,
1 turnaj kombi ve Síáhlavech o Velikonocích a 1 turnaj na filcu ve Zla
tých Horách a celkově nejlepší budou finančně odměněni...

V Havlíčkově Brodě se sjelo celkem 65 hráčů a hráček ze 2 zemí. Kro
mě našich hráčů přijeli i 4 Macíaři, ostatní země neměly zájem. Hrálo 
se letmým startem na 7 okruhů a nejlepší v každé kategorii jednotlivců 
pak hráli ještě 1 okruh superfinále.

V kategorii mužů se skutečně bojovalo až do poslední jamky. Palmu 
vítězství si nakonec odvezl do Chomutova K.Molnár st., jeden z členů 
sdružení SV Golf. Druhé místo vybojoval nakonec A.Rak z Tempa Praha, 
o úder třetí skončil J.Metyš z brněnského Startu.

Mezi ženami suverénně kralovala naše úspěšné seniorka M.Komadová 
z Oázy Praha, druhá skončila s velkým odstupem P.Vosmíková z Chomuto
va a třetí s dalším odstupem S.Badžová z Tempa Praha.

Slabě obsazenou kategorii juniorů vyhráj. rakovnický M.Gregor, který 
o 3 ádery porazil stále se lepšícího J.Krélíka z Olomouce. O další 
úder zpět byl nakonec A.Mach z Hradce Králového. 1

V seniorech byl nejlepší další člen 8družení SV Golf - J.Valenta, 
druhý skončil D.Kantor z pražské Děkanky, na třetí příčce s velkým od
stupem dohrál J.Kratochvíl z Františkových Lázní.

V soutěži družstev, která je jedna z nejhlavnějších kategorií, zví
tězilo celkem s přehledem "béčko" Tempa Praha, když porazilo největší
ho favorita z Chomutova. Třetí místo v této prestižní soutěži nakonec 
obsadili borci z Rakovníka.

Cizinci se neprosadili. výborný junior Pálinkás, který vyhrál v Ústí, 
tady nebyl a ostatní zaplňovali poslední příčky svých kategorii...

$V Golf
MASTERS 2000

muži /39 úč./
1. Molnér Karel st. DG Chomutov 187 úd. 023,38 5.000,- Kč
2. Rak Antonín Tempo Praha 189 3.000
3. Metyš Jan Start Brno 190 1.500
4. Malík David Tempo Praha 195 900
5. Koče Martin GC 85 Rakovník 196 800
6. Ječný Milan Oáza Praha 200
7. Vlasák Roman Oáza Praha 1 7 4 / 7  okruhů
8, Mandák Josef DG Chomutov 176
9. Borovička Jiří DG Chomutov 176
10.Vítek Aleš MGC Olomouc 178
11.Linhart Ladislav Tempo Praha 179
12.Pokorný Bohumil Vik.Dian Praha 180
13.Vozár Josef Tempo Praha 180
l4.Bystřický Tomáš GC 85 Rakovník 181
15.Pergl Jan Tempo Praha 181
16.Lisa Miroslav ml. Frant.Lázně 181
17.Svoboda Martin Start Brno 181
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ženy /10 úč./
1. Komadová Miroslava Oáza Praha 203 úd. 025,38 2.000,- Kč
2. Vosmíková Petra DG Chomutov 211 1.000
3. Badžová Simona Tempo Praha 216 500
4. Valentová Věra Tempo Praha 187 / 7 okruhů
5. Perglová Anděla Tempo Praha 190
6. Selixová Ivana Hraď.Králové 205
7. Fiedlerová Jaroslava Frant.Lázně 208

junioři /6 úč./
1. Grégor Miloš GC 85 Rakovník 213 úd. 026,63 1.500,- Kč
2. Králík Jakub MGC Olomouc 216 750
3. Mach Aleš Hrad.Králevé 217
4. Nepraš Jiří ml. Atl. Pelhřimov 191 / 7 okruhů
5. Vysloužil Tomáš Vik.Dian Praha 193

senioři /10 áč./
1. Valenta Jan Tempo Praha 201 úd. 025,13 2.000,- Kč
2. Kantor Dušan Děkanka Praha 204 1.000
3. Kratochvil Jaroslav Frant.Lázně 211 500
4. švihel Ladislav Start Brno 195 / 7 okruhů
5. Mužík Pavel Oáza Praha 196
6. Jašek Vladislav MGC Olomouc 196
7. Kašpar Milouš Seba Tanvald 198

družstva /li týmů/
1. Tempo Praha "B" ČR 699 úd. 024,96 5.000,- Kč

/Malík D., Linhart L., Rak A ., Vozár J./
2. SK DG Chomutov ČR 721 3.000

/Lipmann M ,, Mandák J., Molnár K.st., Borovička J./
3. GC 85 Rakovník ČR 724 1.500

/Koča M., 'Gregor M,, Staněk S., Bystřický T./
4. Start Brno ' ■ ČR 733 900

/Metyš J., Svihel L., Svoboda Mart., Rimpler J./
5. Tempo Praha "A” ČR 735 600

/Pergl J., Perglová A., Badžová S., Hybner R./
6. Oáza Praha ČR 738
7. Viktorie Dian Praha ČR 750
8. GC Frant. Lázně ČR 762
9. MGC Olomouc ČR 764
lO.Slavia Hr.Králové ČR 768
ll.Seba Tanvald ČR 867

Na tomto místě nelze než znovu pochválit pořadatele z SV Golfuf po
děkovat sponzorům za jejich dary 1 příspěvky a hlavně bych chtěl vy
zvednout přehlednou a velkou výsledkovou tabuli, která by se měla stát 
standardem na každám turnaji,,.

Ze své pozice propagátora minigolfu musím vzít tuto novou sérii jako 
alternativu k oficiálním soutěžím, jen mě mrzl, že se zde projevuje fi
nanční náročnost účasti na takovémto turnaji, což zřejmě nesvědčí naěí 
mládeži, která si takový turnaj asi nemůže dovolit...

Nechrne se překvapit, jakou má tato nová série životnost a oo nového 
nám přinese, zatím je to dítko v plenkách, i když se zkušenými • ostří
lenými rodiči...

T8ké jsem v Havl.Brodě zahlédl založení klubu pod názvem Minigolf BC 
Havl.Brod, ale nikde jinde není zmínka, zřejmě jim chybí inforaaoe nebo 
lidi nebo obojí...
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cizina
[ S l o v e n s k o ]

Předehrou podzimní části soutěži byl letní přestupový termín. Zno
vu se zapojila Prievidza, které se z cizích služeb vrátili M.Jéger- 
ský z Dun.Středy a L.Trnka z košické Slávie...

Dalším velkým přestupem byl odchod R.Šimanského do nového klubu 
KDG Kamenný Mlýn u Malacek, který vykrystalizoval během jarní části, 
kdy se tento nováček na golfové mapě utvářel...

Ale největší bombou se stal "přestup roku", kdy už třetí silný hráč 
opouští košickou Slávii - tentokrát je to F.Lizák a míří do Žiliny, 
která se tím pádem stává favoritem ligy!

6. RTJ T r n a v a  31.7. - 1.8. 1999

Podruhé v kalendářním roce se hrálo v Trnavě, ale tentokrát byli po
řadatelem hráči z Dunajské Středy, kterým vlastní hřiště opět zničili 
vandalové a tak se uchýlili do trnavského exilu...

Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů a hráček a hrálo se za pěkného letní
ho počasí na známém hřišti - tomu také odpovídaly výkony...

V soutěži mužů se doslova "urval" bratislavský I.Buš a fantastickým 
výkonem nedal nikomu šanci. Druhý skončil o 13 úderů hůře R.Šimanský, 
který tak pro nováčka vybojoval cenné stříbro hned na prvním turnaji. 
Třetí místo obsadil F.Lizák - už v dresu Žiliny...

V ženách se představil opět mariášový počet a "fleká" dala svým sou- 
peřkám M.Vrbová, které byla jedinou důstojnou soupeřkou vítěznému mu
ži I.Bušovi a skončila by na druhém místě! Druhá byla další stálice
I.Véghová, obě první hráčky hájí barvy D.Středy. Třetí skončila o 59 
úderů za druhou příčkou D.Maňásková z Března.

Mezi juniory využil domácí M.Musil znalost trnavského hřiště a cel
kem s přehledem porazil prievidzskáho favorita L.Trnku. Na třetí mís
to dosáhl M.Manaska z Března.

V seniorech zvítězil žilinský matador I.Švejda, k čemuž mu stačil 
celkem průměrný výkon. Druhý byl další Ivan - tentokrát domácí I.Pá- 
toprstý a na třetí místo dosáhl legenda z Prievidzy - Š.Buchcar.
muži /24 úč./ ženy /3 úč./
1. Buš Ivan
2. šimanský René
3. Lizák František
4. Tolarovič Ján
5. Michalčík Vlast. 
Š.Buchcar Pavol 
7.Putnoky Michal 
S.Korinek Marcel
9. Jágerský Maroš
10. Ledník Radomír
11. Blaha Roman
12. Végh Tibor
13. Michalčík Lad.
14. Rakovický Lad.
15. šimončič Vlád.

Brati
KeMly
Žilin
Trnav
Žilin
Priev
Brati
Brati
Priev
Brati
Trnav
DuStr
Žilin
DuStr
Trnav

166ú 020,75 1.Vrbová Miroslava DuStr 173ú
179 2.Véghová Iveta DuStr 194
180 3.Maňásková Dan. Brezn 253
182
182 junioři /9 úč./
186 1.Musil Martin Trnav 184Ú
187 2.Troka Ladislav Priev 193
191 3.Manaska Michal Brezn 199
195 4.Paytina Ján Brati 200
196 5.Derzsi Ladislav Žilin 202
197
197 senioři /4 úč./
198 1.Švejda Ivan Žilin 199ú
199 2.Patoprstý Ivan Trnav 205
199 3.Buchcar Štefan Priev 214

021,6

023

024,9

V Trnavě se také zahajoval nový ročník Slovenské ligy, tedy ročník 
s dvojkou na začátku 1999 / 2000 a přihlášeno bylo původně 8 družstev, 
ale vše bylo jinak...
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I. liga l.kolo T r n a v a 31.7.1999

Takže do nového ročníku ligy se přihlásilo 8 týmů, nově se soutěže 
účastní úplný nováček Kamenný Mlýn a 2 staronoví účastníci - Březno a 
Prievidza. Ale co je největší šok - do soutěže se nepřihlásil korunní 
princ a vicemistr ze Slávie TU Košice!

Z Košic se nedostavil ani druhý tým z Classiku a tak se první dvou- 
kolo odehrávalo za účasti 7 týmů...

Novinkou je na Slovensku i systém, když naši súsedia přešli ze za
staralého systému 5 hráčů s jedním nejhorším škrtem na systém, kterým 
se hraje ve zbytku Evropy - tedy s náhradníkem. Kvůli menšímu počtu 
hráčů je ale základní sestava složena ze 4 hráčů.

První kolo vyhrál nový favorit ze Žiliny, překvapivě před Bratisla
vou, domácí Trnavou a až čtvrtý skončil obhájce z Dunajské Středy...
Slovenské liga 1. kolo 1. Delta Žilina 371úd . 023,2 9b

2. GK Bratislava 374 7
3. Slávia Trnava 385 6
4. Termál Dun.Středa 389 5
5. MTGC Prievidza 405 4
6. MTGK Březno 470 3
7. KDG Kamenný Mlýn 539 2

I. liga 2.kolo T r n a v a 1.8.1999

Do druhého kola nastoupilo tedy 7 týmů, košická družstva měla nej
spíš problémy a starosti s uspořádáním evropského mistrovství mláde
že, které se konalo v srpnovém termínu...

A že se druhý den děly věci! Sobotní překvapení z Bratislavy se opa
kovalo i v neděli, když Blavané suverénně zvítězili před domácí Trna
vou. Třetí ovšem hýla Prievidza a čtvrtý znovu obhájce z D.Středy. Ví
těz prvního kola - Žilina, se propadla až na 5.příčku! Na posledních 
dvou místech bylo pořadí stejné, tedy Březno a Kam.Mlyn.

Celkově se do čela prodrala Bratislava, následovaná tandemem Žilina- 
-Trnava, čtvrtá D.Středa, na konci je nováček Kam.Mlyn a košický Clas- 
sic, který je bez bodu...
Slovenské liga 2. kolo 1. GK Bratislava 366úd. 022,9 9b.

2. Slávia Trnava 382 7
3. MTGC Prievidza 385 6
4. Termál Dun.Středa 389 5
5. Delta Žilina 391 4
6. MTGK Březno 478 3
7. KDG Kamenný Mlýn 512 2

7. RTJ K o š i c e  /Slávia STU/ 18.-19.9.99

V polovině září se v areálu Anička sešlo 52 vyznavačů malého míčku 
k předposlednímu klání na Slovensku. Hrálo se na miniatur-golfu, na kte
rém se zhruba měsíc předtím konalo Mistrovství Evropy juniorů v kombi 
systému...

Minigolfovou fantazii předvedl v soutěži mužů Fero Lizák, který je 
košickým občanem, ale hraje v dresu Žiliny. Druhého v pořadí R.Baloune 
z Classiku Košice porazil o plných 18 úderů, což je i na slovenské po
měry náskok jako hrom! O třetí místo se poprali v rozboji V.Michalčík 
ze Žiliny a R.Simanský z Kamenného Mlýna. Úspěšnější byl prvně jmeno
vaný a zamezil tak získat další medailové umístění pro kamennomlynské- 
ho nováčka...

Žena hrála jenom jedna, a to M.Vrbová z D.Středy, ovšem hrála tak 
dobře', že by v mužích byla opět druhá...
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V kategorii juniorů se po krátké přestávce znovu prosadil favorit 
L.Trnka z Prievidze, když ale musel o vítězství bojovat až do konce 
s druhým M.Maňaskou z Března a třetím M.Musilem z Trnavy.

V seniorech se prosadily živé legendy, velmi služným výkonem vyhrál 
P.Margita ze Slávie Košice před Š.Buchcarem z Prievidze, třetí příčku 
vybojoval žilinský I.Švejda.

Závěrem ještě nelze opomenout, že se turnaj konal na domácím hřišti 
Classiku, jelikož se košičtí slávisté nemohli dohodnout s nájemcem 
svého hřiště na Hornom Bankové...
muži /30 úč./
1. Lizék František
2. Baloun Robert
3. Michalčík Vlast.
4. Šimanský René
5. Tolarovič Ján 
Š.Michalčík Ladis.
7. Murín Peter
8. Blaha Roman 
9.Schultz Juraj
10. Putnoky Michal
11. Drozd Ervín
12. Jágerský Maroš
13. Tkáč Ivan 
14.Stančík Peter 
15.Rakovický Lad.

Žilin 164ú. 020,
CIKoš 182
Žilin 183
KaMly 183
Trnav 184
Žilin 185
CIKoš 187
Trnav 188
TUKoš 188
Brati 188
Priev 189
Priev 190
TUKoš 195
Brezn 198
DuStr 199

ženy /I úč./
1.Vrbová Miroslava 
junioři /16 ůč./
1. Trnka Ladislav
2. Maňaska Michal
3. Musil Martin
4. Paytina Ján 
5.Slivka Martin
6.Murín Pavol
senioři /5 lič./
1. Margita Peter
2. Buchcar Štefan
3. švejda Ivan 
é.PStoprstý Ivan

DuStr 182ii. 022,8

Priev 177Ú. 022,1 
Brezn 180 
Trnav 181 
Brati 190 
CIKoš 190 
CIKoš 192

TUKoš 179ii. 022,4 
Priev 186 
Žilin 199 
Trnav 203

I. liga 3.kolo K o š i c e  /Slávia/ 18.9.1999

Součástí tohoto dvoudenního turnaje bylo také další dvoukolo sloven
ské nejvyšší soutěže. Dodatečně se přece jen přihlásil vicemistr z ko- 
šické Slávie, čímž stoupl počet Účastníků na devět...

Ale skutečnost byla zase jiné. Nastoupilo jen 8 týmů, nenastoupil 
mistr z Dunajské Středy! Zřejmě obhajoba titulu nebude snadná...-

Sobotní kolo znovu ovládl silný tým Žiliny, když o 2 údery pobil de- 
mácí Classic, o další úder zpět byla třetí Prievidza a další 3 údery 
chyběly Trnavě k bronzu. Dále byla skorodomácí Slávia, až šestý skon
čil "černý kůň"
Slovenská liga

I. liga

z Bratislavy a na konci opět Březno a Kam.Mlýn.
3. kolo 1. Delta Žilina 376úd. 023,5 10b.

2. Classic Košice 378 8
3. MTGC Prievidza 379 7
4. Slávia Trnava 382 6
5. Slávia TU Košice 396 5
6. GK Bratislava 409 4
7. MTGK Březno 438 3
8. KDG Kamenný Mlýn 475 2

4.kolo K o š i c e /Slávia/ 19.9 .1999

Nedělní, už čtvrté kolo, se uskutečnilo opět za účasti jen 8 týmů. 
Své vítězství si zopakovala Žilina, druhá byla tentokrát košická Slá
via TU, její velký rival z Classiku byl třetí, o úder horší byla Trna
va, pátá Prievidza, šesté Březno a až sedmý byl celek Bratislavy, kte
rý od začátku překvapuje, hlavně svými nevyrovnanými výkony...

Do čela se s přehledem vyhoupla Žilina, následovaná Trnavou a Brati
slavou, dál jsou košické týmy s Březnem uprostřed a na konci je mistr 
z Dunajské Středy, těsně před nováčkem z Kamenného Mlýna...

Zdá se, že letošní ročník bude vyrovnaný hlavně na špici a souboj 
o titul se nebude odehrávat mezi 2 soupeři jako na jaře...
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Slovenská liga 4. kolo 1. Delta Žilina 355úd. 022,2 10b
2. Slávia TU Košice 367 8
3. Classic Košice 373 7
4. Slávia Trnava 374 6
5. MTGC Prievidza 378 5
6. MTGK Březno 392 4
7. GK Bratislava 405 3
8. KDG Kamenný Mlýn 475 2

8. RTJ P r i e v i d z a  25. - 26. 9. 1999

Celkem 47 hráčů a hráček přivítalo známé hřiště v prievidzském měst
ském parku. Konal se tu poslední turnaj roku 1999 a právem se očekáva
ly skvělé výkony...

V kategorii mužů slavili úspěchy především hráči Ziliny, když vyhrál 
V.tJichalčík výborným výkonem před svým klubovým spoluhráčem F.Lizákem 
a ještě čtvrtý' byl bratr vítěze Laco. Mezi tento trojblok se jediný 
"vetřel" domácí M.Jágerský.

Ženy byly pouze dvě, ale vítězka M.Vrbová hrála opět famózně a mezi 
muži by byla třetí. Druhá skončila X.Véghová, obě hrají za celek Dunaj
ské Středy.

Poslední vítězství v juniorech oslavil domácívL.Trnka, nebot další 
rok už hraje mezi dospělými. Druhý skončil brezňanský M.Maňaska, jenž 
zahrál o 6 úderů hůř než vítěz a s náskokem dalších třech úderů na tře
tího M.Musila z Trnavy.

Senioři už nehráli tak oslnivě, avšak i zde žali vítězství žilinšti, 
když vyhrál I.Švejda před P.Vrchovinským z košické Slávie. Třetí byl 
nakonec trnavský I.PStoprstý, jelikož Pišta Buchcar z domácího klubu 
po prvním dnu odstoupil...
muži /26 úč./
1. Michalčík Vlast.
2. Lizák František
3. Jágerský Maroš 
é.Miehalčík Ladis. 
5.Blaha Roman 
ě.Tolarovič Ján
7. Šimanský René
8. Végh Tihor
9. Qualich Igor
10. PStoprstý Milan
11. Baloun Robert
12. Drozd Ervín
13. Putnoky Michal 
14.Slivka Ján 
15.Carny Jozef

Žilin 162ú. 020 
Žilin 164 
Priev 167 
Žilin 168 
Trnav 170 
Trnav 170 
KaMly 172 
DuStr 175 
Brezn 180 
Trnav 182 
CIKoš 183 
Priev 185 
Brati 190 
CIKoš 193 
CIKoš 195

ženy /2 úč./
3 1.Vrbové Miroslava 

2.Véghová Iveta
junioři /14 úč./
1. Trgka Ladislav
2. Manaska Michal
3. Musil Martin 
4.Slivka Martin 
Š.Paytina Ján 
ě.Derzsi Ladislav
senioři /5 úč./
1. Švejda Ivan
2. Vrchovinský Pav.
3. P0toprstý Ivan

DuStr 166ú. 020,8 
DuStr 178

Priev 170ú. 021,3 
Brezn 176 
Trnav 179 
CIKoš 189 
Brati 190 
Žilin 193

Žilin 19Oú. 023,6 
TUKoš 192 
Trnav 206

I. liga 5.kolo P r i e v i d z a 25.9.1999

Do pátého kola se opět nepřihlásil plný počét přihlášených týmů, ten
tokrát to byl znovu, celek Slávie TU Košice, který se tak s loňským dru
hým místem v celkovém pořadí zřejmě musí rozloučit...

Ale zato ostatní hráli jak o život! Vyhrála Žilina, která ve druhém 
okruhu vytvořila nový slovenský rekord na 1 okruh a po sečtení všech 
výsledků také nový slovenský rekord družstev na 4 okruhy...

Druhá skončila s odstupem domácí Prievidza, ale s náskokem na třetí 
Dunajskou Středu, dále byla Trnava, košický Classic, nevyzpytatelné 
Bratislava a na posledních dvou místech oblíbená dvojice Březno - Kamen
ný Mlýn...
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Slovenská liga 5» kolo 1. Delta Žilina 339úd. 021,2 10b.
2. MTGC Prievidza 349 8
3. Termál Dun.Středa 363 7
4. Slávia Trnava 364 6
5. Clasaic KoSice 370 5
6. GK Bratislava 388 4
7. MTGK Březno 393 3
8. KDG Kamenný Mlýn 463 2

I. liga 6.kolo P r i e v i d z a  26.9.1999

Do posledního podzimního kola se prezentovalo opět jen 8 družstev, 
košická Slávia znovu absentovala...

V neděli ověem přišlo "zmrtvýchvstání" trnavské squadry, která suve
rénně vyhrála, v posledním okruhu vyrovnala slovenský rekord na 1 kolo 
a celkově o 2 údery překonala jeden den starý rekord na 4 okruhy, kte
rý měl vskutku jepičí život...

Druhá skončila trochu zklamané Žilina, na třetí místo se vyšvihl ob
hájce z D.Středy před domácí, dále byl Clasaic, na šestém místě bylo 
Březno, které porazilo i matně hrající Bratislavu, a poslední nováček 
K.Mlyn, ovšem v klubovém rekordu a na dostřel od 7.místa...

Celkově udržela prvenství Žilina, které tak přezimuje v čele celého 
pelotonu, druhé zůstala Trnava, na třetí flíček se vyhoupla Prievidza, 
na konci je poslední Kamenný Mlýn o pouhý bod za vicemistrem ze Slávie 
TU Košice...
Slovenská liga 6. kolo 1. Slávia Trnava 337úd. 021,1 10b.

2. Delta Žilina 345 8
3. Termál Dun.Středa 353 7
4. MTGC Prievidza 371 6
5. Classic Košice 390 5
6. MTGK Březno 395 4
7. GK Bratislava 400 3
8. KDG Kamenný Mlýn 447 2

Tak to je tečka za loňským rokem u našich bývalých souputníků. Mám 
k dispozici také návrh termínovky na rok 2000, ale není ještě schvále
ný, tBkže jen krátce. Naši východní sousedé mají naplánované, že ode
hrají 10 republikových turnajů a 1 Mistrovství. Premiérově se chystají 
na hřiště nováčka Kamenného Mlýna a na podzim mají hrát na neutrálním 
hřišti, kde je možno založit nový klub. Kandidáty jsouPieětany, Rimav
ská Sobota a Dubnica...

Ale bližší informace podám až po schválení, nejspíš v únorovém čísle.

N ě m e c k o

Předkládám několik zpráviček z finále l.bundesligy a aktuální vý
sledky kvalifikací o nižší ligy...

I. bundealiga 7. kolo f i n á l e

Poslední kolo, tedy finále, se uskutečnilo v berlínské čtvrti Mar- 
zehn na švédských filcových drahách. Vypadá to, že v Německu se hraje 
liga systémem jero-podzim a vítěz je znám na podzim...

Mezi mužskými týmy stačil vedoucímu Hardenbergu průměrný výkon na to, 
aby s přehledem zvítězil v celkovém pořadí. V tomto kole však skončil 
až čtvrtý, společně se Stissenem...

Toto finále vyhrál s přehledem l.MGC Mainz a právě toto vítězství a 
velký náskok tomuto týmu stačil na záchranu, když do Il.bundesligy po-
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slal o pouhých 5 úderů Brechten! Naopak úřadující mistr Evropy klubů 
SOssen obsadil celkově bronzovou příčku, když právě "plichta" s Har- 
denbergem mu stačila, ale zahrát o 1 úder,hůř by znamenalo sestup, je
likož má ve vyrovnaná tabulce nejhorSí skóre!

Stříbro si nakonec vybojoval Tempelhof, který ve finálovém kole tBké 
remizoval a Brechtenem, kterého do 2.ligy doprovodí beznadějně poslední 
Ludwigshafen.,..

Ženská část už tak vyrovnaná nebyla, když poslední kolo a tím i ce
lou soutěž vyhrála děvčata ze SUssenu, druhé ve finále i celkově jsou 
ženy Mainzu a bronz v Berlíně i v konečné tabulce vybojoval žensky ce
lek Hardenbergu...

Do nižěí soutěže naopak putuji ženy z Arheilgenu a Bad Bodendorfu, 
když ani čtvrté místo Arheilgenu ve finále na lepSí než na 5.místo 
v konečné tabulce nestačilo...
^^jundesli^a k o n e č n é  tabulky roku 1 9 9 9

m u ž i  ž e n y
1. BGS Hardenberg-P6t. 454lú. 52:18
2. Tempelhofer MV 4572 39:31
3. l.MGC SOssen 4607 39:31

1. l.MGC Stlssen 2268Ú. 62: 8
2. l.MGC Mainz 2294 56:14
3. BGS Hardenberg-PBt. 2370 34:36

J-SOC Jíáin?________ _45X8_ _ 3 1 0 2
5. MGC Brechten 4583 38:32
6. l.MGC Ludwigshafen 4787 4:66

4.. MGC GtJttingen_______?}9J
5. ŠG Arheilgen 2426
6. MGC Bad Bodendorf 2443

_ _ 24.:.46. 
18:52 
16:54

II. bundesliga

Pravděpodobně tabulky, které byly uveřejněny v listopadu minulého ro
ku, jsou konečné a postupy a sestupy jsou zřejmě přímé, takže bych to 
shrnul ve zkratce...

Do I.bundealigy postupují v mužích vítězové ee severu Bochumer MC a 
z jihu USC Bensheim-Auerbach.

Naopak ze severní skupiny sestupují do regionálních lig Tempelhofer 
SV /zřejmě béčko/ a Olympia Braunschweig, kdežto v jižní skupině sestu
puje NUC Kelheim a předposlední Bad Hersfeld musel s vítězi 3 regionál
ních lig vybojovat kvalifikaci...

V baráži ověem Bad Hersfeld neuspěl a obsadil až třetí, nepostupovou 
příčku. Do 2.ligy tak postoupil Bliesen a Hilzingen...
II.bundesliga k v a l i f i k a c e

muži j i h
1. řZC Bliesen
2. HQF Hilzingen
3. MGC Bad Hersfeld
4. l.BGC Wňrzburg

1298Ú. 027 
1312
1330 
13 54

Do I.bundealigy v ženách tak zřejmě postupují vítězky ze severu KGC 
MBnchenglsdbach a z jihu TSV Pfungstadt.

Na druhé straně hrála 2.liga na jihu jen se 4 ženstvy, takže tam asi 
postoupí někdo přímo a na severu se opět hrála kvalifikace, ve které 
se utkaly ženy Branunschweigu s nejlepšími z regionálních lig...

Pokud se hrálo jen o 1 místo, tak byla baráž pro Braunschweig neús
pěšná a do 2.ligy postoupilo áčko Kielu...

s e v e r  ženy
1. MGC Olympia Kiel I___ 539ú. 029,9
2. Olymp. Braunschweig 572
3. BGC Uerdingen 596
4. MGC Olympia Kiel II 705
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Reg^ná^jiilig^

Až výsledky baráží o regionální ligu mi prozradily, že těchto regio
nů je 5 a ae tři, jak jsem uvedl posledně. Čili do severní 2.bundesli- 
gy postupují vítězové skupin sever a západ, ale kdo to je, to vám ani 
při nejlepší vůli nemohu sdělit...
Regionální liga k v a l i f i k a c e

O postup do severní ligy usilovalo celkem 6 týmů a zřejmě o 3 místa, 
takže by měla být tato skupina nejpočetnější a nejspíš tady bude hrát 
až 8 družstev. Z postupu se tedy raduje béčko Kielu, Cuxhaven a Salz- 
gitter...

s e v e r

1. Olympia Kiel II
2. M8ve Cuxhaven
3. TSV Salzgitter
4. ’SŮ5V Harrislee"
5. BGC Northeim
6. SV Lurup

12230. 029,1 
1227 
1247 
1202 
1309 
1320

Do baráže o postup do západní regionální ligy se přihlásila celkem 
4 družstva čili se pravděpodobně hrálo o 2 postupová místa a podle vý
sledků by se měly radovat z postupu do vyšší soutěže celky Solingenu 
a Eickelu...

z á p a d
1. MOC Solingen 13610. 028,4
2. RW Wanne Eickel 1396
3. BGC Bornheim I4O5
4. SSC Halver 1423

Postupevého souboje o Očast v dalším ročníku jihozápadní ligy se 0- 
častnily 4 týmy. Poslední uveřejněné tabulky byly snad konečne, takže 
předposlední Mannheim se utkal s vítězi nebo nejlepšlmi 3 o další za
chování soutěže...

Tady uspěl m vybojoval druhou a tedy postupovou příčku za Arheilge- 
nem /zřejmě béčkem/ a tak do nižší soutěže sestupuje Wetzlar sám...

j i h o z á p a d
1. SG Arheilgen 12810. 026,7
2. l.MGC Mannheim 1298
3. KGC Waldstadion F.1303
4. BGC Brtlcken 1387

Jižní skupina má 7 týmů a tak musel v baráži bcjovat o bytí a nebytí 
Ilvesheim, který skončil na 5.místě. Za soupeře mu byly 4 nejlepší cel
ky z nižší sčutěže a tady se asi bojovalo o 3 místa...

Ilvesheim tady obsadil třetí příčku a zřejmě si zachoval soutěž i 
pro další rok. Z prvního místa postupuje Weinheim a z druhého místa 
Metzingen.

Naopak z jižní regionální ligy sestupují mužstva Schriesheimu a Wald- 
shutu, který za celou soutěž nevybojo.val ani bod...

j i h

1. MC Weinheim 9940. 027,6
2. l.MGC Metzingen 1040
3. MC Ilvesheim 1060
4. BSV Pfullingen----Tořl
5. MGF Hilzingen II 1126

A konečně v poslední skupině, na jihovýchodě, hrály jen 3 týmy a ta
dy si béčko vítězstvím zajistilo Očast i na další rok. S ním postupuje 
Pegnitz, který nahradí sestupující Landshut...

1. TG HBchberg 9750. 027,1
j i h o v ý c h o d  2. ASV Pegnitz_________990

3. MGF Hammer 1019
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I  I  I a j in é
V á n o č n í  turnaj O l o m o u c  26.12.1999

Tradičná poslední turnaj v roce se odehrává v hanácké metropoli a 
tradičná na druhy svátek vánoční - na Štěpána...

Letos přilákalo příznivé počasí 32 hráčů a hráček, kteří hráli tra
dičně 3 okruhy na 2 pokusy, po neúspěchu se psala obligátní "trojka".

Se zmrzlými drahami si mezi muži nejlépe počínal M.Tománek z Hradce 
Králového před olomouckým L.Holubem a prostějovským J.Láníkem.

žena byla tradičně jedna - P.Geržová ze Šternberka.
Mezi juniory ee prosadil domácí J.Králík před bystřičkou P.Kouřilo- 

vou a znovu domácím O.Techmannem.
V seniorech byl nejlepěí jediný cizinec - B.KrStechmer z rakouského 

Seefeldu, který mimochodem bydlí v Olomouci, druhy skončil domácí 
M.Králík at. a třetí znovu domácí M.Svoboda.

Po rozdání tekutých cen i kulatých cen /míče, cédéčka/ si všichni 
popřáli štěstí v novém roce a rok 1999 pro minigolfisty skončil...
muži /16 úč./
1. Tománek Martin HrKrá 103ú.
2. Holub Leopold Olomo 106
3. Láník Jan Prost 109
junioři /10 úč./
1. Králík Jakub Olomo 108ú.
2. Kouřilová Petra Bystř 111
3. Techmann Ondřej Olomo 111

ženy /I úč./
034,3 l.Geržové Pavlína Stern 125ú. 041,7 

senioři /5 úč./
1. Krštschmer Boh. SeeKa 103Ú. 034,3
2. Králík Mil.st. Olomo 114

036 3.Svoboda Mirosl. Olomo 116
neňlenSl okruh

Mach Aleš HrKrá 28

N o v o r o č n í  turnaj P r a h a  /Tempo/ 8.1.2000

,Tak jako na Moravě uzavírají sezónu, tak podobně otevírají novou se
zónu v Praze o druhém lednovém víkendu na Tempu. Létos poprvé měli vý
běr systému, ale tradičně se hrálo na etem i t u  a hned 4 okruhy...

Mrazivé počasí přilákalo pouhých 23 hráčů a hráček, kteří hraní bez 
rozdílu kategorií, ale celkový dojem si mohou vylepšit v soutěži dvo
jic, kde jsou šance vyrovnanější...

Ovšem výkony, které zde byly zahrány, patří do vrcholné sezóny a ne 
do zimního turnaje. Celkem 7 hráčů zahrálo pod "kilo", čili pod průměr 
25 na jeden okruh!

Nakonec se stal vítězem domácí D.Malík, který tak potvrzuje součas
nou^ "jedničku" v celostátním žebříčku. Druhy byl jeho stájový druh 
L.Linhart, který prohrál až ve finiši a zdolala ho až vítězova *19".
Na třetí příčku pak dosedl loňsky vítěz M.Ječný z Oázy.

V soutěži dvojic pak D.Malík vyhrál seZ.Majkusem z Viktorie Dian, 
když hráli pod rozkošným názvem "Na co šáhnem, to zkurvíme". Stříbrní 
byli rakovničtí mušketýři Z.Andr a S.Staněk, nazvaní "AS Dreams" a 
na třetím stupínku skončili matadoři z Děkanky D.Kantor a J.šedek, 
startující pod záhadným názvem "Dekor", což bude nejspíš spojení je
jich koncových slabik v příjmení...

Takže když jsem se loni rozplýval nad vysokou úrovní tohoto turnaje, 
zejména sportovní, kdy se tato akce stává vskutku prestižní, tak letos 
už nevím, jakých superlativů mám použít...

Podle zásady "drž hubu němej" jen tupě zírám a smekám klobouk...
Ale co je hlavní, považujme sezónu 2000 za zahájenou...
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.jednotlivci /23 úč./
1. Malík David TemPr
2. Linhart Ladisl. TemPr
3. Ječný Milan OázPr
4. Mach Aleš HrKré
5. Andr Zdeněk Rakov
6. Rak Antonín TemPr
7. Kantor Dušan DěkPr
8. Šedek JaroBlav DěkPr 
9.Staněk Stanisl. Rakov
10. Majkus Zdeněk VDiPr
11. Vitner Václav Rakov
12. Pergl Jan TemPr
13. Perglová And. TemPr
14. Badžová Simona TemPr

dvojice /10 párů/
88(5. 022 l.Majkus Zdeněk/Malík David
90 VDiPr/TemPr 189Ů
92 2.Andr Zdeněk/Staněk Stanislav
95 /jun./ Rakov 196
95 3.Kantor Dušan/Šedek Jaroslav
97 DěkPr 198
97 /sen./ 4.Linhart Ladislav/Malík Milan

101 TemPr 200
101 5.Perglová Anděla/Pergl Jan
101 TemPr 205
102 ó.Vozár Josef/Rak Antonín
102 TemPr 209
103 /žena/ 7.Sedláček Yichal/Mach Aleš
104 /žena/ TemPr/HrKrá 209

nejlepSí okruh; Malík David TemPr 19

R o z h o v o r

Zde přinášíme interview s naším současným nejlepším hráčem Davidem 
M a l í k e m  z pražského Tempa. 21 všetečných otázek ušil na tělo 
dopisovatel Jan Pergl.
JP: Nejprve základní informace, kolik Ti je let, čím 3e živíš?
Dli: Je mi 23 let, živím se jako pronájemce restaurace u minigolfu 

na Tempu. ' •

JP: Vím, že jsi svobodný, chystáš se na tom něco změnit?
DM: Ne.

JP: Jak dlouho hraješ minigolf závodně?
DM: 13 let.

JP: Kdo byl tvým prvním učitelem?
DM: Otec.

JP: Máš v současnosti nějaký hráčský vzor u nás či ve světě?
DM: Ne.

JP: Tvůj dosavadní největší úspěch?
DM: Sedmé místo na Mistrovství Evropy v Dánsku v roce 1996.

JP: Jaké jsou Tvé sportovní cíle do budoucnosti?
DM: Udržet si výkonnost.

JP: Máš nějaký tajný recept, jak se stát nejlepším hráčem, který by 
jsi mohl svěřit čtenářům? ~

DM: 3 - 2 - 2 - 2.

JP: A co trénink, kolik času týdně mu věnuješ?
DM: Trénuji vždy pouze před turnajem.

JP: Co by jsi poradil začínajícím golfistům?
DM: Trpělivost.
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JP: Máš ještě nějaký další doplňková sport nebo koníček?
DM: Občas si zahraji fotbal, hokej a tenis.

JP: Jak by jsi složil národní tým mužů na následující ME?
EM: To záleží pouze na trenérovi.

JP: Co by jsi udělal jako první krok, kdybys byl prezidentem WMF?
EM: Nevím, bafuňáře nikdy dělat nechci.

JP: Často diskutovaná otázka: minigolf a alkohol K sobě jistě patří 
v rekreační formě, ale co na soutěžích. MvsllS si. že i tam?

EM: Samozřejmě.

JP: A tež otázka na tělo: jak jsi na tom Ty, alkohol a soutěže?
EM: Piju stylem 3 - 2 - 2 - 2.

JP: Jako dlouholetá zkušený reprezentant můžeš vyjádřit názor na Tvé 
soupeře z řad světové Špičky. Domnlváá se. že svých Špičkových vy
koná dosahují bez jakéhokoli dopingu?

E8f: Nemyslím ai.

JP: Byl jsi někdy na MS nebo ME svědkem dopingové kontroly?
DM: Nebyl.

JP: HrajeS raději v týmu nebo jsi typický individualista?
EM: Raději v týmu.

JP: Která firma vyrobila tvůj nejoblíbenější míč?
EM: SV Golf /Askim/.

JP: Kolikrát už jsi zahrál "osmnáctku" v soutěži?
EM: Šestkrát. ' "

JP: Tvůj oblíbený fotbalový klub?
DM: Sparta Praha.

Takže oběma aktérům poděkujeme za rozhovor a Davidovi jietě za věechny 
čtenáře popřejeme do dalělch turnajů co nejvíce úspěchů...

O p r a v a

V minulém čísle jsem vás informoval o 30 kolovém maratónu ve švýcar- 
ském Klotenu. Mou přehnanou horlivostí a přehnanou vírou ve vlastní 
schopnosti se mi podařilo několik "bot"...

Předně se omlouvám naěim zástupcům M.Tománkovi a T.Vysloužilovi, kte
ré jsem mylně označil za zbabělce, když měli údajně odstoupit 2 okruhy 
před koncem. Ale opak je pravdou, oni zmínění aktéři neodehráli první 
2 okruhy, čímž jim místo zbabělců uděluji titul potencionálních zaspá- 
vačů. Ale v každém případě se jim za tuto mystifikaci omlouvám...

Dále se omlouvám, že jsem uvedl jako vítěze manžele Szablikowské.
Ani toto není pravda. V Mainzu hraje nějaký A.Szablikowski a je to muž, 
snad i v nějakémpříbuzenském vztahu 8 B.Szablikowským, s kterým vyhrál 
a jako vítěz si i přebíral první cenu...

Ze všechny tyto,chybné zprávy se ctěnému čtenářstvu ještě jednou 
omlouvám a příště si dám pozor... _
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S t a t i s t i k a

Výkonnostní třídy

Jak uža$omalu stává tradicí, sestavil jsem výkonnostní třídy za minu
lou sezónu 1999 do 2 přehledných tabulek. Jedna z nich se věnuje holému 
součtu výk.tříd a srovnání s předešlou sezónou a druhá už zahrnuje kva
litativní rozlišení jednotlivých výk.tříd podle již osvědčeného vzoreč
ku: M.VT = 9 bodů, I.VT = 6 bodů, II.VT = 4 body, III.VT = 2 body a ko
nečně IV.VT za 1 bod.

Při stanovování tabulek jsem při shodném počtu v kvantitě zvýhodnil 
klub s vyšším kvalitativním číslem a při shodném počtu v kvalitě jsem 
naopak zvýhodnil klub s nižším kvantitativním číslem.

Celkový počet výkonnostních tříd: (348) A  20/

kvantita kvalita
1. MGC Olomouc 32 VT A I / 1. MGC Olomouc 93 b . A 4 /
2. Oáza Praha 23 A I / 2. Tempo Praha 91 A  28/
3. Tempo Praha 21 /+5/ 3. GC 85 Rakovník 82 /-10/
4. GC 85 Rakovník 21 /-l/ 4. SK DG Chomutov 65 A 10/
5. SK DG Chomutov 21 A  5/ 5. KDG Šternberk 63 A 1 9 /
6. l.DGC Bystřice p/H. 
7 • KDG Šternberk:

20 /-2/ 6. Oáza Praha 61 /-l/
19 /+6/ 7. Viktorie Dian Praha 55 /-14/

8. KDG Tovačov 16 A  9/ 8. Slavia Hr.Králové 45 /-4/
9. Seba Tanvald 15 /O/ 9. Seba Tanvald 43 A 1 4 /
10.GC Frant.Lázně 15 A 3 / 10.l.DGC Bystřice p/H. 42 /-9/
11.Viktorie Dian Praha 14 / - V 11.GC Frant'.Lázně 40 A 13/
12.Slavia Hr.Králové 14 /-l/ 12 .MGC 90 Brno' 39 /-l/
13.MGC 90.Brno 11 /-2/ 13.Start Brno 35 A 4 /
14.Start Brno 11 A I / l4.Unem Uničpv 30 A  9/
15.Hraničář Cheb 10 A  3/ 15.KDG Tovačov 28 A 15/
16.Unex Uničov 9 A I / 16.SKDG CK Jesenice 23 A I /
17.Atlantic Pelhřimov 9 A 3 / 17.Dškanka Praha 21 /-4/
lS.Slavia VŠ Plzeň 9 /+4/ 18.Hraničář Cheb 20 /O/
19.SKDG CK Jesenice 8 /-2/ 19.Atlantic Pelhřimov 16 A 6 /
20.MGC Slezská Opava 8 A  2/ 20.Slavia VŠ Plzeň 14 /+8/
21.Spartak Příbram 8 /O/ 21.MGC Slezská Opava 13 A I /
22.Děkanka Praha 7 /-l/ 22.Taurus Prostějov 12 /+8/
23.Taurus Prostějov 5 A 2 / 23.Spartak Příbram 12 /O/
24.MGC Jedovnice 5 /-4/ 24.MGC HSV Oskava 8 /-16/
25.MGC HSV Oskava 4 / - i , / 25.MGC Jedovnice 7 /-5/
26.GC Hulín 4 /O/ 26.GC Hulín 5 /-l/
27.DGK Louny /N/ 4 /+4/ 27.DGK Louny /N/ 4 /+4/
28.GSC Nové Město n/M. 2 A I / 28.GSC Nové Město n/M. 2 A I /
29.ČKDG Kralupy n/V. 1 /O/ 29.CKDG Kralupy n/V. 1 /-l/

KMG Vyškov 
Mapa GK Šumperk

1 /-2/ KMG Vyškov 1 /-2/
1 /-6/ Mapa GK Šumperk 1 /-17/

Aritma Praha 0 /-2/ Aritma Prah8 0 /-5/
Vysočina Havl.Brod 0 /-!/ Vysočina Havl.Brod 0 /-l/

0 klub: 11,2 /+0,9/ 0 klub: 31,4 A 2 , 7/

Takže nám celkově vypadl další 1 klub - 2 kluby odpadly /Aritma a 
H.Brod/ a 1 přibyl /Louny/, takže proti roku 1997 zde máme už minus 2 
kluby, proti loňsku tedy minus 1, čímž se nám průměrný klub opět zkva
litnil...

V kvantitě zazářil Tovačov a Šternberk, vyhasl Šumperk, Jedovnice 
Oskava, v kvalitě největší skok kupředu zaznamenalo Tempo, Šternberk 
Tovačov, největší skok dozadu Šumperk, Oskava a pražská Vikt.Dian...
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Váženi sportovní přátelí,

$VG0lf
MASTERS 2000

pro rok 2000 připravilo Sdružení SV GOLF pro všechny příznivce minigolfu 
v České republice, ale i v ciziní první ročník seriálu finanční dotovaných turnajů pod 
názvem SV GOLF MASTERS 2000. Jedná se o čtyři turnaje v tčebto terminech :

1/ SV GOLF AUTO DOBROVOLNÝ OPEN 2000 
(MINI ATURGOLF -  hala Havlíčkův Brod)

2/ SV GOLF .............. ......................  OPEN 2000
(KOMBI BETON+ MIN1ATURGOLF Sfáhlavy u Plzní)

3/ SV GOLF BOHÉMA OPEN 2000 
(GREENGOLF -  areál BOHÉMA u Zlatých hor)

4/ SV GOLF BLACK OPEN 2000 
(GREENGOLF -  bala Ústí nad Labem)

V záloze jsou připravena hřiště v LIBERCI, SOKOLOVÉ, PŘEROVĚ, připadni na 
dalších místech, kde jsou nebo budou provozována hřiště SV GOLF.

22. 1. - 23.1.2000 

22.4. - 23.4. 2000 

16. 9. - 17. 9. 2000 

25.11. - 26.11.2000

Po prvních zkušenostech z turnajů ve Zlatých horách a v Ústí nad Labem jsme, 
alespoň doufáme, pripraýili schéma této roční soutěže tak, aby byla zajímavá jak pro 
zúčastnčné hráče, tak 1 pro majitele námi dodaných hřišť. Rozpis prvního turnaje 
v Havlíčkově Brodu je v uveden v příloze časopisu PIDIGOLF 12/1999, na našich 

stránkáclrnebo jej zašleme na požádáni všem zájemcům.

Erincip soutěže SV GOLF MASTERS 2000 :

a) turnaj je organizován na hřišti dodaném Sdružením SV GOLF, v případě 
kombinace alespoň jedno hřiště musí být výrobkem firmy SV GOLF, za podpory 
majitele hřiště

b) máme zájem o účast všech kategorií (muži, ženy, junioři, senioři), včetně soutěže 
družstev a všech výkonnostních skupin hráčů, kteří si chtějí hlavně zahrát

c) máme zájem, aby všichni hráči startovního pole odehráli co největší počet okruhů, 
proto se předkolo hraje celou sobotu a v neděli dopoledne (4-7 okruhů podle typů 
hřiště), finále (1 kolo) se zúčastní pouze nejlepší jednotlivci (muži 6 hráčů, ženy, 
junioři, senioři po třech hráčích)

d) vzhledem k hladkému průběhu turnaje počítáme s masimálním počtem 96 hráčů 
tak, aby hrálo vždy masimálně 16 skupin v kole po třech hráčích ve skupinách :

bude nutno dodržet termín přihlášek a úhrady startovného, tak aby byla 
zaručena účast na turnajích v této sérii 
počítáme s účastí cca třetiny hráčů ze zahraničí
hráč který v termínu do 8.1.2000 uhradí složenkou na adresu Jan Valenta, 
Žabovřesky 17, 25601 Benešov startovně ve výši 1.000,- Kč za všechny čtyři 
turnaje získá statut exkluzivní (jisté) účasti na všech akcích SV GOLF 
MASTERS 2000 a jako prémii získá jeden míč SV GOLF dle vlastního výběru
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e) turnaje jsou organizovány pokud možno mimo hlavní turnaje termínové listiny 
ČMGS (o termínu 16. 9. -  17. 9. 2000 bude ještě jednáno s ČMGS -  doufáme,.že 
úspěšně)

f) dle možností pořadatelů budou nabízeny v rámci jednotlivých turnajů další vložené 
soutěže

.Vyhodnocení soutěže SV GOLF MASTERS 2000 :

Vítězem SV GOLF MASTERS 2000 v jednotlivých kategorií a v soutěži družstev se 
stává jednotlivec nebo družstvo s nejnižíím součtem umístění na jednotlivých turnajích, 
za podmínky odehrání všech čtyř turnajů. V případě rovnosti součtu umístění rozhoduje 
lepší umístění na posledním turnaji. Družstva jsou 4-ělenná oddílová a musí za něj hrát 
hráči minimálně ze dvou vyhlášených kategorií (muži, ženy, junioři, senioři). V družstvu 
mohou hrát v rámci jednoho ročníku SV GOLF MASTERS různí oddíloví hráči, ale 
každý hráč může hrát v jednom ročníku pouze za jedno družstvo.

Ceny SV GOLF MASTERS 2000 (v Kč);

kategorie
i. 2. 3.

umístěn!
4. 5. 6. 7. 8. 9.

družstva 15.000,- 10.000,- 6.000,- 3.000,- 1.000,-

muži 10.000,- 8.000,- 6.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- 500,-
ženy 5.000,- 3.000,- 1.500,- 500,-
junioři 5.000,- 3.000,- 1.500,- 500,-
senioři 5.000,- 3.000,- 1.500,- 500,-

Celkem bude na závěrečném turnaji v hale Ústí nad Labem v listopadu rozdáno na 
cenách 100.000,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit výše uvedené ceny, pokud se 
v celkovém hodnocení SV GOLF MASTERS 2000 objeví méně než 8 družstev, 28 
mužů, 7 žen, 7 juniorů, 7 seniorů.

Věříme, že SV GOLF MASTERS v novém roce osvěží minigolfovou sezónu, že se 
dostane postupně do zájmu našich i zahraničních minigolfistů, a že přispěje k  rozšíření 
oddílů minigolfu v České republice a propagaci tohoto sportn.

Za všechny pořadatele SV GOLF MASTERS 2000

Sir Golf
ASSOCIATION
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pravidla
/platná od 1.7.1999/

P r a v i d l a  dráhového golfu 2. část

2. N O R 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

2. M i n i a t u r g o l f

1/ Dráhy miniaturgolfu mají následující 
normované rozměry;
délka dráhy: 6,25 m Rozměry jsou v mm
Síře dráhy: 0,90 m
průměr cílového kruhu: 1,40 m

2/ Jsou normovány následující překážky 
na .drahách:
1. Pyramidy
2. Looping
3. Šikmý kruh s ledvinou /ledvina/
4. Vlny
5. Smyčka /šnek/
6. Most
7. Koš /průměr obroučky koše je 50 cm/

- vzdálenost spodního kraje 
obroučky od hrací plochy je 
75 cm + 1 cm

8. Přímá dráha s okénkem /okénko/
9. Střílna /trubka/

- minimální průměr 50mm doporu
čený, max. průměr 60 mm

10. Přímá dráha s překážkami
11. Labyrint /4 vjezdy, z nichž jen

jeden vede k cíli/
12. Položené kužely
13. Klíny
14. Proudy
15. Středový kruh
16. Vulkán /sopka/
17. Překážka tvaru "V"
18. Pravý úhel /úhel/
19. Blesk
20. Přímá dráha bez překážek
21. Šikmý kruh bez překážek
22. Kruhová plošina
23. Klín s okénkem
24. Nakloněná rovina bez překážky tvaru"VM
25. Šikmý kruh s překážkou tvaru "V"

Pozn.: Zrcadlově obrácené dráhy jsou 
povoleny.

pro všechny dráhy
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P ř í l o h a č. 2 Vyobrazení drah m i n i a t u r g o l f u

(5) Smyčka
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(6) Most

(7) Koš

(10) Přímá dráha 
s překážkami
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(12) Položené kužely

n

(13) Klíny

(15) Středový kruh

(14) Proudy
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(16) Vulkán

(18) Pravý úhel

(20) Přímá dráha 
bez překážek
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(24) Nakloněná rovina 
boř pfokážky 
tvaru V

(25) Šikmý kruh 
s překážkou 
tvaru V

/pokračování příště/
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ž e b ř í č k y
S l o v e n s k ý  pohár jednotlivců za rok 1 9  9 9

muži ženy
1. Tolarovič Ján Trnav 440 b. 1. Vrbová Miroslava DuStr 426 b,
2. Michalčík Vlast. Žilin 428 2. Véjhová Iveta DuStr 380
3. Lizák František Žilin 426 3. Maňásková Daniela Brezn 9
4. Jágerský UaroŠ 
3. šímanský René

Priev
KaMly

397
377 junioři6. Putnoky Michal Brati 370

7. Michalčík Ladisl. Žilin 355 1. Trnka Ladislav Priev 393 b,
8. Blaha Roman Trnav 316 2. Mugil Martin Trnav 366
9. Drozd Ervín Priev 272 3. Manaska Michal Brezn 329
10.Buš Ivan Brati 260 4. Murín Pavol CIKoš 288
11.Kořínek Marcel Brati 235 5. Slivka Martin CIKoš 206
12.P8toprstý Milan Trnav 234 6. Derzsi Ladislav Žilin 203
13.Ledník Radomír Brati 225 7. Paytina Ján Brati 202
l4.R8kovický Ladisl. DuStr 224 8. Jágerský Miloš Priev 107
lj.Végh Tibor DuStr 218 9. PBtoprstý Peter Trnav 77
16.Čarny Jozef CIKoš 216 lO.Čarny^Robert CIKoš 68
17.Qualich Igor Brezn 187 ll.Ridzoň Tomáš Brezn 29
lS.Buchcar Pavol Priev 173 12.Ocel Jozef Brezn 17
19.Schultz Juraj TUKoš 148 13.Berka Peter Trnav 7
20.Slivka Ján CIKoš 143 14.Slivka Gabriel CIKoš 2
21.Hutlák Henrich TUKoš 127 15.Vincúr Peter Brezn 1
22.Banič Luboš DuStr 121 16.Vojteková Katar. Priev 0
23.Stančík Peter Brezn 119 Rovinský Richard 

Jurkovič Michal
CIKoš 0

24. Andrá?sy Lubomír
25. Baloun Robert

Žilin 94 KaMly 0
CIKoš 89 Miklušičák Jozef KBMly 0

26.Tkáč Ivan TUKoš 59
27.Gašperan Peter Brezn 57 senioři..Jágerský Ján Priev 57

Žilin29.Pravotiak Vladim. Brezn 49 1. švejda Ivan 250 b
30.Murín Peter CIKoš 41 2. Vrchovinský Pavol TUKoš 177
31.Sokol .Igor TUKoš 39 3. PBtoprstý Ivan Trnav 145
32.Gašpeřan Ján Brezn 37 4. Buchcar Stefan Priev 124
33.šimončič Vladimír Trnav 31 5. Margita Peter TUKoš 87
34.Kupko Luboš Trnav 27 6. Majer Vladimír Brezn 81

Lizák Peter TUKoš 27
Kollár Peter TUKoš 27

37.Vincúr Daniel Brezn 19
Kováč Rastislav CIKoš 19

39.Struhár Juraj Priev 12
40.Páleš Dušan Priev 3

Ha Slovensku ae počítá 7 nejlepších výsledků z 9 odehraných turnajů 
bez ohledu, zdali je to RTJ nebo Mistrovství Slovenska.

Zajímavostí je, že u našich východních sousebů zavedli od letoška bo
dování, které jsme zamítli jako málo motivující či málo diferencující. 
Vítěz mužů dostává 64 bodů a další vybojují o tolik bodů inéně, o kolik 
ůderů hůře zahráli. Kategorie žen, juniorů a seniorů se boduje tak, že 
každý /každá/ dostává tolik bodů, kolik by nahráli v soutěži mužů.

Kromě samostatné soutěže seniorů zavedli také naši sousedé i výkon
nostní třídy: M.VT muži a ženy 420 a víc ostatní 364 a víc

I. VT 364 - 419 220 - 363
II. VT 220 - 363 100 - 219
III. VT 100 - 219 2 - 99
IV. VT 1 - 9 9  0 - 1
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1999 / 2000

t a b u l k y
S l o v e n s k á  liga ročník

po 6 kolech /po podzimní části/

1. MOK Delta Žilina
2. KDG Slávia Trnava
3. MTGC Prievidza
4. OK Bratielava
5. MOC Classic KoSice
6. MGC Termál Dunajská Středa
7. MTGK Březno
8. TJ Slávia TU KoSice
9. KDG Kamenný Mlýn u Malacek

2177 Úderů 51 bodů 0 22,68
2224 41 23,17
2267 36 23,61
2342 30 24,40
1511 25 23,61
1494 24 23,34
2566 20 26,73
763 13 23,84

2911 12 30,32

co se hraje
Ú n o r  2000

Rakousko

ne 20 Intern. 3D Hallencup MTG Garsten
čt 24 Offene Halleruneisterschaft MTG Garsten
so-ne 
26-27

Hallentrophy
PSV Steyr MTG Garsten

švýcarsko

ne 6 Mannschaftsturnier MC Dino MTG Villmergen
ne 13 6. 100 Colpi "Le Palme-Losone" MG Quartino

ne 20 13.Meierhofturnier MTG Meierhof Olten
so 26 1. 12 Runden Teamgolf MTG Schlattingen
ne 27 2.Berner Hallenturnier MTG Bern Zentweg

Finsko

so-ne 
19-20 Paarmarathon MTG Pori
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časopis pro hráče a příznivce m i n i g o l f u  ČR 

leden 2000

Adresa: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 01 Kojetín
telefon 0041 / 76 25 36 
fax 0641 / 76 40 86

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

Uzávěrka 26. 1. 2000

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

1/00

Ročník 4 Číslo 36

Vyšlo 2. 2. 2000

Cena 13,- Kč

/Předplatné na rok 2000 činí 140,- Kč, 
půlroční 70,- Kč/



SVgoIÍ
představuje novinky roku 2000

/ barva R RL L (g) (cm) (“Sh^

Alt -  Erlaa žlutá * * 34 6 34
Niederland bílá-červená-modrá * * * 45 13 51
Germany 2000 petrolejová * * 63 44 36

\JN’IF0 8 žlutá-bílá * * 39 12 3 y

SVcolf
připomínáme

Výprodej původních etemitových desek stále pokračuje. Ve výprodeji také 
najdete mosty, vlny, středové i normální kruhy, nájezdy na koš, proudy a 
samozřejmě desky. Desky je možné si vybrat i místo míčové podpory. 
Náhradní díly budeme rozvážet naráz pro všechny oddíly, čímž se sníží 
náklady na dopravu a nezatíží tolik rozpočty oddílů.

Nezapomeňte si včas objednat ubytování na druhý podnik SV GOLF Masters 
Plzeň -  Šťáhlavy (MTG + MG) konaný ve dnech 22.-23.4. 2000.



PARTNER
VAŠICH

ES


