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Ú v o d

Vítám vás na začátku prosince, který zatím stále nevypadá jako zimní 
měsíc. Máme u nás již 3 haly a minigolfy, jeden je filcový a dva eterni- 
tové, tudíž hurá do hal!
V minulém úvodníku jsem vážené čtenářstvo zřejmě výrazně poděsil, je

likož mi zatím předplatné nepřichází. Kromě abonentů, kteří si už dávno 
předplatili tento plátek na několik let dopředu, mi přilétla jako první 
vlaštovka zásilka peněz od Honzy Valenty z Benešova a zůstala zatím sa
ma. Musím jeStě vymyslet, jak budu odměňovat tyto největší rychlíky a 
zřejmě v průběhu roku vylosuji jednoho štastlivce, který obdrží stejnou 
odměnu jako nejrychlejší předplatitel. S největěí pravděpodobností to 
bude předplatné na další rok 2002...
Uvnitř listu najdete informace hlavně ze zahraničí a také nelichotivou 

bilanci ve statistice aktivních hráčů v naěí republice. Ale musím se za
stavit u našich východních sousedů. Hrál se turnaj v Prievidzi a náhle 
přišel jeden z hráčů nového klubu Kamenný Mlýn a oznámením, ie se mu 
ztratily 2 loptičky, v překladu do češtiny 2 míčky...
Turnaj se dokonce přeruSil /!/, aby se celá záležitost vyřešila. Ale 

poctivý nálezce se nenašel. Hráči hrají se společnými míči a tyto 2 ku
ličky znamenaly citelnou ztrátu z jejich výbavy. Nakonec to Slováci vy
řešili tak, že jim svaz uhradí vzniklou škodu...
Pozastavuji se nad tím jen z toho důvodu, že kdyby se to stalo např. 

v Praze, dostalo by se jim zřejmě strohé odpovědi, že mají teda velkou 
smůlu. U nás jsme se s krádežemi asi vypořádali, i když skoro na každém 
turnaji visí papírek, že se hledá míč a někdy dokonce, že se našel. My 
přece nekrademe d v a  mlčky, když tak jenom j e d e n ,  ne?
V tomto čísle také najdete výsledky z halového turnaje z Ústí, který 

se pomalu stává naším největším turnajem se zahraniční účastí. Konfron
tace s mezinárodní konkurencí_je jistě zkušenost k nezaplaceni, i když 
sem nejezdí žádná evropská špička. A hrát v listopadu v suchu s teple a 
ještě k tomu o peníze či slušné ceny, to je také jistě vítaná příleži
tost ke zpestření naší doposud nudné zimní přestávky...
Ale na druhé straně je to také o penězích. Vždyt absolvovat celou sé

rii Mastera stojí nemalé finanční prostředky, což se taky projevuje na 
účasti hlavně z Moravy a nejvíc v kategorii mládeže, kdy ai převážné 
obec minigolfová pod 18 let tento přepych nemůže dovolit. Ale kdepak 
máme brát talenty, kterých nám začíná ubývat, když ne na turnajích a 
jak je starým a osvědčeným pravidlem, že mládežníci mají hrát co nejvíc 
to jde, kdepak mají tito mladí hrát? Hala je zatím pouze pro movité a 
snad se to v příštích letech obrátí k dobrému...
Po letošních zkušenostech se vedeni Mastera rozhodlo pořádat v příš

tím roce tuto sérii pouze v halách, a to dvakrát v Havl.Brodš a dvakrát 
v Ústí. V moravském Přerově se taky něco chystá a tak hurá do hal!
Mějte se zatím dobře a at vás nesklátí ta předvánoční horečka a u posledního čísla v tomto století i tisíciletí nashledanou... - roi -
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v r o p a
P o h á r  m i s t r ů

/FMEZ/
5. -7. 10. 2000 A p p a l a c h a  /Nizozemsko/
Poslední evropskou akcí ve 20.století byl letošní Evropský pohár, který u nás neustále zoveme postaru Pohár mistrů, což je stále přesnější název než ten nový...
Letos se účastnilo pouhých 81 hráčů a hráček z 9 zemí. Poprvé se hrálo kombi systémem na filcu § eternitu, v základním kole po 3 okruzích na každém ze dvou typů hřišt a ve finále se hrála další dvě dvoukola.

Pro nejlepší týmy to znamenalo celkem 10 okruhů, 5 na každém typu hřišti a to všechno ve 3 hracích dnech...
Začněme soutěží družstev žen. Na start se postavilo pouhých 5.týmů 

ze 4 zemi, když Rakušanky přijely se 2 družstvy -.kromě obhájkyň ze Salzburgu nastoupil také tým letošních vicemistryň z Absamu.
Kombi-systém notně prověřil všechny účastnice a v této soutěži se 

opět potvrdilo, jak dobři jsou ávédi na filcu. S velkým náskokem totiž soutěž ženských družstev vyhrál tým Tantogardena BOK ze švédského města Solná, jenž se nachází v blízkosti Stockholmu.
Největší favoritky a stálice posledních let z německého ilainzu se museli spokojit se stříbrem, které ale vybojovaly až v posledním okruhu na filcu. Finále totálně pokazily domácí hráčky Oeldropu a stačilo to jen na bronz.
Ještě hůře ale dopadly Rakušanky. Obhájkyně ze Salzburgu skončily podle výsledkové listiny na 4.místě, ale horším součtem úderů než pátý 

Absam. Takže bud se pořadatelé tvrdě “sekli" nebo tam byl Absam pouze mimo soutěž bez nároku na lepší umístění...
Družatva ž e n y :  1. Tantogárdens BGK Švédsko 838 úd.SO-31,5

" ~ /E.BjBrklundová, E.Elfstrandová, MTG-24,3
E,Andersaonové, E.Solveigová/

2. MGC Mainz Německo 855 FD -33,1
/A.Szablikowská, P.Szablikowské, HTG-23,9A.Kobischová, N.Oundert-Greiffendová/

3. MOC Geldrop Nizozemsko 857 FG -33,4
/T.Schakelové, H.Klarenbeeková, MTO-23,7________ třetí nebyla uvedena/_______

4. UBSG 79 Salzburg Rakousko 873
5. HSV Absam Rakousko 870

Jak jste si jistě všimli, tato soutěž se odehrála bez české účasti, nebot český mistr družstev žen z moravské Olomouce nepřijel. A myslím si, že ke své škodě, vždyt být na šestém místě v Evropě by se nejspíš stalo klubovým klenotem e zkušenosti by toto mladé družstvo jistě nabralo do budoucnosti a ty bývají k nezaplacení...
Pro úplnost je třeba dodat, že k týmovému klání nastoupilo celkem 

19 žen, což je naprosto žalostný počet a pánové na nejvyššíeh postech ve světové federaci se jistě škrabou na hlavě ještě ted, kde se asi stala chyba...
Jde totiž o soutěž, která se pomalu stává nejméně populární ze všech 

čtyřech vrcholných akcí a určit pořadatelství do Nizozemska a ještě navíc kombi, muselo být předem odsouzeno k zániku...Příležitost tuto neradostnou bilanci máme v příštím roce právě my,
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když jako jediní kandidáti usilujeme o pořádání FMEZ v Přerov*, kde ae 
ná také hrát kombi na filcu a eternitu, když MTG má být v hale...

+ + + + + + + + + + + ■*• +
Znovu ke sportu. Do klání o klubový trůn nastoupilo celkem 62 mužů v 9 týmech. Obhájce titulu z německého Sdssenu nepřijel a nenastoupil 

ani v německé bundeslize, což a největší pravděpodobností značí, že svou 
činnost ukončil...A znovu Němci prohráli! A znovu za to mohl tým Tantogardenu ze Švédské Solný, tentokrát v mužském provedení a znovu s velkým náskokem...Druzí tedy skončili největší favorité z německého Hardenbergu, jež mají jeětě přívlastek Pčtter. Takže podobně jako loni skončili stříbrní, na delší zlato si tedy budou muset počkat dalSÍ rok. OvSem fantastická 
bilance posledních pěti let /96-1. 97-1. 98-3. 99-2. 00-2./ tentoklub stále řadí na nejvyěěí post mezi evropskými mistry a je třeba s nim neustále počítat...

Podobně jako v ženách si bronzové medaile nechali v domácím prostředí muži z Geldropu a stejně jako v ženách Rakušané "ostrouhali" a zbyla na ně jen čtvrtá místa a tudíž medaile pouze bramborové...
Nái mistr z Rakovníka ale bojoval hodné statečně ! V konečném pořadí obsadil výborné 5.místo a vyrovnal tím nejleplí umístění Chomutova zpřed několika let, když nepočítáme stříbrné medaile chomutovských z domácího 

prostředí...Šestice rakovnických muěketýrů v sestavě T.Bystřický, S.Staněk, J.Sehák, Z.Andr, M.Koča a M.Spidra a náhradníkem P.Lvem se tedy rozloučilase starým stoletím i tisíciletím famózně a o další stupínek zlepšila loňskou 
bilanci a předloňskou dokonce o dva...
Družstva m u ž i : 1. Tantogárdens BGK Švédsko 1544Ů. PO-29,3/J.Strandberg, R.Granholm, MTG-22,2

M.Hagstrčm, J.Dyfvelsten,A.Pettersson, P.Zetterlund, L.LčBf/
2. BGS Hardenberg Německo 1563 K5 -30,1/U.Ludwig, M.Marni, MTG-22T.Greiffendorf, W.Erlbruch,

M.Becker, H.Erlbruch, A.MQÍler/
3. MGC Geldrop Nizozemsko 1604 FG -31,1/E.J.Meijer, R.Klarenbeek, MTG-22,3B.van Schayk, L.Cats,P.Klarenbeek, R.Slappendel, Ch.Campfens/
4. MGC Bischofshořen Rakousko 16185. GC 85 Rakovník ČR 1671 TO -32,6
6. MC Locarno Švýcarsko 1704 MTG-23,1
7. Mense RG Tampsre Pinsko 1054 /6 okr./8. MCL Laaego Portugalsko 10649. MSC San Romolo Itálie 1116

Závěrem lze podotknout, že v globále ae o nejlepěíoh umístěních rozhodlo především na filcu a když náš mistr zlepší hru na tomto povrehu, má téměř zaručen i postup mezi evropskou elitu...
Takže si nelze než přát, abychom se stali v příštím roce pořadatelem 

tohoto vrcholného turnaje právě my, nebot v domácím prostředí jsme až ne
skutečně silní nebo lépe řečeno, až neskutečně dobře připravení...
Držme tedy našim diplomatům palce, at v roce 2001 pořádáme í vrcholné evropské akce, což by pomohlo jak svazové pokladně, tak zajisté i sportovním výsledkům a v neposlední řadě i propagaci našeho téměř komorního a neznámého sportovního odvětví...
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česká republika $v GOii
MASTERS 2000

S^Gol^I31ack0p8n 200C) řG Ú a t 1 n / U b n  24.-26.11.2000
US druhý ročník ústeckého turnaje přivítal letoe rekordních 119 hráčů 

a hráček z 5 zemí. Znovu se hrálo na Švédském filcu v hale na NeštSmické 
ulici a v tomto roce se kvůli záplavě úSastníkú hrálo dokonce i v pátek, 
i kdyS se za 3 hrací dny odehrály jen 4 okruhy.
Tímto turnajem také vrcholila série turnajů zvaná SV Golf Mastera 2000 a Black Open byl jejím čtvrtým pokračováním, kdyS se v^lednu hrálo v ha

le v Havl.Brodě na eternitu, v dubnu kombi turnaj ve Síáhlavech na beto- 
ně a eternitu a v září ve Zlatých Horách na filcu.
Mezi muži dominovalo pražské duo Majkua-Bak, když Z.Majkus nakonec 

porazil A.Beka z Tempa o pouhý úder. Tony Rak se ale mohl pochlubit jinými prioritami, když v posledním okruhu zahrál fantastickou *25" a 1celkově vyhrál i Mastera jen lepiím výkonem v tomto posledním turnaji. Mezi 
80 hráči nakonec skončil třetí Úatečák B.Pokorný, hrající ale.v barvách 
pražské Viktorie Dian, stejně jako vítěz Z.Majkus. Obhájce loňského prvenství A.Vítek z Olomouce obsadil v silné konkurenci lí.místo...

Rekordní počet 19 žen a 5 států se postavila na start a v cíli byla 
nejlepií S.Badžová z pražského Tempa, když celkem a přehledem porazila 
tandem slovenských reprezentantek. Stříbrnou příčku nakoneo obsadila 
M.Vrbová o úder před I.Véghovou, obě jsou příaluinice klubu z Dunajské 
Středy. Celkovou vítězkou série se ale stala 6. v pořadí V.Valentová 
z Tempa Praha, mimochodem matka vítězky turnaje. Obhájkyně loňského ti
tulu z ústecké haly J.Miglitschová z německého QOttingenu zůstala pod 
stupněmi vítězů na 4.místě...
Také v kategorii juniorů nastoupilo více hráčů než obvykle, ale počat 12 určitě není nejvyěěí. Tady se prosadil opět rakovnický mušketýr 

M.Gregor, který v této sérii nepoznal hořkost porážky a se 4 prvenství
mi vyhrál samozřejmě i celkově. 0 hrůzostrašných 24 úderů zpět skončil A.Mach z Hr.Králového, bronzový stupínek obsadil o úder zpět T.Vyslou
žil z pražské Viktorie Dian. Za zaznamenání také stojí i *25" vítěze 
v posledním okruhu, čímž se stal spoludržitelem rekordu hřiště a také celkový výkon M.Gregora, když vytvořil i nejlepší výkon celého Jurnaje 
a o 3 údery by porazil i vítězného muže. Obhájce prvenství z loňska C.Pálinkás z maďarského Szolnoku skončil pátý...
Silně zastoupená byla soutěž seniorů, přihlásilo se jich celkem 18. NejlepSím byl nakonec vicemistr Evropy L.švihal z brněnského Startu, 

když porazil i 2 Rakušany, kteří jej marně stíhali. Stříbrný tak nako
nec skončil K.Lakoa z klubu steyrských policistů před G.Cernickem z ví
denského rudo-zlatého_klubu. L.Svihel pak vyhrál i celou sérii ve své 
kategorii. Obhájce loňského triumfu H.Ertl z Rot-Goldu Vídeň se letos 
vůbec neprosadil a skončil na předposledním, 17.místě...

Do hlavni kategorie družstev nastoupilo dohromady 16 týmů. Tady vy
hrálo pražské Tempo, které podobně jako v extralize dokazuje momentál
ní výbornou výkonnost. 0 pouhý úder zpět skončili další Pražané -Vikt, Dian a třetí byl Rakovník, kterému toto umístění, stačilo k celkovému triumfu v celé sérii. NejlepSí zahraniční tým byl letos až 7., i když 
byl stejný jako loni - totiž německý GOttingen. Loňský premiant - tým Chomutova - skončil před stupněmi vítězů na 4.místě...
muži /80 úč./
1. Majkus Zdeněk2. Rak Antonín
3. Pokorný Bohumil
4. Mandák Josef
5. Krecl Mojmír
6. Vozár Josef

Vikt.Dian Praha 114 úd.Tempo Praha 115
Vikt.Dian Praha 121SK DG Chomutov 122
KDG Šternberk 122
Tempo Praha 123

0 28,5
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7. Lipoann Milan SK DG Chomutov 125 dd.8. Malík David Tempo Praha 126
9- Vančura Libor Vikt.Dian Praha 126
10.Slezák Simon SK DG Chomutov 126
ll.Metyt Jan Start Brno 126
12.Giebenheim Thomas TMV Berlin /D/ 128
13.Vítek Alet HGC Olomouc 128
14.Svoboda Martin Start Brno 128
15.fiehák Jaroslav GC 85 Rakovník 128
16.Trnka Jiří KGC Plzeň 128
17.Brandes Karsten Bochum /D/ 129
18.Molnár Karel st. SK DG Chomutov 129
19.Borovička Jiří KDG Šternberk 13020.Reichhard Sven TMV Berlin /D/ 132
ženy /19 dč./
1. Badžová Simona Tempo Praha 132 dd.
2. Vrbová Miroslava DuxwStreda /SK/ 136
3. Véghovd Iveta Dun.Strada /SK/ 1374. Miglitsebová Jana GBttingen /D/ 1455. Vondrdková Milena Oáza Praha 150
6. Valentová Vtra Tempo Praha 1517. Komadová Miroslava Oáza Praha 1548. Ertlová Doris R-G Wian /A/ 1559. v.d.Knesebecková Sandra GSttingen /D/ 156
junioři /12 lič./
1. Gregor Milot GC 85 Bakovník 111 dd.
2. Mach Alet Sláv. Hr.Králová 1353. Vysloužil Tomát Vikt.Dian Praha 136
4. Šebela Vojtěch MOC Jedovnice 140
5. Pálinkáa Csaba MGK Szolnok /H/ 1426. Manařeld Martin DGK Louny 143
senioři /18 dč./
1. Švihal Ladislav Start Brno 127 dd.2. Lakos Karl PSV Steyr /A/ 1343. Cemicek Gernot R-G Wien /A/ 1374. Fechtner Jan Vikt.Dian Praha 1455. Kantor Dután Dtkanka Praha 1476. Svoboda Miroslav st. MGC Olomouc 1507. Valenta Jan SMG Praha 1528. Prchal Petr Dtkanka Praha 155
družstva /16 týmů/
1. SK Tempo Praha ČB 496 dd,/Bak A., Malík D., Vozár J., Badžová S./
2. Viktorie Dian Praha ČB 497

0 33

0 27,75

0 31,75

3.

0 31

/Pokorný B., Vysloužil T., Majkua Z., Vančura L./
GC 85 Rakovník ČB 529/Koča M., Gregor M. , Stanék S., Bystřický T./

4. SK DG Chomutov ČR 534Start Brno ČR 5346. MOC Olomouc ČR 5577. HGC GSttingen Německo 6218. DGK Louny ČR 640Rot-Qold Wien Rakousko 64010.MGC Dtkanka Praha ČB 642
pidi-golf 11/00 atr. 7



SV GOLF MASTERS 2000
MUŽI calkOTé výsledky

$V Golf
MASTERS 2000

Pořad í Jm éno Oddíl r.č. Havl. Brod Šťáhíavy Bohéma Ústln/L celkem
1 Rak Antonín Tempo Praha 1729 2 14 6 2 24
2 Metyš Jan Start Brno 673 3 5 8 8 24
3 Molnář Karel DG Chomutov 878 I 3 3 17 24
4 Vítek Aleš MGC Olomouc 402 10 5 5 12 32
5 Pokorný Bohumil MGCDčat Praha 1030 12 16 2 3 33
6 Koča Martin GC 85 Rakovník 1149 5 1 1 28 35
7 Bystřičky Tomáš GC 85 Rakovník 1542 14 13 4 26 57
8 Borovička Jiří KDG Šternberk 880 8 4 30 19 61
9 tipm ann Milan DG Chcm utw 810 18 33 10 7 68
10 Hybner Robert Tempo Praha 579 18 9 20 21 68
11 Malík David Tempo Praha 1156 4 33 30 8 75
12 Svoboda Martin Start Brno 1710 17 17 30 12 76
13 Vozár Josef Tempo Praha 1407 t2 33 30 6 81
14 Tománek Martin MGC Hr Králové 1203 26 15 30 28 99
15 Rimpler Jiří Start Brno 1403 22 19 15 45 101
16 Gerta Vtt MGC Olomouc 536 30 23 16 34 103
17 Kudyn Pavel MGC Hr.Králové 1983 18 33 30 39 120
18 Pergl Jan Tempo Praha 552 14 33 30 71 148
19 Bartůněk Jiří Tempo Praha 2293 37 33 30 71 171

ŽENY
Pořad í Jm éno Oddíl r.č. Havl. Brod Š ráh law Bohéma Ú stln /L celkem

1 Valentová Věra Tenpo Praha 701 4 1 3 8 14
2 Komadová Miroslava SK Oaza Praha 1778 1 2 5 7 15

S E N IO Ř I

Pořadí Jm éno Oddíl r.č. Havl. Brod Š ráh law Bohéma Ústí n/L celkem .
1 Svihei Ladislav Start Brno 692 4 1 3 1 9
2 Valenta Jan Tempo Praha 670 1 5 1 7 14
3 Kantor Dušan 1.MGC Dékanka 1116 2 8 4 5 19

JUNIOŘI
Pořad í Jm éno Oddíl r.č. Havl. Brod Š ráh law Bohéma Ústí n/L celkem

1 Gregor Miloš GC 85 Rakovník 2050 1 1 1 1 4
2 Mach Aleš MGC Hr.Kjálové 2246 3 4 5 2 14
3 Molnář Karel ml. OG Chomutov 2108 8 2 2 8 18

DRUŽSTVA
Pořad í Oddíl Havl. Brod Š ráh law Bohéma Ústi n/L celkem

1 GC 85 RAKOVNÍK 3 1 1 3 8
z OG CHOMUTOV 2 2 2 4 10
3 START BRNO 4 3 4 4 15
4 MGC OLOMOUC 9 4 3 8 22
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cizina
| N g m e c k o |
I. bundesligs 7. kolo - finále
Jen kusé informace ae mi dostaly do rukou a tak o finále I.bundesli- 

gy jen krátce.V mužské fiáeti ae nenechal vedoucí Hardenberg připravit o nabízenou 
šanci a výhrou v posledním kole vyhrál i celkově a obhájil tafc loňské prvenství. Druhý ve finále i celkově skončil Brechten a po loňském 5.mí
stě si jistě spravil chut. Bronzový stupínek ve finálovém kole a taktéž 
i v celkovém pořadí obsadil nováček z Bensheimu.Ani čtvrté místo v posledním kole nezachránilo berlínský Tempelhof od celkového 6,místa a jistého sestupu. Po loňském stříbru je to jistě 
zklamání. Druhým sestupujícím bude zřejmě tým nováčka z Bochumi, pokud 
ještě v Německu neproběhne kvalifikace, jak je tady zvykem...
I.bundesliga finále

m u ž i

1. BGS Hardenberg
2. MOC Brechten
3. USC Bensheim4. Tempelhofer MV
5. Bochumer UC
6. MOC Mainz

567 úd. 10: 0
582 8: 2
590 6: 4
613 4: 6
615 2: 8
624 0:10

To. co se povedlo mužům Hardenbergu, to jejich kolegyně nedokázali.
Ve finále totiž obsadily až 4.místo a místo titulu si nakonec navlékaly na šíje pouze stříbrné medaile...

Na uprázdněný trůn po odpadnuvším SQsaenu tak v závěrečném účtování 
dosedly ženy Hainzu, které vyhrály i poslední kolo. V závěrečném klání shodným výkonem obsadily druhé místo týmy Ofltiingenu a nováčka Neutrau- 
blingu, když to v celkovém pořadí ženám GBttingenu vyneslo bronzové me
daile.Páté a poslední bodované místo ve finálovém kole obsadil ženský tým 
Arheilgenu, což s největší pravděpodobností znamená pád do nižší soutě
že společně s týmem Pfungstadtu, který se pro jistotu ani jednoho kola nezúčastnil a před soutěží se odhlásil...
I.bundesliga finále

ž e n y

1. MGC Mainz 344 úd. 10: 0
2. MOC GBttingen 348 7:3BOC Neutraubling 348 7: 3
4. BGS Hardenberg 354 4: 6
5. SG Arheilgen 357 2: 8

R a k o u s k o
Bundesliga 3»kolc T e 1 f s 1.4.2000

S velkým zpožděním se mi dostaly informace i z rakouské nejvyšší li
gy, ale zde bude komentář trošku obšírnější...V telfské hale s miniatur-golfem se konalo na začátku dubna druhé 
dvoukolo rakouské bundeeligy. Hrály se oba dny 4 okruhy...

V mužské soutěži se v sobotu představil v dobré formě vedoucí Bischofs- 
hofen, který si v klidu udržoval vedení. Ale v posledním okruhu přišlo 
tornádo týmu z Herzogenburgu, když družstvo zahrálo pod "120" o 1 úder, což při 6 členech znamená průměr 19,83! a o 2 údery celkem přehrálo do
savadního lídra...

Za tímto vítězným duem skončila na třetím místě shodným součtem další
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dvojice St.POlten-Rot Gold Wien a další "plichtou" skončil i souboj 
o páté místo mezi Unionem Klaus a vídeňském BGC. Hietzing se tohoto ko
la nezúčastnil a stálo ho to 100 úderů navíc od nejhoršího výkonu...
V ženské části si suverénně počínaly démy ze Salzburgu a vypadá to, že 

v tomto ročníku už těžko najdou přemožitelky. Druhý skončil již s deseti- 
úderovým náskokem Absam před vídeňským R-G a čtvrté byly další Vídenač- ky z BGC...
Bundesliga 3. kolo 1. Askč Herzogenburg 505 úd. 021,04 12b.

2. Askč Bischofshofen 507 10
3. Askč St.Pčlten 526 7m u ž i Union R-G Wien 526 75. Union Klaus 528 3BGC Wien 528 3
7. MGC Hietzing 628 0
1. UBSG 79 Salzburg 262 úd. 021,83 6b.
2. HSV Absam 280 4
3. Union R-G Wien 290 2
4. BGC Wien 294 0

Bundesliga 4.kolo T e 1 f 9 2.4.2000
Další kolo nejvyšší rakouské ligy se konalo hned v neděli a rovnou na

stejném hřišti v telfské hale...
Způsobem start-cíl se v tomto kole se všemi soupeři vypořádali překvapivě muži z Klausu, když favorit Bischofshofen- měl ztrátu 6 úderů a ví

těz sobotního kjání Herzogenburg na 3.fleku 7 úderů. S větším odstupem byl čtvrtý vídenský Rot-Gold před svým městským rivalem BGC a na éwpříčce totálně vybouchl Sankt PBlten. Hietzing se ani v neděli nezúčastnil a 
tak mu přibylo dalších 100 úderů navíc na kontě...
V čele celkové tabulky je suvěrénně obhájce Bischofshofen, na druhé mí

sto už poskočil Herzogenburg o bod před St.POlten, následuje Klaus a duo' vídenských klubů, poslední je beznadějně Hietzing.
V ženách znovu kralovaly Salzburčanky před Abgamem, na 3.místě skonči

ly jen o úder za stříbrnou pozicí ženy BuC Viděn, které si tímto umístě
ním vybojovaly letošní první body. Baby z vídeňského Rot-Goldu skončily čtvrté a tudíž poslední...
Celkem je v čele suverénní Salzburg bez ztráty kytičky, druhý je Absam 

a následují ho rivalky z vídeňských klubů v pořadí R-G a BGC.
Bundesliga 4. kolo

m u ž i

+ + + + + + +

1. Union Klaus 499 úd. 020,79 12b.2. Askč Bischofshofen 505 10
3. AskO Herzogenburg 506 84. Union B-G Wien 524 6
5. BGC Wien 527 4
6. Askč St.POlten 531 2
7. MGC Hietzing 631 0
1. UBSG 79 Salzburg 265 úd. 022,08 6b.2. HSV Absam 276 4
3. BGC Wien 277 24. Union R-G Wien 285 0

+ + + + + + + + + + + + + + +
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Konečně došlo i na dalil zemi z evropské špičky a výsledky alespoň 
a její nejvyšší týmové soutěže.Jmenuje se Elitserien a hraje se podobně jako v Rakousku na 3 dvouko- 
la na všech površích /eternit, oeton, filc/ a při 7 družstvech. Stejně jako u nás a na Slovensku hraji v 5 lidech a náhradníkem a pravděpodobně 
taky smíšeně...
Elitserien l.kolo K3 J f l n k f l p i n g  20.5.2000

š v é d s k o

Seveřané zahájili nejvyšší ligu skutečně po švédsku- na filcu. Dvouko- 
lo se hrálo v JOnkOpingu čili na neutrálním dzemi. Hrály se 3 okruhy.0 jeden jediný úder vstoupil do sezóny vítězně tým Tantogardenu, který je z města Solná poblíž Stockholmu. Druhý byl tým VK-78, jenž je pro změ
nu z Gflvle a třetí bylo družstvo z Malmfl.čtvrtou příčku obsadil celek Oullbergsbro z Goteborgu, pátá byla Uppsala o ilder před šestým Askimem z gflteboríjskéha předměstí Vesta Frfllun- 
da. Poslední místo obsadil tým ze Skelleftey.Z jednotlivců byli pak nejlepší A.Pettersson z vítězného celku spolu s M.Martenesonem z VK-78. O úder hůř zahrál C.J.Ryner z Uppsaly.
Elitserien 1. kolo 1. Tantogárdens BOK 479 dd. 031,93 7 b.2. VK-78 480 53. MalmO BGK 489 44. Oullbergsbro BGK 494 35. Uppsala BGK 501 26. Askims BGK 502 1

7. Skelleftea 506 O
jednotlivci: 1. Pettersson Alf Tanto 87d. 029Uartensson Magnus VK-78 87

3. Ryner Carl-Johan Uppsa 88

Elitserien 2.kolo PG J f l n k f l p i n g  21.5.2000
V neděli se pokračovalo na stejném místě a při stejném systému i povr

chu. A znovu se hrály 3 okruhy.Opět o jediný,dder zvítězil tým Tantogardenu, který je zároveň obhájcem titulu z loňského roku. Druhé bylo tentokráte Ualmfi, oba celky si proti sobotě výrazně polepšily výkony.
Třetí skončil celek Gullbergsbro, čtvrtá byla Uppsala, pátý za ní zahrál o 2 údery hůř gflvelský tým VK-78, předposlední byla Skelleftea a s větší ztrátou si vytáhl “černého petra" tým Askimu.
Z jednotlivců pak byla nejlepší celá trojice hráčů, J.Strandberg z vítězného týmu, P.Persson z Malmč a R.Eriksson ze Skelleftey.Celkově vede Tantogarden s náskokem před Malmfl, třetí je VK-78 o jediný dder^řed Gullbergsbro, pátá je Uppsala a ze dvou týmů na chvostu je diky skoré lepši Skelleftea.

Elitserien 2. kolo 1. Tantogárdens BGK 463 dd. 030,87 7 b2. Malmfl BGK 464 53. Gullbergsbro BGK 473 44. Uppsala BGK 484 35. VK-78 486 26. Skellefteá BGK 494 17. Askims BGK 509 0
jednotlivci: 1. Strandberg Jan Tanto 87ii.Persson Fredrik Halmfl 87 

Eriksson Robert Skell 87
029
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S l o v e n s k o
Před zahájením ligové soutěže a před posledním turnajem v sezóně ss 

u nsěich sousedů roztočil přestupový kolotoč. Největšími lunaparkovými čísly byly odchody koSických "sirotků" ze Žiliny do Bratislavy a žilin- ského otce-zakladatele do nového klubu Adara. Do Adary, klubu, jenž je 
zatím bez stálého sídla i hřiStě, pak přestoupil i tvůree-zakladatel kamennomlynského klubu a jeden hráč z Prievidzy. Z pak jeětě putovalZde je přehled přestupů:kvalitní hráč posílit dunajskostredské

z BGK Delta žilinef^Michalčík Vlastimil Michalčík Ladislav Lizák FrantiSek 
Švejda Ivan šimenský René Močiarik Peter Jégerský MaroS

MOK Delta 
MGK DeltaMGKKDG

na
_lina
Žilina . Mlýn Prievidza Prievidza

do GK Bratislava GK Bratislava GK Bratislava 
GK Adara 2000 GK Adara 2000 GK Adara 2000 
MGC Termál Dun.Středa

8. RTJ P r i e v i d z a  23. - 24.9. 2000
V posledním čistě zářijovém víkendu se konal poslední letoSní slovenský turnaj oficiálního rašení. Po téměř 2 měsících to byl opět turnaj dvoudenní a tudíž i celostátní.A že to byl "toumement" dost unikátní I Nejprve počtem Účastníků, vždyt do městského parku v Prievidzi přijelo rekordních 61 hráčů a hráček. Dále zde měly premiéru nové kluby - kromě už zmiňované Adary se tu představili i hráči z Dubniee nad Váhom...Ale tím největším skvostem zde byly výkony. Muži zahráli celkem osm "osmnáctek"! A i když byla stanovena norma hřiStě na 21 dderů, v součtu 168, překonalo tuto metu prvních 7 mužů!
V královské kategorii mužů dominoval svým výkonem J.Tolarovič s Trnavy, o úder za ním skončil domácí J.Jégerský a bronzovou příčku pak vybojoval F.Lizák, už v novém dresu Bratislavy...
Mezi ženami opět kralovalo duo hráček z Dun.Středy, když vyhrála H.Vrbová a o pouhý úder porazila I.Véghovou. Třetí místo si s velkým odstupem za prvními i před dalSími uhájila D.Maňásková z Března.
Juniorské části vévodilo trio hráčů, které uniklo zbytku startovního pole. Vyhrál M.Musil z Trnavy o úder před M.Maňaskou z Března a o dalSÍ úder zpět byl Pav.Murín z koěického Classiku...
V seniorech se výrazně prosadil "classický" KoSičan P.Vrchovinaký, jenž porazil druhého v pořadí V.Majera at. z Března o 10 úderů. Třetím vzadu pak byl I.šve jda v barvách nového klubu Adara...
A co juniorky? Zde nejlépe zahrála E.Chikánová, za ní skončila o 12 ú- derů S.Bilovská, obě hrají za domácí klub. Na bronzový stupínek pak závěrečným finiSem vystoupala V.Polakovičová z Trnavy.

muži /34 úč./ 0 20,13 ženy /6 úč./ 0 21,88
l.Tolarovič Ján Trnav 16 lú. -7 1.Vrbová Miroslava DuStr 175ú. 72.Jágerský Ján Priev 162 -6 2.Véghové Iveta DuStr 176 83.Lizák FrantiSek Brati 164 -4 3.Maňásková Daniela Brezn 200 324.Végh Tibor DuStr 166 -2 4.Palovičová Olga Trnav 221 535.Michalčík Vlast. Brati 166 -26-Korinek Marcel Brati 166 -2 junioři /13 úč./ 0 22
7.Drozd Irvín Priev 167 -1 l.Uufil Martin Trnav 176Ú. 88.Michalčík Lad. Brati 168 0 2.Manaska Michal Brezn 177 99.Buchcar Pavol Priev 169 1 3.Murín Pavol CIXoS 178 10lO.Pravotiak VI. CIKoš 170 2 4.Slivka Martin CIKoS 182 14ll.Qualich Igor Brezn 174 6 5-Palovič Juraj Trnav 183 1512.Jégerský Maroi DuStr 175 7 6.Jégerský MiloS Priev 184 1613.Palovič Igor Trnav 175 7 7.PalovÍč Ivan Trnav 199 3114 .Baloun Robert CIXoS 176 8 8.Rovinský Richard CIKoS 201 3315.Murín Peter CIKoS 176 8 9.Paytina Ján KaMly 215 47
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juniorky /A úč,./ 0 24,5 senioři /4 vič./ 0 23,13
l.Chikánová Erika Priev 196ú. 28 l.Vrchovinský Pavol CIKoě 185ú. 17
2,Bílovská Simona Priev 208 40 2.Majer Vladimír st. Brezn 195 27
3,Polakovičová V. Trnav 219 51 3.Švejda Ivan Adara 197 29

I. slovenská liga P r i e v i d z a 23.9.2000
Do soutěže se přihlásilo rekordních 10 týmů, když se přihlásil nový klub Adara i nováček z Dubnice, přibylo také "béčko" Claasiku KoSice.

Na druhé straně se nepřihlásil GK 72 Koěice a senzačně se také nepřidal 
obhájce titulu ze žiliny!Zahajovací kolo "o prso* vyhrála hodně posílená Bratislava s náskokem 
jednoho úderu před denicí sestavou. Třetí byla Trnava s větěi ztrátou na 
vítězný tandem, ale s jednoúderovým náskokem před D.Středou. 0 dalěi ú- der zpět bylo "classické" áčko před Březnem a "classickým" béčkem. Předposlední body získal Kam.Mlýn a nový klub Adara byl poslední s obrovitou 
ztrátou, ale s prvními body, což se nepovedlo dalSimu nováčkovi Dubnici, 
která se na start dostavila s malým počtem hráčů...Premiéru si také odbyla nová soutěž juniorů, které byla založena těsně 
před zahájením turnaje. Prvním vítězem se stala Trnava, druhá byla ko- 
šické "claasika" a třetí byli domácí s převážně dívčím týmem...
Slovenská liga 1. kolo 1. GK Bratislava 437 dd. 021,85 11 b

2. MTGC Prievidza 438 9
3. Slávia Trnava 452 8
4. Termél Dun.Středa 453 7m u ž i 5. Classie Koěice 454 6
6. MTGK Březno 474 5/smíšená/ 7. Classie Koěice B 498 4
8. KDG Kamenný Mlýn 608 3
9. GK Adara 2000 726 2
1. Slávia Trnava 283 ůd. 023,58 4 b

j u n i o ř i 2. Classie Košice 299 2
3. MTGC Prievidza 307 1

I. slovenská liga P r i e v i d z a 24.9. 2000
Druhý den nastoupilo stejných 9 týmů jako v sobotu a pro úplnost je 

třeba dodat, že do nového ročníku naěi sousedé přeěli na stejný model složení družstva jako hrajeme my, tedy 5 hráčů + 1 náhradník...I druhý den vyhráli bratislavští favorité a jsou suverénně -v čele pod
zimní tabulky. Na druhém místě skončila shodným výkonem Trnava a D.Stře
da, pak byli Classici a Prievidza, poslední opět Adara...Juniorské týmy obsadili stejná místa jako v l.kole a tudíž stejné pořadí je i po podzimní části...
Slovenské liga 2. kolo 1. GK Bratislava 420 úd. 021 ! 11 b.

2. Slávia Trnava 436 8,5Termál Dun.Středa 436 8,5
4. Classie Košice 439 7m u ž i 5. MTGC Prievidza 440 66. MTGK Březno 467 5/smíšená/ 7. Classie Košice B 503 48. KDG Kamenný Mlýn 638 39. GK Adara 2000 667 2
1. Slávia Trnava 275 úd. 022,92 4 b.

3 u n i o ř i 2. Classie Košice 286 2
3. MTGC Prievidza 304 1

pidi-golf 11/00 $  atr. 13



, , , a  j iné
S t a t i s t i k a Aktivní hráči v roce 2 0 0 0
Jako každým rokem jsem.sestavil statistiku aktivních hráčů čili těch; 

kteří absolvovali alespoň jeden oficiální turnaj pod hlavičkou ČMGS.
Počet aktivních hráčů:

/-36/

215 mužů /-10/ 53,3%
38 žen /- 5/ 9,4% 8 seniorek
45 juniorů A  5/ 11,2% 8 juniorek
56 seniorů A  4/ 13,9%
49 žáků /-20/ 12,2%

Celkový počet aktivních hráčů nám ukazuje nelichotivou.bilanci letošního roku, kdy jsme se dostali hluboko pod loňskou úroveň, ale kdy jsme klesli dokonce pod počty hráčů v letech 97 a 98...
Rozložení do oblastí a zemi nám ukáže dalSi přehled:
čechy-střed
Čechy-západ

109
124

/-12/ 
/- 7/

27%
30,8% Čechy 233 /-19/ 57,8%/+0>4/

Morava-sever 
Morava-jih

73
97

/- 5/ 
/-12/

18,1%
24,1% Morava 170 /-17/ 42,2%/-0,4/

Minusové počty proti loňskému roku ve vfiech oblastech nám ukazuji vskutku nelichotivý pohled, nejmeněi úbytek zaznamenáváme na severní Mora
vě, kde ovšem počet hráčů klesl až na minimum a v západních Čechách, 
takže skoro každý třetí hráč v republice je ze západních Čech...
Jednotlivá kategorie v oblastech nám představí následující přehled:
čechy-střed muži ženy junioři senioři žáci54 /-5/ 13 /-3/ 15 A  3/ 22 /O/ 5 /-7/
čechy-západ 80 A I / 12 /-!/ 10 /-!/ 13 /O/ 9 /-6/
Morava-sever 38 /-!/ 8 /-!/ 8 /-3/ 17 A  3/ 2 /-V
Morava-jih 43 /-5/ 5 /O/ 12 /-4/ 4 AI/ 33 /-4/

Z tohoto přehledu vyplývá, že nám kromě západních Čech klesá počet mužů, celkově klesá počet žen, kromě středních Cech poklesl počet juniorů, 
senioři naopak téměř všude vykazují nárůst a žákovská kategorie jako.nováček mezi samostatnými kategoriemi vykazuje hluboký propad proti loňsku a nezbývá než se ptát, kde máme zajištěnu budoucí generaci?
Koncentrace jednotlivých kategorii ukazují následující tabulky:
muži
1. Rakovník 18
2. Tr.Lázně 163. Chomutov 14
4. Olomouc 13 
5.Oáza Fha 12Plzeň 127.V.Dian 10

ženy
1.Jesenice 5 
2.Oáza Fha 4 3.Olomouc 3 
Tanvald 3

juniořil.Hr.Králové 6 
Olomouc 63. Louny 5

4. Tovačov 4
5. Jedovnice 3 V.Dian Pha 3 
Tempo Pha 3

senioři 
1.Olomouc 9 
2.Tanvald 6 3.SMQ Praha 5 
4 .Děkanka 4 Fr.Lázně 4 Cheb 4

žáci1. Bystř. 122. Tovačov 9
3. Prost. 4
4. Jedovn. 3 
Pelhř. 3 Chomut. 3

Po tomto přehledu jen malá poznámka. Je vůbec s podivem, jak při těch
to počtech zvládneme tolik týmů a tolik soutěži v jednotlivých kategori
ích, jelikož kromě mužů a seniorů jsou to počty vskutku na hranici minima.
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Tabulka klubů ukazuje počty aktivních hráčů v klubech bez ohledu na ka
tegorii:
1. MGC Olomouc 32 / - ! / 18 .MGC Jedovnice 10 /+3/
2. GC FrantiBk.Lázně 24 /+3/ Taurus Prostějov 10 /-3/

KDG Tovačov 24 /+2/ 20.Děkanka Praha 9 /O/
4. DGC Bystřice p/Host. 22 /-2/ MGC Slezská Opava 9 / - ! /
5. Oáza Praha 21 / - V SKDG CK Jesenice u Ch. 9 /-2/
6. SK EG Chomutov 20 / - V 23-SMG 2000 Praha 8 /+8/

GC 85 Rakovník 20 / - ! / Start Brno 8 /-l/
8. Viktorie Dian Praha 15 /O/ Unex Uničov 8 /-l/

Slávia Hradec Králové 15 /O/ 26.SUS VŠB Ostrava & 6 /+6/
10.MTG Hraničář Cheb 14 /-4/ GC Hulín 6 / - ! /

SK Tempo Praha 14 /-ll/ Atlantic Pelhřimov 6 /-8/
12.Sebn Tnnvald n / - 2 / 29..KMG Vyikov 5 /-3/

MGC Plzeň 13 /-3/ 30.MOK Ústí n/Labem 4 / * i /
KDG TJ Šternberk 13 /-6/ 31.Start Kopřivnice 3 /+3/

15 .MGC 90 Brno 12 /-l/ GSC Nové Město n/Met. 3 /O/
16.DGK Louny 11 /+1/ 33.KDG 2000 Ostrava & 2 /+2/

Spartak Příbram 11 /O/ GC 99 Senomaty 2 /O/
[34]klubů /+2/

0 n,9 /-I
MGC HSV Oskava 
Mapa GK Šumperk 

,8/ Vysočina Havl.Brod
0
0
0

/-5/
/-2/
/-!/

Jediná potěšitelná věc z této dvoustrany je to, že se nám zvýšil počet 
aktivních klubů. Ubyly sice 3 kluby, ale na druhé straně máme 5 nováčků. 
Tím se snížil průměrný počet hráčů v klubu a také se snížil počet klubů 
s 13 a více hráči na čtrnáct. Pět nových klubů je ale přislib do budouc
na, i když do příštího roku vstupujeme s některými kluby, které jsou 
v krizi či dokonce před rozpadem...
Růstové tabulky nám ukazují, jak v kterém klubu přibyl či ubyl počet ak- 
tivních hráčů:

+ tabulka - tabulka
1. SMO 2000 Praha + 8 hráčů 1. Tempo Praha -11
2. SUS VŠB Ostrava + 6 2. Atlantic Pelhřimov - 8
3. MGK Ústí n/Labem + 4 3. GC Hulit) - 7
4. GC Františk.Lázně + 3 4. KDG TJ Šternberk - 6

MGC Jedovnice + 3 5. MGC HSV Oskava - 5
Start Kopřivnice + 3 6. MTG Hraničář Cheb - 4

7. Oáza Praha - 3
MGC Plzeň - 3
Taurus Prostějov - 3KMG Vyškov - 3

hráčů

Logickjr se proti loňsku změnily velikosti předchozích tabulek, když 
plusová je převážně složená z nováčků, zato minusová mé v čele rozštěpe
né Tempo a dále následuji kluby v krizi a před rozpadem, popř. kluby, 
ve kterých se nepodařilo udržet slušnou základnu...
Účast na Onen turnajích je pravidelně poslední tabulkou, která ukazuje 
průměrnou účast na 8 nejnižších turnajích a procentní ukazatel poměru 
táto účasti vůči skutečným počtem aktivních hráčů v oblasti:
čechy-střed 0 50,9 hráčů /+0,8/ 11 46,7% účasti /+5,
čechy-západ 62,6 /-4,8/ 1 50,5% /-!/
Morava-sever 46 /-5,5/ 1 63% /-3/
Morava-jih 52,1 /-4,3/ I1 53,7% /+2/
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Rozhovor s Vladimírem Čechem, qolfistou. 
hercem a nyní i populárním moderátorem

Vladimíre, úvodem bych čtenářům přiblížil pár základních 
údajů, tedy třeba Tvůj věk, stav, počet děti, stav účtu, 
počet míčků v kufříku a typ hole?
Je mi 49 let, jsem podruhé ženatý, mám th děti (dcery 20 a 7, 
syna 12 let), na účtu poslední dobou mívám povážlivě často 
nulu (ne, že bych neuměl vydělat peníze, ale skoro nikdo teď 
včas a seriózně neptali), míčků mám za ty roky 149, ale to už 

jsem jich  pá r dal synovi, kdyby náhodou přece jen chtěl začít a pár skvostů mi taky někdo 
ukrad, hůl mám Benny Ben.

Jako moderátor soutěže „Chcete být milionářem" jsi se stal doslova přes noc velmi 
populární osobností. Ovlivní to Tvé další působení jako aktivního golfisty?
Obávám se, že ano. Terminy natáčeni jsou pevně dané (vesměs začátkem měsíce od úterý 
do pátku) a tak to může vyjit právě na důležité turnaje. Třeba MES asi pro mně nebude vůbec 
připadat v úvahu. Nehledě k tomu, že mě zvou i do dalších pořadů a kdoví, co přijde dál...

Dalo by se během soutěže dohodnout s případným výhercem třeba 10% na rozvoj 
minigolfu?
O to se ani nepokusím. Od toho tam nejsem a mohlo by to vrhnout zbytečné podezřeni na 
regulérnost soutěže. Moderátor má moderovat a nic vic.

Jak dlouho minigolf hraješ a jak jsi se k němu vlastně dostal?
Tuhle jsem  se nad tím zamyslel a zjistil jsem, že přesný rok nevím. Prvni turnaj jsem odehrál 
v Tovačově na podzim začátkem osmdesátých let. Poprvé jsem si minigolf zahrál na Intiku 
(jako veřejnostni diletant), ale doopravdy mě to chytlo až v Olomouci. A ť se v mém životě od 
té doby stalo cokoli a ať se ten oddíl od té doby jmenuje jak chce, v srdci jsem stále hráčem 
Lokomotivy Olomouc.

Vím, že patříš mezi naší špičku v kategorii seniorů, co považuješ za svůj největší 
úspěch v golfové kariéře a čeho by jsi chtěl ještě dosáhnout?
Největší úspěch je  bezpochyby titul mistra ČR seniorů z roku 1999 a stříbrná medaile z MES 
v družstvech z téhož roku. I když se asi nikdy nezbavim velké hořkosti. Ke zlatu tehdy chybělo 
tak málo. Že jsme to tehdy nedotáhli až do konce bylo pro mně v té chvili takové zklamáni, že 
jsem během posledního dne klesl z medailových pozic až na 27. misto. Nebyl jsem prosté 
schopen se znovu motivovat. A čeho bych chtěl dosáhnout? Obávám se, že už jsem všech 
dosažitelných cilů dosáhl. Chybí mi snad jen zopakovat 18 i v ostrém turnaji nejvyšši 
kategorie. Ale nejvíc bych si přál, abych se zase mohl mezi golfisty cítit příjemně.

Teď bych sáhnul po otázkách více na tělo. Je několik témat o kterých se mezi golfovou 
veřejností šuškají různé verze. Pojďme je spolu zcela otevřeně rozpitvat, myslím, že 
budou zajímat opravdu všechny. Takže:
Na jaře letošního roku jsi zcela nečekaně odstoupil ž funkce prezidenta ČMGS.
V Pidigolfu sice proběhla zpráva kde bylo citovány důvody Tvé rezignace, přesto se 
mezi golfovou veřejností objevila zpráva, že hlavním důvodem Tvého odstoupeni bylo 
zavinění ztráty značné sumy peněz v neprospěch svazu.
Je něco pravdy na tomto „šprochu"?
Naprosto nic a ti, kdo o mně tyhle zlá blbosti šiří, to musejí dobře vědět.
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Celá věc se má asi tak. Někdy v roce 1999 vyrobilo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT) tabulku nazvanou TOP 2000 ve které seřadilo sporty dle tři základních, 
ale také jediných kriterii (1. Je-li daný sport olympijský a jeho úspěšnost, 2. počet členských 
zemí dané sportovní federace, 3. oblíbenost daného sportu v ČR). Každé z kriterií je  v tabulce 
vyhodnoceno koeficientem a součet pak určuje celkové pořadí v tabulce. V této tabulce se 
také nachází tzv. „čára ponoru“ tedy místo, od kterého jsou dotace ze státního rozpočtu 
prakticky nulové. Pod tuto čáru se dostal i minigolf, což obnáší ztrátu cca 400 OOOKč. A teď 
k mému zaviněni, které je  vlastně pouhou spekulaci jednoho ze současných členů prezidia, 
který j i  ovšem pilně šiřil a - jak ho znám - dále šiří.
29.3. jsem navštívil schůzi předsedů svazů s vedením ČSTV (jako vždy sledován 
nedůvěřivými pohledy sekretářek, protože na takové akce za minulého prezidenta vždy chodil 
Petr Prchal) a teprve tam jsem se dozvěděl o existenci nešťastné tabulky i o pohromě, která 
se na náš sport řiti. Ostatní předsedové to evidentně už věděli. Mě o tom ale nikdo  
neinform oval! Když jsem se zeptal Prchala, jak je  to možné, řekl mi. že o tom on a částečně i 
bývalý prezident věděli, ale že se stejně nedalo nic dělat. Dotazník, sloužící jako podklad pro 
MŠMT i ČSTV vyplnil on sám. Mám celé prezidium svědků, že jsem hned po nástupu do 
funkce výslovně vydal Prchalovi příkaz, aby mně o všech krocích i jednáních informoval a nic 
nedělal bez mého výslovného vědomi a souhlasu. Je tedy zcela zřejmé, že jsem nemohl 
podnikat žádná opatřeni v záležitosti o je jíž existenci jsem neměl nejmenši ponětí I když jsem  
přesvědčen, že by se stejně nedalo proti tabulce dělat nic. Mohli jsme ale s předstihem hledat 
řešeni. To, že někdo vědomě neinformuje prezidenta svazu o tak závažné věci, považuji ale 
za natolik skandální, že nemám slov. Je ale jasné, že lidé, kteří mě neměli rádi, s chuti všeho 
využili a s radostí mě pomluvili. Zaslechl jsem dokonce natolik smělé myšlenkové konstrukce, 
jako že jsem  měl zfalšovat počet členských zemi WMF (spočítal jsem si, že bych jich musel 
uvést asi 90 místo reálně existujících zhruba 40 i se všemi pozorovateli) a jiné obludné 
nesmysly. To tady ale skutečně nechci rozpitvávat, protože takové věci jsou hluboko pod mou 
úrovni. Stručně se dá říci, že prvním a hlavním důvodem mého odstoupeni byly události na 
,Tempičku“ a vše, co se kolem toho odehrálo. Dalším důvodem byl průběh konference. 
Pňpouštim, že jsem tam asi nezvolil nejlepši formu, když jsem se pokusil vše otevřít a 
konferenci o kauze „Tempičko‘  informovat, ale na druhou stranu mi nic jiného nezbývalo. 
Pokusil jsem se jen zabránit odpudivé špinavosti, která - a o tom jsem stále přesvědčen - 
může v důsledcích ohrozit celý náš sport. Šokovalo mě, jak nekonečný nezájem jsem 
v naprosté většině zástupců oddílů cítil. Dospěl jsem k hlubokému přesvědčeni, že prostě 
nemůžu zaštiťovat lidi, kterým je většinou naprosto jedno, co se kolem nich děje a kteří se ani 
nesnaží dohlédnout dál, než na svůj vlastni dvorek. Třetím důvodem bylo naprosté 
přepracováni. Pokud se člověk snaží funkci prezidenta dělat opravdu poctivě - a já se o to 
snažil - nemůže to dělat jen ve svém volném čase, zadarmo a navic na to doplácet tim, že 
musi odříkat placenou práci kvůli schůzím a nejrůznějšim jednáním. Jsem si jist, že museji 
golfisté najit odvahu a ustanovit prezidenta jako placenou funkci na plný úvazek. Jiná věc je. 
kde na to vžit, ale jedině tak by to mohlo skutečně fungovat. No a posledním důvodem byla 
akce MŠMT a ČSTV. Zcela poctivé jsem uvedl, že tímto aktem se zásadně méni situace proti 
té, ve které jsem do funkce vstupoval, že já  nejsem připraven tohle řešit a na mé místo musi 
nastoupit člověk, který umi shánět peníze a s penězi zacházet. Já to nejsem a neni to 
opravdu můj obor. Měl jsem připravenu spoustu akci a kroků, které by vedly k výraznému 
zkvalitněni práce prezidia i svazu a k rozšířeni a zpopularizováni našeho sportu a tohle 
všechno mým odchodem skončilo, ale nedá se nic dělat. Hlavním úkolem svazu teď je 
obyčejná záchrana našeho sportu a to já  neumím. A ani jsem ty problémy nezavinil. Kdo tvrdí 
něco jiného, sprostě lže.
Pokud bych se pokusil vystopovat současné problémy minigolfu, pak bych je hledal v práci 
minulých prezidii (či lépe předsednictev - termín ,prezident‘  a prezid ium " mi pořád připadá ve 
spojitosti s minisportem minigolfem jako směšné nabubřelý). Dnes sklizime trpké plody toho, 
že náš sport takřka nikdo nezná a má minimální členskou základnu (která má navic tendenci
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se ještě  spíše zmenšovat). Co asi udělá ministerský úředník, když při sestavováni tabulky 
narazí na slovo minigolf? N eni jistě  náhodou, že jsm e se ocitli ve společnosti takových 
„sportů", ja ko  je  westernové ježděn i či korespondenční šach. Jsem si jistý, že kdyby se 
zaregistrovalo plivání na cíl, nebo cvmkáni kuliček, dělali bychom jim  rovněž milou 
společnost. Zavinit něco takového bych od záři do dubna nemohl ani po speciálním školení u 
CIA. A jsem  s ijis t, že tam někde je  prostor, který máme my všichni možnost ovlivnil Drát se 
do sdělovacích prostředků a za každou cenu náš sportiček rozšiřovat do nových mist a 
zejména m ezi mládež. Na již n i Moravě to jde docela dobře. (Taky je  tam možná měně 
pomluv.) Bez toho si budeme dál hrát na něco. co nejsme. Druhý prostor se nám - snad - 
otvirá d iky aktivitám WMF. Pokud jsem dobře porozuměl roztřesené rakouštině pana Moika 
při jeho proslovu na MES v Belgii, oznámil nám, že minigolf byl přijat do mezinárodni federace 
neolympijských sportů AGFIS. Pokud je  to pravda, byl by to výrazný krok ke zlepšení naši 
situace. Z  AGFIS už vede cesta mezi olympijské spoity. Jiná věc je. ie  to může trvat roky n 
nemusí se to vůbec podařit, ale pozici minigolfu by to nepochybně významné posilikt.

To je tedy historie vzniku fámy, která mnohde vyústila až ve zpronevěru. Myslíš si, že je 
zcela v pořádku, aby členové vedeni svazu veřejně prohlašovali „Čech připravit svaz o 
půl milionu" bez jakéhokoli dalšího vysvětlení s čistým záměrem pošpinit?
Samozřejmě, že je  to v nepořádku, ale takových křiváren se poslední dobou rozmohlo 
v našem sportu vic. takže mě to zase tak moc nepřekvapilo. Udivilo mě jen, kolik lidi na 
takové pomluvy slyší a š iř i je  dál. Ale jsme v České republice, takže bych se ani tomu neměl 
divit. Bylo by jistě zajimavé položit na misku vah, kolik jsem toho udělal pro minigolf já  a kolik 
zmiňováni „pomlouvači". Ale o tom mluvit nechci. Pro mě má význam to, že jsem současného 
prezidenta požádal o nápravu v této věci. Ujistil mě výslovně, že je  to pouze názor jednotlivce, 
který je  v naprostém rozporu s názorem prezídia a že vše uvede na pravou míru na stránkách 
Pidigolfu. Čekám na to už od poloviny května.

Nechceš zveřejnit jméno jednotlivce, který o tobě šiří všechny ty pomluvy a dožadovat 
se veřejné omluvy?
Proč bych to dělal? Abych se ještě vlče zašpinil jeho špínou? Za to mi nestojí. Spiš mě 
zajimá. že se na mě na jednom  turnaji v opilém stavu sápal a nabízel mi, že mi jednu vyšije, 
až se z toho po ... To je pozoruhodná představa. Docela by mě zajímalo, jak by to chtěl 
realizovat. Už se také nemůžu dočkat, jaké úžasné objevy z jeho bystré hlavy ještě vypadnou. 
Třeba se dozvím, že jsem  si za svazové peníze postavil vilu na Tahiti, nebo si vydržoval 
harém seniorek. Kdo vi?l

Od jara hraješ za SMG 2000 do té doby jsi hrál za Tempo Praha. Proč ta změna?
Je to prosté. Tři z pěti členů tehdejšího výboru Tempa se na podzim roku 99 rozhodil zrušit 
oddíl minigolfu a založili nový subjekt s podobným názvem. Zároveň - po dohodě s TJ Tempo 
■ delim itovali majetek i členy minigolfového oddílu do tohoto nového subjektu. Tento subjekt 
vybavili takovými stanovami - bez problémů zaregistrovanými Ministerstvem vnitra - které 
nejen, že jim  umožnily sama sebe zvolit do vedeni, ale zároveň zabránily zbylým cca 20-ti 
členům v účasti na volbách či konferenci. Toto celé proběhlo bez vědomi členské základny, 
t.j. členů oddílu, ti se vše dozvěděli až coby členové nového subjektu!!! Znamená to tedy, že 
jen  tito tři lidé mohou libovolně rozhodovat doslova o všem, co se v novém oddíle odehraje - 
jsou  tedy neomezenými pány hráčů i majetku oddílu.
To byla silná káva nejen pro mne. ale i pro mnoho dalších. Navíc samozvolené vedeni, které 
nejprve zakrývalo podivné jednáni vůči ostatním časovým presem, později veřejně přiznalo 
úmysl i  záměmost svých činů a doporučilo těm, kterým se snad něco nelibí, ať opustí oddíl. U 
některých pak toto doporučeni přerostlo ve vuigarismy typu . Tak už konečně táhni do pr....“.
U něčeho takového tedy v žádném případě být nemusím. Pokud se ve svém volném čase a 
z velké části za své peníze věnuji svému oblíbenému sportu, pak rozhodně v takovém klubu,
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který cti základy demokracie. Však to také byla prvni věc. kterou jsme zakotvili do stanov 
SMG 2000. Tam se nikdy něco takového stát nemůže. Je pravda, že je to zatím trochu 
směšné, jelikož žádný majetek nemáme, ale už za ten pocit to stoji. Po dlouhé době jsem 
v oddílu, kde se mohou všichni citil svobodně a příjemně. A to vůbec není zanedbatelné.

Jako seniorský Mistr České Republiky 1999 jsi v roce letošním vůbec nenastoupil 
k obhajobě titulu. Proč?
Byla to moje forma protestu proti všemu, co jsem právě popsal. Je mi jasné, že to většina lidi 
nepochopila, ale je  to tak. A navic jsem skutečně neměl žaludek na to, abych se s některými 
lidmi setkával, když přímo nemusím. Původně jsem chtěl golfu vůbec nechat ■ aspoň na 
nějakou dobu - a jestliže jsem přesto na pár turnajů zajel, bylo to výhradně kvůli svému 
novému oddílu, který jsem nemohl nechat na holičkách. Asi to někomu bude pňpadat 
malicherné nebo dokonce směšné, aie mě „Tempičko" i vše, co po něm následovalo, zdrtilo 
vic, než si kdo umí představit. Bylo to tak strašlivé zklamáni, že se z něj asi jen tak rychle 
nevzpamatuju. Ale abych lidem, kterých jsem si naprosto přestal vážit a kteří u mně už 
navždy skončili, neudělal zase tak velkou radost - přičti rok zase hrát začnu. Jen už budu na 
turnaje jezdit s menši radosti. Myslel jsem si naivně, že v minigolfu určité věci nejsou prostě 
možné. Teď už vim, že se nijak neliší od světa kolem. Škoda...

Závěrem něco veselejšího. Myslíš si, že se dá překonat hranice 18-ti úderů na jeden 
okruh ?
U nás je možné všechno. -------------------------------------------------------Rozmlouval: Honza Pargl

SíMG 2000 -pníme nové posily 
Jste-li perspektivní a umíte 

minigolf kontaktujte předsedu 
p. Valentu na tel: 0602/286504. 

9{a6ízíme špičkové herní 
podmínky a skvělou partu, 

zn. přestupní termín nečeká !!!

v roce 2 0 0 0M e d a i l e  z Evropy __________
Pro úplnost uvádím souhrnný přehled medailových zisků na 4 vrchol

ných evropských akcích, tj. ME, HEJ, MES a HÍEZ. .Suverenita Němců z posledních let se pomalu vytrácí, dohání o? pomalu Rakušané a letos velice úspěění švédi. Naěe barvy vybojovaly letos jen 2 medaile záeluhou juniorů a za námi znovu zůstali Nizozemci, kteří začínají ui pravidelně sbírat evropské medaile. Staronovými lau
reáty se stali po 3 letech Švýcaři.

stříbrná bronzová
1. Německo

zlatá
7

2. Rakousko 4
3. švédsko 3
4. Česká republika -
5. Nizozemsko -
6. švýcarsko -
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h v  I  v  «  vr is te Zkratky: B /beton - minigolf/
E /etrnit - miniaturgolf/ 
F /filé - švéd. filcgolf/ 
H /hobbygolf - eternit/

Přehled letos nově postavených hřišt:

2 0 0 0
SV Golf
E 1. Liberec E 2. Topelčany /SK/ Olbrachtova ul.9 drah S 1 0 Squaah aréna v e n s k o
E 3. žémberk o.UO koupaliště Městský úřad
F 1. Telfs /A/ 18 drah R a k o u š k o
H 1. Olšina o.CK u Lipna Voj.láz.rekr.zařízeni
H 2. Liblín o .RO na Berounce /9 drah/ Hotel Lego83eek
H 3. Jablonné v Podj. o.CL 3 dráhy Technické služby
H 4. Adamov O.BK Josefovské údolí Penzion u Kamen.kola
Roemer
E 1. Přerov E 2. Prostějov

Sportovní centrum 
Melantrichova ul.

Moraviaterm hala! 
Základní škola /5 drah/

Hanzelka
E 1. Ostrava-Zábřeh Horymírova ul. KDG 2000 Ostrava

Putování po již postavených hřištích neustále pokračuje...
Okres O s t r a v a
62/ O s t r a v a -  Výškovice MTO Roemer - 1999

majitel: p. R.Maderský klub: provozovatel: p. R.Maderský
névětěvnost: stav hřiStě: dobrý
místo: areál Corpus, Lužická ul.
Uprostřed sídliště Nových Výškovic, která se nalézá v jižní části Ostravy, vyrostl před několika lety z bývalé mateřské Skolky areál Corpus. Ten obsahuje pivnici v přízemí, hernu s kulečníky a šipkovými auto

maty v 1.patře. Déle se ještě v objektu nachází prodejna potravin, sklad keramiky, fitness centrum, kadeřnictví, solárium, výrobna zmrzliny a herna stolního tenisu.
V tomto velmi využívaném komplexu se majitel loni rozhodl vybudovat miniatur-golf na dosud nevyužité zahradě. V létě loňského roku bylo hřiště otevřeno a vysoká návštěvnost dávala záruku dobré investice. Jistě 

k tomu přispělo i otevření dalšího občerstveni se zahrádkou, dále koutek pro děti a v neposlední řadě i koutek pro dospělé s udírnou a posezením.Hřiště je dosud ve slušném stavu, i když laická údržba způsobila 
špinavé plotny a některé drobné nedostatky ve tmeleni spojů či stavu 
překážek. Ač byl majitel obeznámen se závodním hraním i s ukázkami hry, nevydal se cestou sportu, ale byznysu.

Zde by založení klubu zřejmě nebyl problém, ale komerční záměry zatím převažují nad využitím pro regulérní hraní minigolfu. Záleží tedy jen na benevolenci majitele a jeho společníka, zda se tady hrát bude či nikoli. Areál je to velmi hezký a příjemné posezení ještě umocňuji vzrostlé stromy po okrajích zahrady, zámkové dlažba v okolí drah a také zajímavá členitost zdejšího hřiště...
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63/ O s t r a v a -  Zábřeh MTG Hanzelka - 2000
majitel: Lumír Hanzelka provozovatel: Lumír Manželkaklub: KDG 2000 Ostrava
návštěvnost: O stav hřiStě: dobrý
místo: vedle ÚSP, Horymírova ul.
Ve stará části ostravského Zébřeha, vedle Ústavu sociální péče jsem 

objevil na svých toulkách nové hřiStě, které vybudoval bývalý hráč Opavy L.Hanzelka společně se svým kolegou Z.Hlaváčem, bývalým to hráčem 
Opavy a Kopřivnice.HřiStě je postaveno na soukromém pozemku výSe zmíněného majitele a někteří jej dobře znají, nebot je to staré hřiStě z Jánských koupelí, kde se v roce 94 konalo jedno z prvních mistrovství České republiky po 
rozdělení federace.V době mé-návštěvy bylo hřiStě již dobudováno, je oploceno a dlažba kolem drah byla těsně před dokončením. Podle vyjádření majitele by se 
mělo ještě letos otevřít pro veřejnost a taktéž bude sloužit pro trénink 
a turnaje závodních hráči! nového klubu.Vybudováním tohoto miniatur-golfu ukazuje L.Hanzelka jednu z cest, jak rozšířit náš sport. Vždyt kdyby každý starší hráč, který nemá poblíž 
svého bydliště vhodné hřiště anebo se se svým mateřským klubem nepohodl či se mu už nelíbilo hrát na starém hřišti, kdyby si každý takový hráč postavil vlastni golf, joj, to by bylo nových areálů a klubů a závodních 
hráčů a kdovíčeho ještě...
Okres P ř e r o v
64/ P ř e r o v  MTG /hala/ Roemer - 2000

majitel: Moraviaterm trading provozovatel: Moraviaterm trading
klub: -

návštěvnost: stav hřiStě: dobrý
místo: Sportovní centrum, ul. Za mlýnem
Z bývalého zchátralého mlýna zde zhruba za rok vyrostl sportovní 

areál se vším všudy. V přízemi tu najdete prostornou restauraci a v přístavbě supermarket. V prvním patře se aportuje a naleznete tady 3 squa- Shové kurty, čtyřdráhový bowling, posilovnu s mnoha mučidly, kurt na bad
minton a samozřejmě i miniatur-golf.Srdcem celého prvního patra je ale restaurace, kde od svého stolku můžete sledovat téměř vSechna sportoviště. Kolem golfového hřiStě jsou dalSí pohodlné sedačky a zde je možno pozorovat dění na golfu. Sportovní 
centrum je vybudováno pro rekreační hraní, ale hlavni snahou majitele p.Puska je zde vytvářit zde základnu i pro závodní hraní ve všech druzích výše uvedenýeh sportů.

Samotné hřiště se nachází na dost malé ploše, ale to už tak v halách bývá. Ha zeleném koberci jsou dráhy, natřené v# žlutomodré kombinaci, upevněny na stavitelných šroubech a tudíž jsou i dobře vyladitelné. Rámy 
jsou tmavě modré a hladké, takže neberou moc falší. Plotny jsou natřeny Slutou barvou.Návětěvnost na golfu je dost vysoká, zahrát si tady můžete bez problémů tak dopoledne, v odpoledních hodinách a večer je tu dost narváno. 
Vysoký počet hráčů z řad veřejnosti znamená i větSí zátěž na samotné 
dráhy, po dvouměsíčním hraní to vypadá, jako by se tu hrálo aspoň rok.Co drah se mlátí, šlape se po nich a jinak devastuje.

Jedinou možností, jak hřiště udržet ve slušném stavu, je zde založit klub závodních hráčů, kteří by ostatní veřejnost trochu krotili anebo pravidelné návStěvy hráčů z okolních klubů, kteří by začátečníkům ukázali správné chování a zacházení s golfovou výbavou.
Doufejme, že se tady golf chytí a že se zde budeme potkávat hlavně při trénincích a turnajích... ___________ _____________
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pravidla
j S o u t ě ž n í  ř á d _____ dráhového golfu m. část/
§26. L o s o v á n i ,  n a s a z o v á n i  a n á s t u p

Hráči se losují zásadně do tříčlenných skupin. Dvojice sní být vy
tvořeny na konci závodního pole, připadni při přeřazení zbylého hráče 
hrací skupiny do sousední skupiny nebo při střídáni - viz § 5.Pokud probíhá ligová soutěž družstev, musí být všichni hráči star
tujících družstev losováni na začátek startovního pole. Pořadí nástu
pu kategorií je následující: smíěená družstva, senioři, ženy, junioři a žáci. Hrající rozhodčí musí být na turnaji nasazeni tak, aby mohli vykonávat svou funkci. Nasazení určuje vrchní rozhodčí,
Losování hráčů extraligy družstev je nutno provést dle Přílohy č.3.
V případě, že chybí nominace některého z klubů, doplní se hráči těch

to klubů v pořadí, jež je uvedeno v sestavě družstva.Hraje-li se extraliga v rámci mezinárodního turnaje, může pořadatel do rozpisu losováni doplnit kvalitní zahraniční účastníky, ovšem tak, 
aby pořadí extraligových hráčů zůstalo baze změn.

U turnajů, hraných na dvou hřištích nebo a rozděleným předkolem na skupiny, je nutno nalosovat na stejná hřiště /do stejná skupiny/ hráče 
soutěžící v ligové soutěži a doplnit je případně hráči s nejvyšší VT.

Do semifinálových a finálových okruhů jsou hráči nasazováni podle do
sažených výsledků. Nejdříve hrají hráči s největším počtem úderů a jako 
poslední nastupují hráči s nejmenším počtem úderů z předchozích okruhů.Muži, ženy, senioři, junioři a žáci jsou nasazováni do samostatných 
skupin. Nastupují v pořadí: ž á c i  - j u n i o ř i  - ž e n y  -

- s e n i o ř i  - m u ž i .Výjimku tvoří nasazování hráčů do semifinále při turnaji na dvou hřištích. V tomto případě se slabší skupina hráčů nasazuje v opačném 
pořadí /časová rezerva pro přechod na hřiště, kde se hraje finále pro hráče, kteří mají ještě šanci postoupit/.
Nástup ke hře
- postupný: Startují postupně všechny hrací skupiny od dráhy č.l. Ná

stup jednotlivých skupin ke hře je obvykle stanoven časo
vým rozpisem - viz § 27.
Tento způsob nástupu se bere jako prioritní, není-li rozpisem turnaje stanoveno jinak.

- tzv. "letmý start": Hrací skupiny startují současně na předem urče
ných drahách. Zkušení drahou je pro danou skupinu dráha, na níž zahajuje okruh. Umožní-li to 
počet startujících, vynechávají se nejtěžší dráhy /např. dráha Č.7 na MG/.Do protokolů se výsledky zaznačujl vždy dle číslování drah.
Tento způsob startu se používá v případech, kdy - je třeba ušetřit čas /naplnění hřiště/. Jeho po
užití je třeba uvážlivě volit s ohledem na zacho
vání regulérnosti soutěže družstev /týká se zejména možnosti střídání/.
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$ 27. Č a a o v ý r o z p i a
Sestávání časového rozpisu je závazné pro pořadatele všech turnajů 

vyšší úrovně než Open.Při Open turnajích se jeho sestavení doporučuje při větším počtu 
účastníků.

Časový rozpis musí obsahovat Sasy nástupu skupin do prvního okruhu a začátky jednotlivých okruhů. Změny časového rozpisu mezi okruhy lze provádět pouze v případě, že .jsou o tom všichni hráči informováni /ty- 
ká se zejména případů, kdy se turnaj urychluje!!/. Změnu časového rozpisu schvaluje vrchní rozhodčí.

časové diference mezi nástupy jednotlivých skupin se doporučují dle 
typu hřiště následovně: jjTG 4 - 5  minut

HO 5 - 6  minut
Mezi poslední a první hrací skupinou je třeba ponechat určitou časovou rezervu /10-15 minut/, která vyrovná eventuální drobné skluzy.

5 28. V ý s l e d k o v á  l i s t i n a
Výsledky musí být zpracovány v konceptu bezprostředně po skončení turnaje. Odpovídá pořadatel. Musí být označeni senioři hrající v mužské kategorii, seniorky v ženské kategorii.
Ve výsledkových listinách je třeba zvlášt uvádět kategorie mužů, žen, seniorů, juniorů a žáků.
Každý pořádající klub je povinen zaslat výsledkovou listinu /zpracovanou dle Přílohy č.5/ nejpozději do 7 dnů po skončení turnaje podle následujícího rozdělovníku. Výsledkovou listinu obdrží:

- pracovník pověřený zpracováním celostátního žebříčku /klasifikační
- předseda STK ČMGS pracovník/
- předseda TMK ČMGS
- vedoucí komise mládeže
- všichni vedoucí oblastí a zemí
- sekretariát ČMGS
- předsedové STK všech klubů /M ČR, CTJ a mezinárodní turnaje/
- předsedové STK všech klubů zemí /zemské soutěže/
- předsedové STK všech klubů oblasti /oblastní soutěže/
- předsedové STK klubů-pořadatelů vyšší mistrovské soutěže /kvalifikač-
- redakce Pidigolfu ní soutěže/
- vedoucí reprezentací všech kategorií
- redakce internetových stránek
Pozor: Pracovníkovi pověřenému sestavováním žebříčku a předsedovi STK ČMGS je nutno zaslat výsledkovou listinu doporučeně!
Herní protokoly se pro následnou kontrolu zasílají spolu s výsledkovou listinou na sekretariát svazu.

pidi-golf 11/00 ^  atr. 23



§29. T e ch n i c k ý s t a v h ř i S t ě
Při posuzování technického stavu hřiště se berou v úvahu všechny 

okolnosti, které mají vliv ne hratelnost jednotlivých drah.
U hřišt MTG /eternit/ jsou to zejména:
- možnost dosáhnout jamky jedním úderem- vyváženost, uložení rámů drah na patkách a jejich stav
- uložení drah na patkách je důležité v hlediska změn drah při oteple

ní /dráhy, zejména delší, např.přímá dráha nebo okénko, se při 
změnách teploty mohou značně měnit/

- lícování etrnitových desek a vytmelenl spojů a jejich nerovnosti
- stav překážek, zejména těch částí, přes něž přejíždí míč
- nátěry rámů a překážek
U hřišt MG /beton/ pak:
- vodorovnost drah a zejména jejich povrch- stav rámů drah a překážek
U hřišt FO /fílc/ bude upřesněno v dodatcích Sfi.
Za špatný technický stav se považuje i abnormální znečištění drah, chybějící značení drah a linkováni.
Za technický stav hřiště je odpovědný předseda STK pořádajícího klubu. Spatný technický stav se považuje za nesplnění povinností pořadatele a 
má za následek disciplinární postih dle §34.
Příprava drah musí být ukončena tři dny před konáním turnaje. U turna
jů s mezinárodní účastí a u Mistrovství ČR a CTM /Junior Trophy/ pět 
dnů předem. Po tomto terminu mohou být provedeny pouze drobné úpravy, 
na něž mohou upozornit hráři nebo rozhodčí /např. vracení míče z laby
rintu, vadné zarážky u vulkánu, nerovnost povrchu drah, tj. špatně vy- tmelené spoje spod./
Případné umývání drah musí být ukončeno 24 hodin před konáním turnaje. 
Pouze ve výjimečných a zdůvodněných případech může být povolena výjimka.
V Příloze č.2 je obsaženo doporučeni, jak provádět opravy hřiší.
Používání jakýchkoliv cizích předmětů, i při neodstraněné konstrukční 
závadě, je zakázáno. Výjimkou je dráha labyrint, kde jsou povoleny tenké molitanové zarážky, které brání výjezdu míče z cílového prostoru. Tato zarážka však nesmi bránit vjezdu míče do jamky, resp. do cílového prostoru.
Podložka pod míč je povolena. Za nedovolenou pomůcku je považována taková podložka, která má vliv na běh míče.
Technický stav hřiště posuzuje STK ČMGS, resp. touto komisi pověřený 
pracovník nebo pracovníci. Rozhodnuti STK ČMGS ve věci technického stavu hřiště jsou pro kluby závazná.
Je-li technický stav více drah hřištěnevyhovující, může prezidium ČMGS na návrh STK zakázat pořádání oficiálních turnajů na tomto hřišti až do provedeni nezbytných úprav.

/pokračování příště/
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2 0 0 0

ta b u lk y
N ě m e c k o Koneín^ a tav aezony 2 0 0 0

li. bundealiga1m u ž i ž e n y
1. BOS Hardenberg-PBtter 4037d. 55J15 1 . HQC Heinz 2162d. 55:15
2. MOC Brechten 4060 49:21 2. BOS Hardenberg-POt. 2172 52:18

1ISC Benaheia-Auerbach 4146 36:34 3. HQC QOttingen 2243 . 37:33
4. MOC Heinz 4156 27:43 4. BGC Neurtraubling 2253 34:36
5. Bochumer MC 4164 23:47 5. SO Arheilgen 2262 32:38
6. Tempelhofer SV Berlin 4207 20:50 6. TSV Pfungatadt neklaa•

iBundealigal /po 4 kolech/
m u ž i ž e n y

1. AakO Biachofahofen 2005d. 42b. 1. UBSO 79 Salzburg 104 3d. 24b
2. Aakfl Herzogenburg 2039 32 2. HSV Absam 1097 14
3. AakS Sankt PBlten 2062 31 3. Union Rot-Oold Tien 1118 8
4. Onion Klada 2057 27 4. BGC Wien 1121 2
5. Union Rot-Oold Wien 2094 21
6. BGC Tlen 2107 137. HOC Hietzing 2330 2

|llitaerien| /po 2 kolech/
1. Tantogardena BOK 942d. 14b.
2. Malmd BGK 953 9
3. VK-78 Gěvle 966 74. Gullbergabro BGK 967 75* Uppaala BGK 985 56. Skelleftea BGK 1000 17. Aakima BGK 1011 1

S l o v e n a k o
^ ta u ^ J o jo d z is n i^ J iá a t^ ro č n ik i^ ^ O O O ^ ^ ^ O O l 

fl. alovenakž liga| /po 2 kolech/
■ u í i /amlSenA/ j u n i o ř i

1. OK Bratialava 857d. 22b. 1. KDO Slávia Trnava 558d. 8b.
2. KDO Slávia Trnava 888 16,5 2. HGC Claaaic Koěice 585 4
3. HGC Termál Dun.Středa 889 15,5 3. MTGC Prievidza 611 2
4. MTGC Prievidza 878 155. HGC Claaaic Koěice 893 136. HTGK Březno 941 107. HGC Claaaic Koěice B 1001 88. KDO Kamenný Hlyn 1246 6
9. OK Adara 2000 1393 4lO.Dutef Dubnice n/Véh. 0 0
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ž e b
Zemské žebříčky |

ÍČ e ch ~~y) 
m u ž i
1. Hybner Robert2. Ječný Milan3. Baatl Bohumír4. Slezák Šimon
5. Nečekal Marek6. Souček Milan
7. Liaa Miroslav ml.8. Staněk Stanislav
9. Mandák Josef10. Vozár Josef
11. Pokorný Bohumil12. Mika Jiří
13. Vlasák Roman14. Andr Zdeněk15. Molnár Karel st.16. Rak Antonín
17. Vančura Libor18. Nepimach Luboš ml.19. Gr0nvald Jaroslav20. Lipmann Milan
21. Majkua Zdeněk22. Kropáček Václav
23. Trnka Jiří24. m i p i  Jiří
25. šlapák Michal26. Koča Martin27. Horáček Vlastislav28. Chri»tu David29. Rendl AleS
30. Bláha Petr31. Janík Jiří32. Cása Ivan 33-Bystřický Tomáš
34. ftehák Jaroslav35. Voemík Petr 36-»fierný Vladimír
37. Gregor Tomáš38. Vitner Václav39. Kudyn Pavel 

Malík David
41. Benda Lumír42. Ticháček Miroslav
43. Meštrovič Vladimír 44.Sulkiewicz Jan 45.Spidra Marek
46. Vondrák Michal
47. Lev Pavel48. Broumský Miroslav
49. Linhart Ladislav'
50. Drozda Zdeněk51. Neugebauer Jaroši.

za rok 2 0 0 0  /podle Pidi-golfu/

SMGPr 374 b. 52.Tománek Martin HrKrá 100 b.OázPr 355 53.Broumský Jiří Chomu 99FrLéz 342 54.Moravec Milan 2 FrLáz 94Chorau 288 55.Trnka Ladislav /SK/VDiPr 93Cheb 287 56.Kovář Luboě Rakov 90Rakov 284 57.Bláha Milan Rakov 88FrLáz 282 58.Fučík Jiří Jeseň 83Rakov 280 59.Vysloužil Josef VDiPr 79Chomu 277 60.Dočkal Lubomír st. FrLáz 74TemPr 275 61.Metelka Ladislav VDiPr 73VDiPr 263 62.Sedláček Michal TemPr 72Přibr 256 63.Vejražka Alan Cheb 62OázPr 254 64.Stejskal Bedřich FrLáz 61Rakov 251 65>Pergl Jan SMGPr 56Chomu 248 66.Petráěek Milan Plzeň 54TemPr 247 67.Vlček Petr HrKrá 49VDiPr 247 68.Hrudník Ladislav FrLáz 48Tanva 247 Liška Michal OázPr 48Tanva 240 70.Hruška Michal HrKrá 45Chomu 222 71.Kotek Michal DškPr 44VDiPr 221 72.Sedláček Petr Plzeň 38Rakov 218 73«Kubica Petr Chomu 37Plzeň 217 74.Skalický Jaroslav Chomu 31Plzeň 200 75>Fischer Richard OázPr 30Rakov 199 Vlček Lukáš VDiPr 30Rakov 196 77.šedek Jaroslav DěkPr 29FrLáz 194 78.Martínek Ivo HrKrá 28Rakov 194 79.Maaár Luděk FrLáz 27FrLáz 190 80.Lčfíelmann Roman ÚstnL 26VDiPr 181 81.Hála Jan 1 OázPr 23HrKrá 180 Veselý Tomáš Cheb 23Plzeň 177 83.Hráz Josef Chomu 21Rakov 172 Valach Martin FrLáz 21Rakov 170 85.Škubal Vladimír Příbr 17Chomu 169 BŠ.Pajkov Mitko Chomu 14Rakov 168 87.Přibyl Aleš Tanva 13Rakov 158 68.0ktábec Oto st. Příbr 11Rakov 154 89.Turek Tomáš OázPr 10HrKrá 142 90.Hládenka Tomáš VDiPr 9Teaďr 142 Tupý Radek OázPr 9Plzeň 141 Vozka Robert FrLáz 9Tanva 135 93.Farbak Joaef Chomu 8OázPr 134 94.Fousek Vladimír Louny 6VDiPr 134 95.Chládek Oto Plzeň 3Rakov 131 Marinkov Ivan Cheb 3OázPr 120 Vitáaek Petr Přibr 3Rakov 118 98.Hanuška Milan OázPr 2Chomu 113 99.Dvořák Václav NoMěs 1TemPr 107 Dočkal Jan ÚstnL 1ChomuHrKrá 103101 Moutvička Jaroslav Louny 1
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ž e n y
1. Fiedlerová Jaroši. FrLáz 376 b. 9. Perglová Anděla SMGPr 135 b.
2. Selimová Ivana HrKrá 343 lO.Dočkalová Jana Jeseň 134
3. Voamíková Petra Chomu 308 ll.Macourová Eva DěkPr 103
4. Komadová Miroslava OásPr 299 12.Doskočilová Tereza VDiPr 100
}. Vondráková Milena OázPr 251 13.Prechtlová Mich. Tanva 82
6. DoSkálová Dana FrLá z 207 14.Zamazalová Senata Tanva 80
7. Klingerová Renata Tanva 190 15.Badžová Simona TeaPr 27
8. Nečekalová Jana Cheb 153 16.Lehocká Anna Jeseň 10

Sulcová Zuzana OázPr 10
j u n i o ř i
1. Nepraš Jiří ml. HrKrá 416 b. 11.Půlák Michal Chomu 111 b.
2. Vitner Jan Rakov 341 12.0ktábec Oto ml. Příbr 100
3. Santler Pavel HrKrá 302 13-Brůža Richard VDiPr 93
4. Mach Ale* HrKrá 282 14.Sálková Renata HrKrá 80
5. Gregor Milo* Rakov 278 15.Dočkal Lubomír ml. Jeseň 68
6. Neubart Aleš Louny 208 16.Růžek Bořek Pelhř 58
7. Vysloužil Tomáš VDiPr 171 17.Mansfeld Martin Louny 578. Dušek Michal HrKrá 118 lS.Moutvička Ondřej Louny 46
9. Šindelář Ondřej VDiPr 114 19 .Cimerman Jan Louny 4510.Šálek David HrKrá 112 20.Dlouhý Martin Pelhř 2521.Komeda Miroslav OázPr 8
s e n i o ř i
1. Kašpar Milouš Tanva 366 b. l4.Bireš Jan FrLáz 194 b.
2. Hála Jan 1 FrLá* 349 15.Vávra Zdeněk SMGPr 189
3. Kantor Dušan DěkPr 321 16.Čech Vladimír SMGPr 180
4. Novák Libor Tanva 314 17.Prchal Petr DěkPr 1695. Lisa Miroslav st. Jeseň 312 18.Malík Milan TemPr 1376. Poslušný Zdeněk Tanva 291 19.Páč Ladislav Tanva 1157. Vodňanský Ladislav Plzeň 284 20.Sobor Jan OázPr 818. Kratochvíl Jaroši. FrLá z 271 21.Kubík Zdeněk Chomu 56
9. Nepimach Luboš st. Tanva 258 22.Rosendorf Karel SMGPr 48
lO.Mužík Pavel OázPr 250 23.Gangur Mikuláš st. Cheb 46ll.Komada Ondřej OázPr 247 24«špinetti Dušan Cheb 3412.Véclavík Homan DškPr 227 25.Nečekal Frant. st. Cheb 3013.Valenta Jan SMGPr 217 26.Bednář Harry SMGPr 4Vácha Milan Příbr 4
ž á c i
1. Molnár Karel st. Chomu 510 b. 5. Krejčí Jakub Pelhř 72 b.2. Ječný Martin OázPr 386 6. Tůma Jindřich Chomu 573. Omar Ivan Pelhř 178 7. Neprašová Jana Pelhř 254. Antošová Kristýna FrLáz 104 8. Vrba Václav ml. FrLáz 209. Kocev Lukáš Cheb 12
seniorky
1. Fiedlerová Jaroši, FrLá z 376 b. juuiorky
2. Komadová Miroslava OázPr 299 1. Šálková Renata HrKrá 80 b.3. Macourové Eva DěkPr 1034. Lehocká Anna Jeseň 10 žákyně

1. Antošová Kristýna FrLáz 104 b.
1. 2. Neprašová Jana Pelhř 25

+ + + + + + + + + + + + + + + ♦ + + + + + + +
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m u ž i
1. MetyS Jan StBrn 369 b. 27.Bílek David Bystř 108 b.2. Krecl Mojmír Stern 355 28.Šibl Zbyněk Stern 1033. Bednář Jiří 90Brn 346 29.Langr Libor Opava 914. Knoflíček Ivo 90Brn 331 30.Šperlich Pavel Olomo 805. Pohanka Pavel 90Brn 325 31.Kadlec Jiří Uničo 796. Doležel Pavel Bystř 322 32.Navrátil TomáS Olomo 767. Žaloudek Martin 90Bm 309 33*Netopil Pavel Tovač 758. Sedláček Břetislav Olomo 301 34.Šebela Radek Jedov 609. Rimpler Jiří StBrn 289 35.Vítek AleS Olomo 5310.Svoboda Martin StBrn 288 36.Serf8s8 Rostislav Opava 5211.Urbánek Michael 90Brn 283 37.Macek Vojtěch Hulín 5112.Benčík Leonard Olomo 282 38.Schreiber David Opava 4813.Římský Stanislav Uničo 279 39.Pohajda David Bystř 47l4.Hoemer Ivan Prost 238 40.Zapletal Zdeněk Stern 3915-JaSek Jindřich Olomo 235 41.Králík Milan ml. Olomo 3616.Láník Jan Prost 232 Špaček Pavel 9QBrn 3617.Gerža Vít Olomo 223 Velický Petr Tovač 36lé.Skopík Zdeněk 90Brn 209 44.Valenta David StBrn 3019.Koubský Petr Uničo 208 45-šimek Petr Olomo 2820.Adam David StBrn 206 46.Šimek Jan Olomo 2721.Senkyřík Vít StBrn 185 47.Hlaváč Zdeněk 200st 2522.Holub Leopold Olomo 160 Doležel Ivan Bystř 2523.Borovička Jiří Stera 158 49.Nečekal Frant. ml. Tevač 1924.Sedláček David Olomo 149 50.Havelka Martin Tovač 1425.Vymazal Milan Toveč 128 51.Trakal Milen Tovač 726.Kopíák Roman Opava 120 52.Zapletal Pavel Stern 1
ž e n y
1. Doležalová Lenka Bystř 394 b. 6. Pustofková Renata Olomo 146 b.2. Unzeitigová Blanka Uničo 339 7. Sedláčková Ludmila Opava 693. Pekárková Dana Stern 169 8. Tománková Jana Tovač 404. Bednářová Radka 90Brn 168 9. Jurásková Božena Bystř 125. Henklová Danuše Olomo 149 lO.Tmkalová Marie Tovač 8ll.Válková Monika Opava 2
j u n i o ř i
1. Techmann Ondřej Olomo 415 b. 8. Sluka LukáS Prost 221 b.2. Tietzová Kateřina Olomo 411 9. Klimentová Soňa Olomo 1903. Králík Jakub Olomo 408 lO.Swaczyna Pavel ml. Jedov 1474. Macháček Zdeněk Tovač 364 11.Janáček Milan ml. Olomo 1355. Macháčková Šárka Tovač 354 12.Ditrych AleS Prost 1116. Kouřilová Petra Bystř 247 13.Čech Lukáfi Olomo 667. Vymazal Adam Stern 229 14.Dudová Barbora Tovač 3415.Trn Jiří Stern 10
s e n i o ř i
1. švihel Ladislav StBrn 481 b. lO.Mikulík Oldřich Bystř 186 b.2. Karásek Jiří Stern 400 11.Karásek Otakar Stern 1823. Svoboda Mirosl.st. Olomo 382 12.Janáček Milan st. Olomo 1484. Žoch Svatomír Uničo 369 13.Sedláček Vladimír Opava 1475. Kubik Josef Uničo 360 14.Procházka Emil Jedov 926. Kuba Frantiiek Olomo 320 15.Techmann Jiří Olomo 407. Vaňák Václav Olomo 228 16.Bednář Jaromír Stern 248. Pustofka Brantiěek Olomo 215 17.Králík Milan st. Olomo 109. JaSek Vladislav Olomo 214 18.Zouhar Josef Uničo 8
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2 á o i
1 . Qruntorád Jakub Stern 567 b. 11.Mlčoch Martin Prost 132 b
2 . Šebela Vojtěch Jedov 529 12.Koblihová Michaela Bystř 125
3 . Svehla Ulehal 90Brn 429 13.Svehlíková Silvie Bystř 954. Mastil Richard Bystř 421 U.Půček Karel Bystř 64
5. Rajn Martin Jedov 408 15.Mlčoch Ondřej Prost 62
6 . Hasal Martin Bystř 370 16.AndráSi Martin Olomo 38
7 . Zapletálek Jan Tovač 256 17.Utěkal LukáS Tovač 28
e . Trnka1 TomáS Tovač 243 18.Nečekal Roman Tovač 26
9 . Suda Ladislav Tovač 195 19.Hradečný TomáS Tovač 14
10 .Doležel Jan Bystř 148 20.&ehulka Jan ml. Prost 2
•eniorky juniorky
1. Henklová Danuše Olomo 149 b. 1. Tietzová Kateřina Olomo 411 b.2. Macháčková Šárka Tovač 354
mladší žáci 3. Kouřilová Petja4. Klimentová Soňa BystřOlomo 2471901. Doležel Jan Bystř 148 b. 5. Dudová Barbora Tovač 342. Koblihová Michaela Bystř 1253. Svehlikevá Silvie Byst.* 95 žákyně4. Mlčoch Ondřej Prost 62
j. AndráSi Martin Olomo 38 1. Koblihová Michaela Bystř 125 b.2» Svehlíková Silvie Bystř 95
Pozn.: Všechny žebříčky jsou bez záruky.

Žebříčky obou zemí jsou sestaveny z 5 nejlepších výsledků na 3 MT 
a 8 Open, Šestý výsledek je bodová hodnota z přeboru země.
U mladiích žáků jsem vycházel z limitu, stanoveného SŘ DO, kde je tento věkový limit stanoven na 12 lat, žebříček je tedy sestaven ze žáků, narozených v roce 1988 a více.

co se hraje
P r o s i n e c  2000

Česká republika
so 9 Prelax Open 2000 MTG Přerov /hala/

švýcarsko
ao-na2- 3 5. 25 Oiri "Le Palme Loaone" UQ Quartino
ne 3 3.Gyzziriverturnier MTG Schlattingen
®o-ne
16-17 Iniern. Hallenmeiatersch. MQ80% PC Grindel Kloten / Bassersd
ne 17 Trofeo Intern. Hagmann MQ Quartino
ne 26 Weihnachteturoier MTG MC Dino 93 / Villmergen

Itálie
ne 10 Coppa del Tigullio UTO Rapallo
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časopis pro hráče a příznivce minigolfu v České
republice

listopad 2000
Adresa redakce: Ivan Roemer, Nová 1215, 752 01

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

Tisk obalu: Tiskárna DIAN, Vaňkova 21/319, 149 00
Praha 9

Uzávěrka 30. 11. 2000
Podáváni novinových zásilek povoleno Českou poětou s.p., odgtěpným závodem Severní Morava v Ostravě 1 Novinářská 20, č.j. 2240/98-P/1 ze dne 26. 6. 1998

11/00
číslo 46 

7. 12. 2000
Ročník 4 
Vyělo

Cena 13,- Kč



★★★★^Wr************^**********************
10. výročí vzniku Sdužení SV Golf★*★***★★*★★**★★★★★*★★★*★**■*★★*★★★*’*★■**★**

u příležitosti 10. výročí vzniku

Nabízí Sdružení SV Golf v roce 2001 
pro prvních 5 zákazníků

Jednotlivé typy hřišť (18 drah) již od

HOBBYGOLF 190 363,-Kč
MINIGREENGOLF 399 000,- Kč

Závodní provedení dle norem WMF (World minigolf-sport federation)

MINIATURGOLF 228 758,- Kč
GREENGOLF 633 000,- Kč
Sdružení SV Golf vlastní certifikáty vystavené ČSDG (Českým minigolfovým svazem) a 
ÓBGV (Rakouským minigolfovým svazem) na dodávku minigolfových hřišť dle norem WMF. 
Těšíme se na Vás, další inform ace najdete na www.miniQOlf.cz

Příslušenství
míč plastik 30,- Kč hůl standart 500,- Kč
mlč gumový 60,- Kč hůl závodní od 1 200,- Kč
kočiček na míče 100,- kč míč závodní 245,90 Kč

Tel/fax: 0301 724760 
068 5413898

mobil: 0602 286504 
0602 528803

e-mail: minigcif@iol.cz 
svgolf@iol.cz

Cenvisou uvedeny bez DPH

http://www.m
mailto:minigcif@iol.cz
mailto:svgolf@iol.cz
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