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Ú v o d
Tak vás vítám v novém roce, století i tisíciletí a zároveň do jubi

lejního 5•ročníku vydávání tohoto časopisu...
0 zpoždění je netřeba 3e mnoho rozšiřovat, nebot se stalo součástí 

koloritu tohoto plátku. Tentokrát jsou hlavně na vině obaly a tak vás 
v lednovém čísle oslovuji na začátku \inora...

Zimní období v minigolfu se stalo doménou hlavně jednání na diploma
tickém poli, ale v posledních letech si u nás už zahrajeme i v halách, 
takže i tady se dostáváme pomalu do evropské špičky...

Zastavme se tedy u schůzí. Naše světová minigolfová federace se na 
podzim loňského roku stala členem AGFIS, což je druhá největší sportov
ní organizace po Mezinárodním olympijském výboru. U nás se konaly dvě 
schůze STK a jedna komise mládeže. První schůze STK proběhla už na 
stránkách posledního loňského čísla a před ni se konala schůze KMt kte
rá neučinila zápis a své závěry rovnou zapracovala do změn a doplňků 
soutěžního řádu!
Ani na jednu schůzi jsem nebyl pozván, ač jsem vedoucí Moravy a mém 

takový dojem, že hlavním důvodem byla hlavně kritika a prosazování záj
mů mládeže, resp. Moravy. Tato druhá schůze STK se ani neobtěžovala zá
věry komise mládeže pořádně prodebatovat a bez výhrad je schválila...

Takže na první schůzi jsme měli ještě kategorii žáků, dvojí bodování 
a přímé postupy mládežnických družstev do extraligy, na druhé bylo vše 
zrušeno. Poslední možností, jak tahle rozhodnutí zvrátit, je konferen
ce a ta, jak známo, se takovými závažnými detaily nezabývá a hlavně se 
bude řešit alkohol, který se dotýká skoro poloviny minigolfové obce, 
která si nechce "kazit_pohodu"...
Jeetli jsem loni zmiňoval, že se nám do zad vkrádá pomalá a plíživá 

mafie, zde máte první konkrétní výsledky. Takže apeluji na vás, kteří 
mají možnost ještě tyto škodlivé vlivy vymýtit, at nejsou zbytečně zne
chuceni a seberou poslední špetky odvahy a snaží se některé nehorázné 
praktiky našich předních funkcionářů změnit...
Naše konference se nadále tutlá, abychom se nemohli přesně načasovat 

a připravit. Znovu upozorňuji, že tato konference je volební a že máme 
poslední možnost si taká vybrat své zástupce. Proto dobře zvažujme a 
volme, abychom nesklouzli do podezřelých praktik předchozích prezidií, 
kde se vše považovalo za samozřejmé a správné bez nějakého dlouhého 
schvalování...
Tak to by stačilo, abych nebyl podezříván z ořílišné opozičnosti, ale 

nemohu si pomoci, já to tak vidím a těm, co se'moje názory nelíbí, 
necht mi napíšou a zveřejni své názory, já se kritice či opačnému názo
ru nebráním...
Jinak všem čtenářům přeju do nové sezóny co nejlepší výsledky a výko

ny. Sobě pak co nejvíce materiálů, které bych vám pak na těchto strán
kách mohl reprodukovat... I.Roemer

Den 28.října 2000 se zapíše zlatým 
písmem do minigolfové historie, 
nebot naše světová organizace WMF 

byla přijata
do AGFIS / GAISF

na zasedání v monackém Monte Carlu 
a dostala se tak do rodiny olympij
ských i neolympijakých sportů, kte
ré tato organizace sdružuje a která 
pořádá Světové hry, jichž se už od 
loňska můžeme zúčastnit jako její 

prozatímní člen!
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n o v in k y
Ze sportovně-technické komise ČMGS
Schůze STK se konala 19.1.2001 v Havlíčkově Brodě za účasti 8 členů. 

Jednotlivé body jednáni:
1. Sestavení termínové listiny 2001

- na základě dohody moravské části STK ee posunuje termín
2.MT ze 7.-8.5. na 12.-13.5.01, původní termín 2.Bohemia 
Tour zůstává

- jsou stále problémy se zajištěním 3.Moravia Tour v Přero
vě /finanční požadavky majitele, těch.stav/, situace se 
bude řežit mezi vedoucími oblasti a zemským vedoucím, 
v případě nemožnosti uskutečnění turnaje v Přerově určit 
jiné dějiště a termín konání

- největší problém s pořádáním l.GP v hale v Havl.Brodě, 
značné nedostatky v těch.stavu hřiěti a hlavně majitel 
areálu p.Žák uvazuje o likvidaci hřiště v nejbližší době 
z ekonomických důvodů, předseda STK J.Řehák v co nej- 
kratěí době oznámí po dohodě s majitelem, zda se bude 
moci l.CJP v Havl.Brodě pořádat, v připadl negativního 
nebo nejednoznačného stanoviska se přesouvá l.GP do haly 
v Ústi n/L. na filc

2. Mastere /Ústí n.L.-filc/
1. GP Havl.Brod /hala-MTG/ nebo Ústi n.L, /hala-filc/

1. Tour Hr.Králové - Uničov
2. GP Start Brno

2. Tour Louny -
2. Tour - 90 Brno

3. GP Chomutov
Natjonen Cup /Vaase SF - Praha CZ/ 

Přebor Plzeň - Bystřice p/H.
JT /CTM/ Tempo Praha /MQ+MTG/

4. QP Jedovnics
Mistrovství ČR Olomouc /PG+MTG/

ME juniorů Praha /MQ+MTG/
MS dospělých Vaasa -SF /P3+MT0/
ME seniorů Lucemburk -L /MTO/

5. GP Rakovník
PMEZ klubů Přerov /FG+MTG/

3. Masters /Havl.Brod/
3. Tour Ústí n.L. - Přerov /hala-MTG/

/hala-PG/ 4.Masters /Ústí n.L.-PG/
2. Doplňky Sfi pro rok 2001

- zvýěení limitů VT věech kategorií kvůli většímu počtu GP,
a to M.VT = 520

I.VT = 380 bodů
- odsouhlaseny kvóty postupu na MČR z přeborů zemí:

z Čech: 32 mužů, 6 žen, 10 juniorů, 9 seniorů
z Moravy: 18 mužů, 4 ženy,14 juniorů, 5 eenlorů

/platí pro II., III., IV. a bas VT/
- odsouhlaseno, aby byly opět spojeny kategorie juniorů a

žáků do kategorie j u n i o ř i ,  uhrané žákovská VT bu
dou v r.2001 považovány za juniorské VT

- odsouhlasen nový systám bodování pro juniory na návrh ko
mise mládeže podle systému V.Sedláčka a V.uerll /vítěz 
8 bodů za 1 okruh, ostatní počet bodů = rozdíl poltu ů- 
derů od vítěze/

23.-25.3.
31.3. -1.4. 
14.-15.4.
30.4. -1.5. 
7.-8.5. 
12.-13.5. 
26.-27.5.
2. -3.6. 
16.-17.6. 
23.-24.6. 
7.-8.7. 
20.-22.7. 
9.-11.8. 
22.-25.8 . 
5.-8.9.
22. -23.9. 
4.-6.10. 
19.-21.10.
3. -4.11.
23. -25.11.
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- odsouhlaseny nové limity VT pro juniory na základě nové
ho systému bodování pro juniorskou kategorii:

M.VTJ = 300 bodů
I.VTJ = 220

II.VTJ = 160
III.VTJ = 100
IV.VTJ = 1 bod /V plném rozsahu se od 1.1.2001

ruší tzv. "Roemerův dodatek"/
- znovu zavedena baráž o Extraligu juniorů, ovšem v rámci

Mistrovství ČR , účastní se ji družstva na 4. a 5.místě 
po dlouhodobé části a vítězové zemských I.lig, do dal
šího ročníku ELj postoupí první dvě družstva /v případě, 
že jedno družstvo z prvních tří míst ELj se v příštím 
ročníku nebude účastnit, postupují z baráže tři druž
stva a v případě, že 2 nebo 3 družstva z prvních tří 
míst ELj se v příštím ročníku nebudou účastnit, dojde 
k rozšíření baráže o družstva z druhých míst zemských 
I.lig, do ELj přitom postoupl tolilp družstev, aby se 
celkový počet účastníků nové ELj doplnil na pět/

- schváleno pravidlo, že s ukončením činnosti v juniorské
kategorii jednotlivců zaniká účast hráče v soutěži ju
niorských družstev, pravidlo nabývá platnosti od 3ezóny 
2001/2002

3. Situace na úseku rozhodčích
- zvolen vedoucí úseku rozhodčích a disciplinárního úseku,

a to Otakar D a n i e l
- schválena možnost zkrácení udělováni rozhodcovských li

cencí 3.třídy pověřenými osobami v jednotlivých oblas
tech na základě jednorázových zkoušek bez účasti na ce
lostátním školeni, důraz by měl být kladen na řešení 
nejčastějšich praktických problémů

- ve vztahu k dechovým zkouškám na alkohol při turnajích
GP a MČR bude zřejmě vhodné nominovat na první turnaje 
zkušené rozhodčí 2.třídy z řad členů STK

4. Změny směrnice pro kontrolu alkoholu
- projednány změny směrnice gro testy na alkohol na zákla

dě předloženého návrhu J.Řehákem, schválené změny jsou 
následující:
- kontroly budou prováděny jen na GP a MČR
- kontrolu bude moci provádět nově kdokoli ze souboru

rozhodčích a členů jury
- zavádí se nově kontroly na základě výsledků turnaje

/po skončení hry poslední skupiny posledního kola 
soutěži družstev jsou vylosováni ke kontrole po jed
nom členovi prvních 3 družstev EL smíšených družstev 
a prvních 2 družstev EL juniorů, losuje se přitom 
vžiy ze všech hráčů družstva včetně náhradníka, kte
ří odehráli alespoň jeden započítávaný úder do druž
stva druhý hrací den/
/po skončeni celého turnaje jsou vybráni ke kontrole 
následující hráči: vítězný muž, vítězný junior, ví
tězný senior, vítězná žena a dále ještě jeden vylo
sovaný muž, účastník superfinále, resp. umístivší se 
do lO.místa, pokud se superfinále nehraje/

- z povinnosti podrobovat se kontrole jsou vyjmuti žáci
- jasně je definována povinnost sekretáře svazu organi

zovat přepravu testerů na turnaj a zpět
- v posledním okruhu soutěží družstev a v nadstavbových

částech soutěží jednotlivců vyjma finále MCR jsou 
pravidelné kontroly nepovinné
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- pravidelné kontroly budou probíhat každý okruh, loso
vat se budou 2 hráči, z nichž alespoň jeden musí 
být muž

- namátkové kontroly mohou být konány kdykoliv
/vrchní rozhodčí vyzve hráče, který jeví známky opi
losti nebo veřejně pije alkoholický nápoj v průběhu 
turnaje, aby se podrobil kontrole, kdykoliv rozhod
čí uzná za vhodné, vrchní rozhodčí je povinen reago
vat i na upozornění pomocných rozhodčí nebo členů 
jury, požadovat kontrolu může i kterýkoliv hráč nebo 
funkcionář klubu, avšak v těchto případech je nutno 
složit zálohu ve výši 100,-Kč, když je kontrola po
zitivní, záloha je vrácena, v opačném případě propa
dá ve prospěch ČMGS/

- bylo zrušeno ustanovení o nevěrohodnosti měření v pří
padě rozdílu většího než 0,2 promile 
/ke kontrole jsou nutné dva testery, POZITIVNÍ frf- 
IEZ znamená, že byla při zkoušce naměřena větší 
hodnota než 0,3 - tj. 0,4 promile a více, při pozi
tivním nálezu se neprodleně provádí kontrolní test 
záložním testerem, pokud druhý kontrolní test má 
výsledek negativní - tj. nejvýše 0,3 promile, je 
celkový výsledek negativní, pokud je ale druhý kon
trolní test opět pozitivní, je konečný výsledek 
kontroly pozitivní a hráč je diskvalifikován a mu
sí opustit areál hřiště a družstvo je potrestáno 
trestnými údery - proti výsledku kontrolního testu 
není odvoláni!!/

- předpokládá se zavedeni finančních odměn oprávněným
osobám, které na turnaji budou kontroly provádět, 
konkrétní částky předseda STK navrhne prezidiu sva
zu ke schváleni

5. Různé - M.Ječný navrhl projednat pozastavení přestupu R.Vlasáka
z Oázy do SMG z důvodu nesplnění materiálových nároků, STK 
odkázala takové projednání na prezidium, které je dle pře
stupního řádu příslušné

Pozn.: Všechny tyto návrhy změn podléhají ještě souhlasu prezidia ČMGS 
a následně ještě souhlasu konference ČMGS jako nejvyššího orgá
nu našeho svazu!

Náměty do diskuze
Chtěl bych za svou osobu předem navrhnout celému fóru minigolfistů,

aby se zamyslelo nad body, které se mi nelíbí:
bod 2. - spojení juniorů a žáků do kategorie junioři - jinými slovy

zrušení kategorie žáků, takže budou dále hrát 10 letí a 19 
letými ve stejné kategorii /je jednodušší zrušit žáky než 
se snažit nabírat nové/

- nový systém bodování pro juniory - důvod je prý ve tjsdnodu-
šení celého systému, ale při stávajíolm bodování pro muže 
podle jednoho modelu a když zůstane dosavadní druný model 
bodování pro Seny a seniory, pak mi tady zákonitá přibývá 
ještě třetí model pro juniory, resp. žáky /následní 1 dal
ší model zisku VT pro juniory namísto přspraoovámí •Roeme- 
rova dodatku"/

- baráž na Mistrovství ČR - junioři a žáci mají svůj turnaj
JT /CTM/ , kde kromě minulého roku tato baráž byla, pos
lední jarní GP jej však předchází /šlo by udělat předběžné 
pořadí postupujících do ELj, navíc 4 týmy juniorů navíc na 
MČR, kde se má omezovat počet hráčů/

6 atr. n  pidi-golf 1/01



Ze sekretariátu ČMGS
Nové tváře
2589 Dobrovolný Tibor 1964 TJ MTG Hraničář Cheb
90 Dobrovolná Karina 1989 TJ MTG Hraničář Cheb

2591 Šatra Šimon 1989 TJ MTG Hraničář Cheb
92 Šatra Tadeáš 1990 TJ MTG Hraničář Cheb

2593 Vlček Michal 1986 MGC Slávia Hradec Králové
Takže toto jsou poslední přihlášení k registraci za rok 2000. Tím se 

dostáváme ke konečnému účtu za uplynulý kalendářní rok v počtu nově re
gistrovaných hráčů, který činí /'ST', < . . . , ,° ( 61J nových registrací za rok 2000.

Ve srovnání s minulými roky zaznamenáváme nejmenší počet za poslední 
4 léta. Proti loňsku je to plných 'c5Q/nově registrovaných hráčů.
Pro ještě hlubší rozbor uvádím, že proti roku 1998 je to ábytek pl

ných -133 a proti roku 1997 -80 nově registrovaných členů našeho svazu

Přestupy
S účinností od 1.3.2001 jsou schváleny tyto přestupy:
Macek Vojtěch 
Mika Jiří 
Dočkalová Jana 
Gruntorád Jakub 
Vymazal Adam 
Vančura Libor 
Valentová Věra 
Meštrovič Vladimír 
Vlasák Roman 
Fischer Richard 
Prokopová Olivie 
Bystřická Adéla 
Bystřický Tomáš 
Zabořil Luboš 
Láník Jan

z 30 Hulín /
Spartak Příbram/ 
SKŮ5 Jesenice /  
KDG Šternberk^
KDG Šternberk 
Vikt.Dian Praha 8 
Tempo 
Oáza Prs

Rakovník 
Rakovník' 

GC/85 Rakovník 
KG Vyškov 

SK Taurus Prostějov

do KDG Tovačov 
GC Frant.Lázně 
GC Frant.Lázně 
Vikt.Dian Praha 8 
Vikt.Dian Praha 8 
Slávia Hrad.Králové 
SMG 2000 Praha 
SMG 2000 Praha 
SMG 2000 Praha 
SMG 2000 Praha 
GC 99 Senomaty 
GC 99 Senomaty 
SK DG Chomutov 
GK Taurus Prostějov 
MGC Jedovnice

Mezinárodní přestup
Borovička Jiří z KDG Šternberk do Bochumer MC /Německo/
Mezinárodní přestupní řád má jiné termíny, proto přesně nevím, odkdy 
platí účinnost tohoto přestupu.

Nové tváře
Od začátku roku 2001 do uzávěrky tohoto čísla přibyli i noví členové:
2594 Zubalíková Karolina 1989 GC 99 Senomaty
95 Prokopová Libuše 1974 GC 99 Senomaty

2596 Rimpler Josef 1947 MGC Jedovnice

Termín konference ČMGS
Do uzávěrky tohoto čísla dosud nebyl znám.

Senioři
Do termínu uzávěrky se dosud žádný senior neodhlásil ze své kategorie.
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česká republika
SV Golf F-Sport M a s t e r a  2001

H a v l í č k ů v  B r o d  20.-21.1.2001 SV Golf
Miniatur-golf v havlíčkobrodské hale již podruhé INDOOR MASTERS iooi

otvíral novou sezónu a rovněž podruhé zahajoval sérii 
Masters, patronovanou firmou SV Golf.

Tato série se letos přesunuje pouze do hal, proto je nazvané Indoor 
Masters, když se dvakrát má hrát ve zdejěí hale a dvakrát v Ústi nad La
bem na filcu.
Turnaje se celkem zúčastnilo 71 hráčů a hráček ze 3 zemi, když opět 

přijeli Maáaři a pár RakuSanů. Všichni účastníci odehráli 8 okruhů na 
drahách, které snad vlivem nátěru na bezazbestový povrch ploten tyto 
desky zkroutil. Poznat to bylo hlavně na výsledcích, když se ve všeeh 
vypsaných kategoriích vítězové zhoršili a hlavně v mužích hodně výrazně, 
žádný z hráčů se totiž nedostal v celkovém účtováni pod průměr 25!
Mezi muži vyhrál až strhujícím závěrem Uart.Svoboda z brněnského Star

tu, který závěrečnou *21" vypálil rybník ostatním protihráčům. 0 úder 
za vítězem skončil Š.Slezák v dresu Chomutova, jenž vedl až do 7.okru
hu. Třetí příčku pak obsadil J.Rimpler ze Startu Brno celkově vyrovna
ným výkonem. Obhájce loňského prvenství K.Molnár st. z Chomutova se mu
sel spokojit se 6.místem...
Vítězství v ženské kategorii ukořistila naše seniorská reprezentantka

V.Valentové z pražského Tempa, ale už v barvách SMG 2000, kam přestupu
je. Vítězka se pomalu stává halovou specialistkou, když už několik let 
vyhrává v rakouských halách. S odstupem 6 úderů skončila druhá její dce
ra S.Badžová, hájící stéle barvy Tempa Praha. Třetí místo obsadila dal
ší seniorská reprezentantka M.Komadová z dalšího pražského klubu Oáza, 
která tak svůj loňský triumf neobhájila...
To, co se nepovedlo tátovi v mužích, dokázal syn K.Molnár ml. v junio

rech. Chomutovská naděje vyhrála a náskokem 16 úderů před M.Hajném z Je- 
dovnic. Třetí příčfcu vybojoval další sjrn úspěšného hráče Mart.Ječný 
z pražské Oázy. Loňský primát měl obhajovat rakovnický M.Gregor, který 
ale mezitím přešel do věkově starší kategorie mužů, kde si nevedl špat
ně a obsadil 18.příčku...
Vítězem seniorské kategorie se stal suverénně V.Cech z pražského SMG, 

který přesvědčil, že ještě hrát minigolf nezapomněl. Celých 7 úderů 
zpět skončil stříbrný L.Svihel ze Startu Brno a třetí byl J.Valenta ze 
SMG 2000, který tak neobhájil loňské vítězství. Zkompletoval ale rodin
nou sbírku, když jeho manželka byla zlatá a dcera stříbrná...
V soutěži družstev vyhrál tým Chomutova, který si po loňském 2.místš 

jistě spravil chut. Druhou příčku vybojoval vyrovnaný Start Brno a až 
třetí byl Rakovník, který podobně jako loni začal 3.místem a nakonec 
celou sérii vyhrál. Obhájce vítězství z minulého roku Tempo Praha se 
všemi hvězdami v sestavě skončil až šestý...
muži /40 úč./
1. Svoboda Martin Start Brno 201 úd.2. Slezák Šimon DG Chomutov 2023. Rimpler Jiří Start Brno 2074. Koča Martin GC 85 Rakovník 2125. Malík David Tempo Praha 2126. Molnár Karel st. DG Chomutov 2127. Majkus Zdeněk Vik.Dian Praha 2138. Vítek Aleš MGC Olomouc 2139. Ječný Milan Oáza Praha 214
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10.Liška Michal Oáza Praha 215
11.Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 216
12.Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 218
13.Rak Antonín Tempo Praha 218
14.Trnka Jiří MGC Plzeň 218
15-Bystřický Tomáš DG Chomutov 219
lé.Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 220
17.Vozár Josef Tempo Praha 221
18.Gregor Miloš GC 85 Rakovník 221
19-Metyš Jan Start Brno 222
20.Hybner Robert SMG Praha 223
ženy /8 úč./
1. Valentová Věra SMG Praha 219
2. Badžová Simona Tempo Praha 225
3. Komadová Miroslava Oáza Praha 227
4. Selixová Ivana Hrad. Králové 237
5. Henklová Danuše MGC Olomouc 244
6. Vondráková Milena Oáza Praha 246
junioři /8 úč./
1. Molnár Karel ml. DG Chomutov 214
2. Hajn Martin MGC Jedovnice 230
3. Ječný Martin Oáza Praha 232
4. Neubert Aleš DGK Louny 237
5. Šebela Vojtěch MGC Jedovnice 243
senioři /15 úč./
1. Čech Vladimír SMG Praha 215
2. ávihel Ladislav Start Brno 222
3. Valenta Jan SMG Praha 2234. Lakos Karl PSV Steyr /A/ 225
5. Jašek Jindřich MGC Olomouc 227
6. Sobor Jan Oáza Praha 230
7. Karásek Jiří KDG Šternberk 2338. Kantor Dušan Děkanka Praha 237
družstva /9 týmů/
1. SK DG Chomutov ČR 847

/Molnár K.st. , Bystřičky, Slezák, I
2. Start Brno ČR 852

027,38

0 26,75

0 26,88

026,47

/Metyš J., Svoboda Mart., Rimpler, Švihel L./
3. GC 85 Rakovník ČR 867

/Staněk, Řehák, Koča, Gragor M./
4. SMG 2000 Praha ČR 880

/Valentová, Hybner, Čech Vlád., Valenta J./
5. MGC Plzeň ČR 923/Čása, Trnka J., Trnka M., Benda/
6. Tempo Praha ČR
7. MGC Olomouc ČR
8. Vikt.Dian Praha ČR
9. Spartak Polička ČR

910
929
1196
1298

94 b. 
93

89

78

65

57
52
42

6
K soutěži družstev jenom poznámečka. O celkovém pořadí nerozhodoval 

celkový součet úderů, ale součet bodů z jednotlivých okruhů, kde za 
1.místo bylo 16 bodů, za 2. 14 bodů atd. až za 9.místo 0 bodů, při rov
nosti ůderů se body dělily...
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Dokončíme seriál ze švédské ligy posledním dvoukolem. Tentokrát se 
hrálo na posledním z možných systémů - tedy na betonu...
Elitserien 5.kolo MG 29.7.2000
Sobotní předposlední kolo se hrálo na 3 okruhy MG na betonu ve Skog- 

hallu, což je městečko nedaleko Karlskogy západně od ftrebra...
Velmi překvapivým vítězem se stal Askim, druhý byl o 3 údery zpět fa

vorit Tantogarden a třetí byla Uppsala o další 2 údery.
čtvrté bylo s větší ztrátou Malmfl, hned za ním Gullbergsbro a až šes

tý byl tým VK-78. Poslední byla Skelleftea, která si pravděpodobně pod
řízla větev sestupu...
V jednotlivcích byl suverénně nejlepší L.Kvael z vítězného Askimu, 

druhý byl A.Dilot z Gullbergsbra a třetí známý A.Pettersson z Tanto- 
gardenu...
Elitserien 5. kolo 1. Askims BGK 417 úd. 027,8 7 b.

2. Tantogardens BGK 420 5
3. Uppsala BGK 422 4
4. Malmfl BGK 432 3
5. Gullbergsbro BGK 434 2
6. VK-78 440 1
7. Skelleftea BGK 455 0

jednotlivci: 1. Kvael Lars Askim 71ú. 023,67
2. Dilot Andreas Gullb 77
3. Pettersaon Alf Tanto 79

JSlitserier^ 6.kolo MG 30.7.2000
Poslední kolo se taktéž hrálo na 3 okruhy betonového golfu. A i v ne

děli se konalo překvapení na účet favoritů...
Vyhrálo totiž Gullbergsbro a po výpadku Malmfl si zajistilo celkový 

bronz. Druhý byl Askim společně s Uppsalou, pro Askim to znamenalo sen
zační 5.místo a pro Uppsalu celkové stříbro.
Až čtvrtý byl Tantogarden, kterému to stačilo na celkové zlato s prs

tem v nose. Pátý byl VK-78 a celkově je předposlední. Šestá byla Skel
leftea a ani to ji nezachránilo od beznadějně poslední příčky. Sedmé 
bylo Malmfl a zůstalo celkově bez medaile...
Jednotlivci byli ve finále vyrovnanější, když byl nejlepší C.J.Ryner 

z Uppsaly před dvojicí z Gullbergsbro - L.Gustavssonem a R.Niordem...
Elitserien 6. kolo 1. Gullbergsbro BGK 421 úd. 028,1 7 b2. Askims BGK 428 4,5Uppsala BGK 428 4,54. Tantogardens BGK 430 35. VK-78 4 35 26. Skelleftea BGK 444 1

7. Malmá BGK 455 0
jednotlivci: 1. Ryner Carl-Johan Uppsa 76ú. 025,,332. Gustavsson Lennart Gullb 78

3. Niord Reine Gullb 79
Vítězný Tantogarden zakončil sezónu ještě famózním vítězstvím v PMEZ 

v  nizozemské Appelsche, když vyhrál i v ženské soutěžili I
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S l o v i n s k o
Další novou zemí, která sice není členem WMF, ale kde se hraje pra

videlně závodní minigolf, je Slovinsko. Z materiálu, který se mi dostal 
do rukou, sice nic moc nevyčtu, ale pokusím se z toho něco vydedukovat, 
snad i něco zajímavého...
Slovinsko je bývalá svazová republika staré Jugoslávie. Na západě sou

sedí s Itálií, na severu s Rakouskem, na západě má malou hranici a Ma- 
áarskem a největšího souseda po celém jihu má v Chorvatsku. Slovinsko 
má velmi krátké pobřeží na severu poloostrova Istrie. Spíš než letními 
radovánkami je známé zimními středisky, jako Maribor a Kranjska Gora.
Slovinsko je asi 4x menší než Česká republika a má necelé 2 miliony 

obyvatel a podobně jako náš stát se vehementně snaží dostat do Evropské 
unie, k čemuž má vytvořeny předpoklady srovnatelné s našimi...
Podle ůdajů z dostupných materiálů, v roce 1964 byl postaven minigolf 

neznámého typu v Bledu, což je známé letovisko na břehu Bledského jeze
ra. Od roku 1965 se zde zřejmě setkávají sportovní kluby nebo se zde 
založil bledský sportovní klub. A pravděpodobně od roku 1997 se počítá 
vznik minigolfového klubu - Športno društvo Mini golf Bled.

Předkládám čtenářům celkem bohatý turnajový program tohoto klubu na 
letošní rok 2001 v původním znění s mým nesmělým překladem...
žportno društvo Mini golf BLED - Program 2001
27.4.
30.4. -6.5.
11.5.
19.5.
25.5.
26.5. 
9.6.
15.6.
24.6.
29.6.
1.7.
6.-7.7.
13.7.
20. -22.7.
27.7.
15. 8 .
17.8.
31.8.
5.-6.9. 
9.9.
14.9.
21. -23.9.
28.9. 
29.-30.9.
12.10.
13.-14.10.
19.10.
20.10. 
21.10. 
26.-28.10.
3.11.

17.-18.11.

1. Handicap turnir
Praznični teden Mini golfa na Bledu /prázdninový 

/Grand Slam/ týden/
2. Handicap turnir

Turnir Športnega društva gostinsko-turističnih delavcev 
Bled /zřejmě turnaj nějakých rekr.zařízení/

3. Handicap turnir
10. tradicionalno srečanje klubov Bled '65 in Jarše 
5.Pozivni masters turnir v klasičnem malém golfu

/Grand Slam/ /vyzývatelský turnaj/
4. Handicap turnir

Turnir parov /páni/
5. Handicap turnir

2.Riklijevi športni dnevi /LTO Turizem^Bled/
11. tradicionalno srečanje klubov Bled '65 in Jarše

6. Handicap turnir
1. Challenger dvojic

7. Handicap turnir
37 let Mini golfa na Bledu /Grand Slam/

8. Handicap turnir
9. Handicap turnir

Pokal Pizzerie Matjaž 
Turnir dvojic

10. Handicap turnir
2. Challenger dvojic

11. Handicap turnir
Slovenia Open - Bled 2001 /mednar. mini golf festival/

12. Handicap turnir /zaključni/ /závěrečný/
3.Veliká nagrada Bledá v klasičnem malém golfu

/Grand Slam/ /velká cena/
3. Challenger dvojic /zaključni/

Grand Slam finále
Sopotnik M.-Učakar Challenger

Festival Mini golf legend 1997-2001 
Turnir v sobnem mini golfu, Slavnostně razglasitev rezulta- 
tov v letu 2001, Podelitev priznanj in nagrad, Nagradni kviz, 
Občni zboř društva

Turnir za pokal Riviera - Temišvar /Rumunsko/
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JA K  SE HRAJE V  C IZINĚ III.
V tomto krátkém seriálu bychom vám rádi přiblížili mnigolfovou situaci v některých 
vybraných evropských zemích. Minule jsme se věnovali celkem obsáhle situaci 
v jedné z nejvíce minigolfu zaslíbené zemi a to Rakousku, nyní bychom vám rádi 
představili zemi, pro nás tak trochu exotickou -  Belgii.

BELGIE ( Situace kolem roku 2000 )

1. TYPY TURNAJŮ, ÚČAST NA NICH A OCENĚNÍ

1.1. MISTROVSKÉ A LIGOVÉ TURNAJE

- Ligová soutěž nejvyšší úrovně -  Division 1.
Hraje ji celkem 6. družstev a to pro nás velice zvláštním systémem, a to tak že proti 
sobě nastupuji družstva systémem každý s každým, vždy doma a venku, podobně 
jak to známe u kolektivních sportů. Zajímavý je i potom způsob boje mezi 
jednotlivými družstvy. Za družstvo nastupuje celkem sedm hráčů, z toho čtyři jsou 
nasazeni, jako hráči kterým se počítají všechny odehráné okruhy, od zbývajících 
hráčů se počítají pouze nejlepší dva okruhy, podobné jak se u nás hrávalo kdysi. 
Boduje se každý odehraný okruh a to vítězství 2 body a remiza jedním bodem. Hrají 
se celkem čtyři okruhy, za celkové vítězství se započítává bonus 3 body.
- Ligové soutěže nižších úrovní -  Division 2
Hraje se podobně jako u nás. Každé družstvo pořádá jedno domácí ligové kolo, které 
se hraje pouze na tři okruhy. Družstev je celkem 10, boduje se sestupně po jednom 
bodu od 10.
- Mistrovství Belgie jednotlivců
Hraje se na dvou typech hřišť eternit -  holandský tile, s odstupem jednoho týdne, 
vždy čtyři okruhy.

1.2. POHÁROVÉ TURNAJE

- Etemit
Etemitové pohárové turnaje se hrají opět velice zajímavým způsobem, pro nás velice 
netypickým. Je dáno celkem pět startovních skupin, a to v pátek odpoledne, v sobotu 
dopoledne a odpoledne a v neděli opět dopoledne a odpoledne. Každý hráč smi hrát 
dvakrát a záleží na něm kdy. Platí lepší výkon.
- Holandský filc
Hraje se podobné jako u nás, to znamená jednotný start a tři okruhy.
- KO turnaje
Objevuji se občas i populární ko systémy. Nejčastéjší jé takovýto : Hráči se rozdělí 
do osmi skupin. Odehrají se dva kvalifikační okruhy a postup si vybojuji nejlepší tři 
z každé skupiny a dále nejlepšich osm nepostupujících ze všech skupin, tak aby 
počet postupujících byl 32. Ti potom bojují „tváří v tvář' běžným ko systémem , kdo 
zahraje lepší okruh jde dál. Zbytek nepostupujících odehraji dva okruhy o konečné 
pořadí.
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2. HRA NA NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPECH HŘIŠŤ

Překvapující je také počet hřišť a systémů v Belgii. Hraje se tam na pěti etemitech a 
11 holandských filců. Dříve se ještě hrávalo na jednom betonu, tam ale bohužel 
zanikl klub a na hřišti se nehraje.

3. ŽEBŘÍČEK

V Belgickém žebříčku figuruje celkem asi 400 hráčů a hráček v kategoriích obvyklých 
u nás.

4. TERMÍNOVÁ LISTINA

Při nahlédnuti do Belgické termínové listiny zjistíme, že v Belgii se začíná již v lednu, 
zřejmě to umožňují klimatické podmínky -  přímořské podnebí a mírnější bezsnéhová 
zima, ale nezdá se že by bylo v Belgii tepleji než u nás například v březnu...
Začíná se pohárovými turnaji, ke kterým se přidá začátkem března i samotná ligová 
soutěž.
Belgičtí reprezentanti se také pravidelně účastní kromě tradičních mezinárodních 
akcí také takzvaného Benelux cupu, kterého se zřejmě účastni i ostatní zástupci 
Beneluxu.
Končí se také později -  koncem listopadu !
Překvapí i množství turnajů, hraje se každý týden něco.

5. STYL A ÚROVEŇ HRY BELGICKÝCH HRÁČŮ

- Sportovní
Belgičtí hráči se na mezinárodních soutěžích pravidelné účastni, končí však na 
úplném chvostě. Našinec by si tedy mohl myslet, že když přijede do Belgie na turnaj, 
tak zde vyhraje. Opak je pravdou, Belgičtí hráči svých pár hřišť velice dobře znají, 
což platí dvojnásob pro domácí... Vítězové podávají doma skutečně výborné výkony. 
Belgičané určitě hodně očekávají od nadcházejícího ME seniorů v Eupenu, kde bude 
určitě patřit k největším favoritům domácí nestárnoucí hrající prezident Belgického 
svazu E. Hansen -  rekordman v počtu startů na minigolfových šampionátech. 
Odehrál jich již patnáct, jak sám však říká „ Nikdy se mi nepodařilo postoupit mezi ty 
úplně nejlepši ..." ( Pozn. článek vznikal ještě před samotným MES, dnes víme, že 
Erwin, postoupil mezi nejlepší a skončil na 14. místě, což je ale určité zklamání)
- Společenská
Pohárových turnajů se zúčastňuje velké množství hráčů, výjimkou není účast kolem 
100 hráčů. Největšího z nich pohárového turnaje v tradiční baště Eupenu se potom 
zúčastňuje i díky systému až 150 hráčů z Belgie, Nizozemí a Německa.

Jiří B o r o v i č k a

pidi-golf 1/01 u  str. 13



, , , a  j in é
V á n o C n l  turnaj O l o m o u c  26.12.2000
Na den svátého Štěpána bývá tradicí si zahrát do Olomouce tři koleč

ka a trochu promrznout. Ale naštěstí tady bývá spousta zkušených har
covníků, kteří jsou teple oblečeni a kteří mají s sebou i vnitřní vy
tápění v tekuté podobě...
Bylo relativně příjemné počasí, asi 3°C a po rozmrznutí drah bylo su

cho i na miniatur-golfu. Účastníků bylo celkem 24 a hrálo se systémem 
na 2 možné rány, když nepadne eso, píše se trojka...
V mužské kategorii se prosadil domácí D.Sedláček, druhý pak skončil 

po rozstřelu S.Římský z Uničova, když porazil dalšího domácího T.Navrá
tila. Cenu za nejlepší kolo si ale odvezl do Prahy M.Tománek...
V dalších méně obsazených kategoriích vyhrála jediná žena P.Geržová 

v domácích barvách, mezi juniory A.Mach z Hrade* Králového a v senio
rech J.Kubík z Uničova.

Nejlepší pak obdrželi tekuté i pevné ceny od pořadatele V.Jaška, pak 
i míče od SV Golfu, o které se museli poprat v k,o. systému i v "náhlé 
smrti". Nato si popřáli vše nejlepší do nové sezóny a šlo se domů...
muži /14 úč./
1.Sedláček David Olomo
2. Římský Stanisl. Uničo
3. Navrátil Tomáš Olomo
4. Láník Jan Prost
5. Gerža Vít Olomo
6. Holub Leopold Olomo 
7.Spáčil Jaroslav Štern 
8.Tománek Martin HrKrá
nejlepší okruh
Tománek Martin HrKrá

ženy /I úč./
85ú. 028,3 l.Geržová Pavlína Olomo H4ú. 038
90
90 junioři /4 úč./
95 l.Hach Aleš HrKrá 97ú. 032,396 2.Králík Jakub Olomo 103
97 3.Techmann Ondřej Olomo 117
99100 senioři /5 úč./

1.Kubík Josef Uničo 94ú. 031,3
2.Karásek Jiří štern 9922 ! 3.Králík Mil.st. Olomo 101

Vánočn^^írn^^ H a v l í č k ů v  B r o d  27.12.2000
Kupodivu poslední turnaj v roce nebyl tradičně ve výše zmíněném Olo

mouci, jak bývá každoročně zvykem, ale tentokrát to byl další vánoční 
turnaj. Konal se v havlíčkobrodské hale na eternitu a pořadatelský jej 
zajištoval nový klub z Poličky, jenž tvoří rodina Švandova...
Účastníků bylo celkem 14, hrály se 4 okruhy bez rozdílu kategorií, 

ceny byly slušné - poháry, kosmetika i něco šumivého v lahvích a na jed
notlivé kategorie se dostalo i tady...
V celkovém pořadí se prakticky konal přebor Startu Brno, když všechna 

místa na "bedně" si pro sebe vyhradili pouze hráči z tohoto extraligo- 
vého klabu. Vyhrál s přehledem J.Rimpler o 10 úderů před seniorem Lad. 
Švihelem, třetí byl z brněnských králů "černý vzadu" Mart .Svoboda...
V jednotlivých kategoriích pak celkový vítěz vyhrál i mezi muži, mezi 

ženami se z výhry radovala ve dvou po sobě jdoucích dnech P.Geržová
z Olomouce, seniorskou část opanoval již zmíněný L.Švihal ze Startu Br
no a mezi juniory téměř neměl konkurenci V.Šebela z Jedovnic...
Takže díky, pořadatelé z Poličky a doufejme, že se a vámi potkáme i 

na oficiálních turnajích a že v brzké době jméno Švanda nebude bráno 
doslova, ale i ve vážné podobě potencionálního soupeře...
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absolutně /14 úč./
1. Rimpler Jiří
2. Švihel Ladislav StBrn 115 
3.Svoboda Martin StBrn 116
4. Lakos Karl PStey 117
5. Gerža Vit Olomo 118
Šebela Vojtěch Jedov 118

/Rak,/

ženy /2/
StBrn 105ú. 026,25 l.Geržová Pavlína Olomo 

junioři /2/
1.Šebela Vojtěch Jedov 118ú. 
senioři /4/

029,5

l.švihel Ladislav StBrn 115ú. 028,75

N o v o r o č n í  turnaj MTG P r a h a  /Tempo/ 13.1.2001
Pouhých 16 hráčů se zúčastnilo tradičního "otvírání sezóny" na eterni- 

tu pražského Tempa, když se téměř stejný počet přišel podívat "nur zu 
kucken" čili na "čumendu"...
Nízký^počet aktérů mohlo zapříčinit především počasí, když bylo okolo 

-5 stupňů zimy, ale hlavní důvod je zřejmě v možnosti hrát v hale, takže 
to ty méně otužilé ven do mrazu moc netáhne...
Po šestikilovém přídělu soli na dráhy se mohlo hrát již ve 2.okruhu 

na suchých drahách a celkově se odehrály okruhy tři. Tradičně se hrálo 
"bez rozdílu vah" čili bez rozlišeni kategorii.
Domácí hráči využili nepřítomnosti přespolních es a rozdělili si prv

ní čtyři místa. Vyhrál L.Linhart před D.Malíkem a A.Rakem. Za pozornost 
stojí i 4.místo M.Žákovského, který po téměř 10 leté odmlce hrál velice 
dobře a od pomyslné bedny ho dělil pouze 1 úder...
Ve vložené soutěži trojic, kde byl nejlepší hráč nasazen a ostatní dve 

přilosováni, vyhráli Malikovci přeď Linhartovci a třetí místo obsadila 
pražská trojka vedená Mil.Ječným...
Převážná část diváků a následně i hráčů využila studeného počasí k oh-, 

řlvání v místní restauraci a k dalším společenským aktivitám. Po turnaji 
se pak konala oslava narozenin prozatímního prezidenta našeho svazu M.To* 
mánka...
absolutně /16 úč./ trojice /5 úč./
1.Linhart Ladisl. TemPr 75ú. 025 1
2.Malík David TemPr 78
3.Rak Antonín TemPr 81 2
4.Žákovský Marek TemPr 82
5.Ječný Milan OázPr 85 36.Vysloužil Josef VDiPr 85
7.Grtinvald Jaroš. Tanva 87
8.Sedláček Michal TemPr 88 49.Malík Milan TemPr 89
10.Kantor Dušan DěkPr 89 511.Mach Aleš HrKrá 90
12.Meštrovič VI. OázPr 91

Malikovci 255ú. 028,33
/Malík. D. - Mach, Grfinvald/ 

Linhartovci 259
/Linhart - Malík M., Tománek/ 

Ječných 261
/Ječný Mil. - Vysloužil J., 

Meštrovič/
Rakovci 264
/Rak - štambach, Sedláček M./ 

Kantorovci 288
/Kantor - Žákovský, Halaška/

SK Tempo Praha přeje všem dobrý úder v roce 2001.
Příští, již 18.ročník Novoročního turnaje se bude konat 
opět druhou lednovou sobotu 12.1.2002 a opět za každého

počasí 1
+ + + + + ■♦- + + + + -♦• + + + + + + + + + + +
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S t a t i s t i k a
JSegi^rovaníhrái^. v roce 2 0 0 0

S malým zpožděním se mi do rukou dostaly materiály o poítech hráčů, 
které jednotlivé kluby vykazují jako registrované u našeho svazu a kte
ré jsou podkladem jednak pro evidenci počtu hráčů našeho sportu u ČSTV 
a jednak pro míčovou podporu od svazu.
C e l k e m  registrovaných hráčů: (l088) /-76/

Proti loňsku je zde úbytek, proti předloňsku jsme stále ještě v plu
su, konkrétně o 147 členů víc. A že tento počet nahlášených členů ko
responduje i s počtem aktivních hráčů, se projevil i v r.2000, kdy se 
počet aktivních hráčů snížil...
Na rozdíl od úbytku jednotlivců nám rok od roku roste počet registro

vaných klubů. V uplynulém roce zaznamenáváme o 1 klub více proti roku 
1999, když přibyly 4 kluby: Ústí nad Labem, SMG Praha, 2000 Ostrava a 
Podzámčí Kozel. Na druhé straně zase 3 kluby ubyly /Kladruby, Oskava 
a Šumperk/.
Následuje přehled klubů a jejich počty registrovaných členů:

1. KDG TJ Šternberk 67 A  5/ 21.Unex Uničov 24 AI/2. KDG Tovačov 65 A6/ 22.Slávia Hr.Králové 23 A  2/3. Hraničář Cheb 63 A  2/ 23.Tempo Praha 22 /-19/4. GC Františk.Lázně 61 A6/ 24.DGK Louny 22 A3/5. Start Brno 56 /-58/ 25.Atlantic Pelhřimov 21 A6/6. KHG Vyškov 55 /O/ 26„GC Hulín 18 /-l/7. Viktorie Dian Praha 52 /-3/ 27.Spartak Příbram 15 /-23/8. MGC Olomouc 46 AI/ 28.Děkanka Praha 13 A4/9. MGC 90 Brno 44 AI/ 29.SMG 2000 Praha /N/ 9 A  9/10.MGC Plzeň 43 A  2 5/ 30.GSC Nové Město n/M. 9 A  5/11.SK DG Chomutov 41 /O/ 31.BGC Kroměříž 9 /O/
12.DGC Bystřice p/H. 36 /-7/ 32.SUS VŠB Ostrava 8 A4/13.MGC Slezská Opava 36 AI/ 33.KGB Kojetín 7 A  2/l4.Tsurus Prostějov 35 A  2/ 34.KDG 2000 Ostrava /N/ 5 A  5/15.Seba Tanvald 33 /O/ 35.Start Kopřivnice 4 AI/16.Oáza Praha 29 AI/ 36.GC 99 Senomaty 4 AI/17.GC 85 Rakovník 27 A  3/ 37.MGC Vsetín 4 AI/18.MGC Jedovnice 27 A  2/ 38.GC Podzámčí Kozel /N/ 3 A  3/19.SKDG CK Jesenice 26 AI/20.MGK Ústi n/Lab. /N/ 26 A26/ Slovan Kladruby 

GK Mapa Šumperk
0
0

/-4/
/-23/

0 klub: 28,6 členů /-2,9/ MGC HSV Oskava 0 /-21/

Jako každý rok míchá Start Brno plusovými a minusovými tabulkami. 
Každý druhý rok je v čele jedné z nich, stejně tak i v uplynulém roce. 
Tentokrát vede minusovou tabulku před rozpadlými kluby či kluby v kri
zi. Plusovou tabulku okupuji hlavně nováčci a probudivši se Plzeň. 
Růstové tabulky:

+ tabulka - tabulka
1# MGK Ústí n/Labem 26 1. Start Brno - 582. MGC Plzeň + 25 2, GK Mapa Šumperk - 233. SMG 2000 Praha + 9 Spartak Příbram - 234. KDG Tovačov . + 6 4. MGC HSV Oskava - 21GC Františk.Lázně + 6 5. Tempo Praha - 19Atlant. Pelhřimov + 6 6. DGC Bystřice p/H. - 77. KDG TJ Šternberk + 5 7. Slovan Kladruby - 4GSC Nové Město n/M. + 5 Děkanka Praha - 4KDG 2000 Ostrava + 5
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Výkonnostní třídy za rok 2 0 0 0
Další bilancí uplynulého roku se stává již tradiční přehled výkon

nostních tříd, získaných za rok 2000 v jednotlivých klubech a v jed
notlivých kategoriích.

Podle osvědčeného modelu M.VT = 9 bodů, I.VT = 6 bodů,
II.VT = 4 b., III.VT = 2 b. a IV.VT = lb. 

jsem sestavil opět dvě tabulky, když v jedné je prostý součet výk.tříd 
bez rozdílu kategorií a v druhé bodově ohodnocené jednotlivé výkonnost
ní třídy.

Při shodném počtu v kvantitativní tabulce jsem zvýhodnil klub s vyš
ší bodovou hodnotou a při shodném počtu bodá v kvalitativní tabulce 
jsem zvýhodnil klub s nižším počtem výkonnostních tříd.
C e l k e m  výkonnostních tříd: (̂ 306) /- 42/
kvantita výk.tříd kvalita bodů
1. MGC Olomouc 30 /-2/ 1. MGC Olomouc 101 /+8/
2. Oáza Praha 21 /-2/ 2. GC 85 Rakovník 93 All,
3. GC 85 Rakovník 20 /-!/ 3. SK DG Chomutov 65 /O/
4. SK DG Chomutov 19 /-2/ 4. Oáza Praha 56 A  5/5. GC Františk.Lázně 18 A  3/ 5. Vikt. Dian Praha 52 /-3 /6. KDG Tovačov 17 AI/ 6. Tempo Praha 48 /-43/
7. DGC Bystřice p/H. 16 /-4/ 7. Seba Tanvald 47 A4/
8. KDG TJ Šternberk 15 /-4/ 8. Slávia gr.Králové 47 A  2/
9. Vikt. Dian Praha 14 /O/ 9. KDG TJ Šternberk 46 /-17/
lO.Slávia Hr.Králové 14 /O/ 10.GC Františk.Lázně 46 /+6/
ll.Seba Tanvald 13 /-2/ 11.MGC 90 Brno 37 /-2/
12.Tempo Praha 9 /-12/ 12.DGC Bystřice p/H. 37 /-5/13.MGC 90 Brno 9 /-2/ 13.KDG Tovačov 34 /+6/
14.Start Brno 8 A  3/ 14.Start Brno 33 /-2/15.SMG 2000 Praha /»/ 8 /+8/ 15.SMG 2000 Praha /N/ 28 A  28/
16.Unex Uničov 8 /-l/ l6.Unex Uničov 26 /-4/
17.MGC Plzeň 8 /-l/ 17.Taurus Prostějov 16 /+4/18.Hraničář Cheb 8 /-2/ 18.SKDG CK Jesenice 15 /-8/
19.MGC Slezská Opava 7 /-l/ 19.Děkanka Praha 15 /-6/
20.Taurua Prostějov 6 AI/ 20.MGC Plzeň 15 AI/21.Děkanka Praha 6 /-l/ 21.MGC Jedovnice 14 A  7/22.Spartak Příbram 6 /-2/ 22.Hraničář Cheb 12 A8/23.DGK Louny 6 A2/ 23.Spartak Příbram 10 /-2/24.SKDG CK Jesenice 5 /-3/ 24 .MGC Slezská Opava 10 /-3/25.MGC Jedovnice 5 /O/ 25.DGK Louny 9 /+5/26.Atlantic Pelhřimov 4 /-5/ 26.Atlantic Pelhřimov 4 /-12/27.MGK Ústí n/Labem /N/ 2 A  2/ 27.GSC N.Město n/Met. 2 /O/28.G3C N.Město n/Met. 1 /-l/ 28.MGK Ústí n/Labem /N/ 2 A  2/29.KDG 2000 Ostrava /N/ 1 AI/ 29.KDG 2000 Ostrava /N/ 1 AI/KMG Vyškov 

GC Hulín
1
1

/O/
/-V

KMG Vyškov 
GC Hulín

1
1

/O/
/-4/

MGC HSV Oskava 0 /-4/ MGC HSV Oskava 0 /-8/ČKDG Kralupy n/Vlt. 0 /-l/ ČKDG Kralupy n/Vlt. 0 /-l/Mapa GK Šumperk 0 /-l/ Mapa GK Šumperk 0 /-!/
0 klub: 9,9 /-I ,3/ 0 klub: 29,8 /-1,6/

Počet klubů se proti loňsku nezměnil, 3 kluby přibyly a 3 na druhé 
straně odpadly...

Hrozivý propad v po$tu VT je jednak způsoben úbytkem aktivních hrá
čů a jednak nepříliš štastným zpřísněním bodových hodnot na nejnižší 
úrevni, což se projevilo i na průměrné bodové hodnotě...

Také hrozivé číslo přes 100 hráčů bez výk.třídy jistě nepřináší ký
žený efekt zájmu o nové hráče či novou nastupující generaci...
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M l á d e ž
Jelikož komise mládeže našeho neuveřejnila opět žádné zprávy, roz

hodl jsem se seznámit čtenářskou veřejnost se stavem počtu aktivních 
hráčů z řad mládeže a znovu tento stav rozpitvat do několika přehledů.
Jako bývalý předseda této komise jsem se na začátku loňského roku po

kusil rozčeřit stojaté vody problematiky naší mládeže, ale bez valné 
odezvy. Dnešní komise se znovu atáhla téměř do ilegality a znovu udělu
je pouze direktivní rozkazy bez náznaku koncepčnosti...
Statistika za léta 1997-2000

m l á d e ž ] |junioři| žáci |

Grafy naznačují největší konjukturu v letech 98-99 a naopak téměř 
katastrofální propad v minulém roce. Zajímavý je počet aktivních žáků, 
který je kromě r.97 vždy vyšší než juniorů.
Pozn.: Mládež - hráči pod 20 let /v roce 97 pod 19 let/

Junioři - hráči a hráčky ve věkovém rozmezí 16-19 let /r.97-18/ 
Žáci - hráči a hráčky ve věku ped 16 let

Aktivní hráči z řad mládeže v roce 2000
V následujících přehledech se pokusím nastínit současnou situaci 

na poli mládeže v uplynulém roce. V závorkách je pak srovnání s rokem 
1999.

20 jun. 
35 žáků

Morava-jih)
45 f  12 jun.

33 žáků
/-!/ /—4/ /-6/ /-8/
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Aktivní mládež za rok 2000 v
Čechy-západ 19
1.Louny 7 5 jun.
2.Chomutov 4 1
3.Frent .Lázně 2 -

Cheb 2 -

5.Rakovník 2 2
6 .Jesenice 1 1

Příbram 1 1
Plzeň 0
Senomaty 0

Čechy-střed 20
l.Hr.Králové 6 6 jun.
2.Pelhřimov 5 2
3.Tempo Praha 4 3
4.V,Dian Praha 3 3
5.Oáza Praha 2 1

Tanvald 0
Děkanka Praha 0
N.Město nM 0
SMG Praha 0

Aktivní mládež za rok 2000 v

- ž. 
3 
1

Morava-sever 10
1.Olomouc 7
2.Šternberk 3

Uniěov 0
Opava 0
Kopřivnice 0
VŠB Ostrava 0
2000 Ostrava 0

Morava-jih 45
1.Bystřice pH 14
2.Tovažov 13
3.Prostějov 6
4.Jedovnice 6
5.Hulín 3
6.90 Brno 2
7.Vyškov 1

Start Brno 0

6 jun. 
2

1 žák 
1

3un. 12 žáků 
9 
4 
3 2 
2 
1

Česká republika /kluby/: 1. DGC Bystřice p/H • mj 14 mlád. 2 j. 12
2. KDG Tovaěov mj 13 /+1/ 4 9
3. DGK Louny čz 7 /+1/ 5 2

c e l k e m 4. MGC Olomouc ms 7 /O/ 6 1
5. Taurus Prostějov mj 6 /-4/ 2 4

94 6. MGC Jedovnice mj 6 /+2/ 3 37. Sláv. Hr.Králové čs 6 /+2/ 6
8. Atlant. Pelhřimov čs 5 /-4/ 2 3
9. SK DG Chomutov ČZ 4 /O/ 1 310.Tempo Praha čs 4 /-l/ 3 1
11.GC Hulín mj 3 /-4/ 1 2
12.KDG Šternberk ms 3 /-5/ 2 1
13-Vikt.Dian Praha čs- 3 /O/ 3 _

průměr 14.GC Frant.Lázně čz 2 /+1/ 2
Hraničář Cheb čz 2 /-V - 22,8 mlád. MGC 90 Brno mj 2 /-!/ _ 217.Oáza Praha ■ČS 2 /-I/ 1 1na klub 18.GC 85 Rakovník čz 2 /-3/ 2 _

/-O,9/ 19.KMG Vyškov mj 1 /-!/ _ 1
20.SKDG CK Jesenice Čz 1 /-2/ 1 -

Spartak Příbram čz 1 /-!/ 1 -
Start Brno, Unex Uničov 0 /-I/
Plzeň,Senomaty.Tanvald O
Děkanka Praha, N.Město,SMG Praha,Kopřivnice,
Opava,VŠB Ostrava,2000 Ostrava

Je to dost tristní pohled na tuto poslední tabulku, vždyt plných 12 
klubů nemá žádného mládežníka, což je víc než třetina všech klubů!

Znovu tímto apeluji na všechny funkcionáře, shánějte nové hréíe hlavně 
z řad mládeže, nebot v mládl je budoucnost, což platí v životě a v našem 
sportu dvojnásob...
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Ú v a h a  aneb ohlédnutí za minulým rokem I.Roemer
Chtěl bych se na této stránce pozastavit nad některými tématy, jež 

jsou pro další činnost důležitá až nezbytná. Zvlášt kriticky bych se 
podíval do nedávné minulosti, která je odrazovým můstkem do budoucnos
ti a s přihlédnutím k faktu, že nám začalo nové století a tisíciletí. 
Jaká bude asi budoucnost našeho sportu?
P r o p a g a c e -  na tomto poli máme podle mého názoru největší re

zervy. V našem jediném sportovním deníku celý rok 
ani zmínko, na konci jsme v přehledu mistrů CR uve

deni stále pod dráhovým golfem jako odnož velkého 
golfu! V ostatních médiích stále vysvětlujeme, co je 
to minigolf a stále od začátku, nikam dál se to neposu- 

nulo. Jediná propagace bývá v regionálním tisku, kde se 
o nás ví, ale dál než po okres naše působnost nesahá. Bez 

centrálního zpravodaje pro veškerá média se do budoucnosti 
neobejdeme a pokud letos nevyužijeme pořádáni našich velkých 
akcí k zviditelnění, můžeme to pomalu zabalit...

R o z v o j -  další velký kámen úrazu. Založení nového klubu bývá téměř 
šamanský obřad, když na druhé straně nám další klub nebo 

rovnou dva zaniknou. Zde rovněž chybí centrální vedení pod
porované přímo prezidiem, chybí misionáři či vyslanci na 
jednotlivá hřiště, pořádání propagačních turnajů, odměny pro 

veřejnost spojené s propagací našeho sportu. A když už se ně
jaký klub hodlá založit sám, nejsme mu schopni nabídnout ani 

nejzékladnější vybaveni materiální či informační. Bez "německých 
balíčků se do budoucna neobejdeme a s názorem, že když se chtějí 
založit, tak my jim bránit /namísto pomoci/ nebudeme, tak s tímto 

dlouho nevydržíme. Znovu se nám naskýtá šance při pořádání velkých 
akcí, jen ji nepropásnout...

M l á d e ž -  na předchozích stránkách jsem nastínil situaci v oblasti 
mládeže. Jestli si komise mládeže představuje, že vyřeší

froblém žáků zrušením této kategorie, tak se velmi mýlí, po tomto radikálním řezu skoro nebudou hrát žádní žáci a 
ubyde i juniorů, pak je znovu spojí s dospělými? Pokud to 
jde v oblasti získávání nových mladých hráčů hlavně na jižní 

Moravě, tak by se ostatní měli poučit a spojit 3Íly a ne když 
to nejde nám, tak to nepůjde ani těm druhým. Opět vyléváme dítě 
i s vaničkou, jak už to je v našich luzích a hájích zvykem. Tudy 

ovšem cesta nevede. Znovu uvidíme malé "cvrčky", kteří přijedou 
na první turnaj a někdo jim ukáže "habány", s nimiž budou ve stej
né kategorii a proti nimž mají hrát, tak to je stejné jako když 

mladé býčky vedeme na porážku...
F i n a n c e -  na nichž všechno stojí a padá. Máme málo peněz, to ale 

mají všechny malé svazy. Tam ale mají schopnější funk
cionáře nebo to jsou snad kouzelníci, kteří dokážou na 

svůj sport upozornit a z toho pak profitovat. Jako každý 
rok budeme volit sportovce roku u stolu na prezidiu, po

dobně bychom mohli zvolit i sportovce století. A co ostatní 
ankety, ty bychom si mohli odhlasovat na konferenci, co ří
káte? Tam se prý odhlasuje všechno kromě alkoholu, který se 

má v novém roce zpřísnit, tak nevím. Ale zpátky k financím.
My si děláme hlavu z jednoho nepodařeného kontraktu /Triumf/, 
ale mezitím nám ve všech oblastech ujíždí vlak. Pokud vznikne 

další nový sport, skoro bych za to dal hlavu, že nás do dvou let 
předstihne v popularitě a tím i v penězích. Vůbec do ničeho nein

vestujeme a ještě se nám vytvořil samostatný útvar "mužské reprezen
tace", který i přes nedostatek peněz spolkne téměř polovinu rozpočtu. 

Měli bychom se hodně rychle zamyslet a něco udělat, vždyt letos už sla 
víme 30 let našeho vzniku a nikdo o nás pomalu neví...
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BYSTŘIČKY PŘEŤAL GORDICKÝ UZEL
RAKOVNÍK. Nenávratné pryč jsou doby. kdy se zdálo pracičky nmnnžné, aby --n 

naptáfnd ve fotbalových kruzích přestuoovalo zo Sparty do Stovio, ři nnrird*. D'v»s j;ou 
prošlé tyto transfery na denním pořádku. Ale Je stě před nedávném byly .Ivm-n-ilnť 
přestupy tabu v rrirAjalfu. Zde se stálo jostft hrdlo a mnohdy i hraje na kkjbtsrnrs Prvními 
vlaiíovkantt by lyvtorrb směru předlonskéaletoJnipříchodypřcdnidiliráčúdoCtiomiitovn 
a pražského Tempa Dalším z tělo řady je nyní ohlášený přeslup Tomdšo Bystříckého z 
Golf dubu fl5 Rakovník do prvního z tóchlo oddílu. Záležitost v tomto odvětvi rwvd-smif 

Sportovní redaktoři týdeníkti Rnpod o chys- nyní v rakovnickém klubu diskutuj*. za jakých
taném kroku věděli jiŽoď prvopočátku, protože 
jednoho Z n'ch váže k hřád osobni I rodinné 
přálelsivf. Zdá se nám ale pnncjmenškn zcest- 
né.abyT^tombyfiosočovánUejsmo tuto trans
akci ztnscenovafl. protože budeme mil ales
poň o Čem ps át. Kdyby tomu lak ve s kutecnosfl 
bylo. pustili bychcm vše do éteru již před ne* 
dávným PMEZ. Na přáni Tomáše Bysťického 
tak ale by*o utínáno až po této řeholné eouté- 
Ži. a lo i proto, že bychom se jinak k této 
Informaci vůbec nedostáni 

.Odcházím pouze z výkonnostních důvodů. 
Už cíva tři roky jsem na steyié úrovni a nemohu

podmínek se tedy bude Byslítoký na byvamm 
domácím hřišti př.pravoval. Poi* názorů je 
velmi Široké, od těch n*jrad*kálněj;Mi, že tomu 
tak nebude možné ani za běžné vstupné prc* 
veřejnost (Fl) - tedy. že hráč reb jde vůbec co 
areálu pouštěn. ples zaplacený paušá1. až nu 
ten pravděpodobné nejrozumnéši. ; p tomu 
tak bude. jak velí běžná praví*, trrfy úplně 
zadarmo. V tomto směru jsme za/ramena i 
zajímavý názor z fotbalových krutrú. konkrér é 
od majitele firmy Elektro Viola rvjílolfaK-.jIlián- 
ka. johož firma patři k největším sponzorům 
Sparty Lužná. J e  vůbec remystiiekié, aby k

se dostat v ý i Proto otlcházm do mužstva, o nám na hříště nemohl kdykoliv oti-ft například 
kterém si myslím, Že mne vytáhre alespoň o Hájek, který od nás pfestoup-ldo SK Rakovník, 
stupínek nahoru. Chci se laké poprat o nominaci Právě naopak. Vždy zde našo odchovance
na Mistrovství světa ve Finsku a Mistrovství 
Evropy v Praze. V žádném připadá nechá z 
Rakovníka odcházet ve zlém. Prosté vždy něco 
zatíná a něoo konči” uvádí Tomáš Oystrcký.

A jak se na chystány odchod divá hrající 
kapkán GC 85 Rakovník Zdeněk Andi? „V 
každém připadá nás toto rozhodnuli překvapi
lo. protože S9 jedná oslabeni týrnu a posílení 
soupořo. A o jaké oslabení ta bude jednat? 
Myslím, že máme adekvátní náhradu v podobé 
Marpna Kcči, který $e Tomášovi vyrovná. Noj-

rácfi vidíme. Přestupu se ve sportu korá každý 
den obrovské nwtožstvi. tak novkjím důvod, 
proč by lomu tak nemělo být l v minigolf j.* 
Véřme, že i v tomto ir.er.5im a prakticky rodin
ném spodu nakonec zv-kéz* zdravý rozum 
Odvedl toho snad Bystřičky pra ktubv r  inufci- 
ti málo? O tom. jak ce*á záfežitořl dopad a. 
budeme samozřejmé v bi*Joucnu mřorroval 

Jak už bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, 
neořál si Tomáš Bystřičky, aby se celá zá’eil- 
tost dostal# na veřejnost ;eaíě před PMEZ Z

vélií mátu lak vidím v tom, že Bystřičky byl ton, pochopitelných důvodů jsnw této žádosti vy- 
kdo dokázal odjet na turnaj o den dříve o 
připravit zde systémy pro ostalo! hráče. V 
ráma soutěžního řádu ale nemáme žádné 
páky, abychom mu v odchodu zabrán, li, proto
že přestup je možný I bez souhlasu mateřské
ho oddžu.*

ff*  přetřes samozřejmé nyní přichází ožeha
vá otázka, zdali bude Bystfíckómu umožněna 
příprava v rakovnickém areálu Nepsané pra- 
v-dlo totiž v minkjoifovýtti kruzích hovoří zcela 
jasné: Kdo jereg sírovánu Českého mmkjoHo- 
váho svazu.múže bozúplaty využíval k připra- 
vé všechny areály. To nám také potvrdil hráč 
Tempa Praha Ladislav Linhart, který nedávno 
přestupoval z konkurenčního Dianu. .Nepři
chází vůbec v úvahu, že bych na Dian nonměř 
kdykoW přijít, natož pak na jiné pražské hfíŠIé.
To by se asi ne*ibiio svazu, aby se registrovaný 
hráč nesměl připravovat .*

A jakého n ázeru je Zdeněk And'? „Připravo
vat se samozřejmě v R aktivu* "iu múžo. alo 
bude sl pln.t určité povin wsh k hřišti. Tomáš se 
r.ékoltk let staral o dráhy, takže budu prosozo* 
vat. aby tomu tak byloi nadále. ’ Na poznámku,
Že hrda fislalnich orklřů lidné povinnosti k 
hršli nemají a přesto se zde zdarma připravuji,
Andr odpovídá. Jo  j* sten pravila, ale lak $’ to 
myslím já*

Pcdto posledních dostupným Informaci sa

hověli, iefikoi (sine nechtě1' nerušil atmosféra 
v mužstvu. Air* |,i< se vlastně hnito pcvl znač
ným prycIHckyrn Hekem samotnému H áííř 
.Samozřejmě. zc jsem byl rwvózni. pmfozo 
jr.cm vědě*, že se jedná n mé posicd ní vyšlou - 
per ií v rakovnickém dresu A’e tftlěl jsem eedat 
lavnmahi výkon, a pinto jsem se chovat jako 
piďes-ouál ‘

K psychické pohod* pomáhato svými rada
mi Bystřičko mu přímo v Appelsche osychote- 
rapcuťa Lucw Kolářová i  firmy Refár. .Na 
Torašnvi se nervóz.13 projevovala jen první 
der Poté už. byl klidnější Roli možná nehrály 
a i tak. moje »ady, ale částečné u V dněni od 
sponzorů, kterým chystaný krok ohlásit jako 
praním a klenbo ukl drnU. že se nic neděje a na 
jeho odchod se dvaji jako na normální záleží- 
wsl pmtoieseledfiápouzensport Oniztoc-zj 
opravdu nedělali žádnou vědu a brah vše. jak 
to Dčži Otázkou lak zůstalo, jak sn k Tomaševt 
zocl-ovojisotikjhráa. Ta mu leželo v Navě. ale 
r  a hru to nemělo až lak velký vliv. T o samé platí 
i o extrallgovém kole v T anveldu. kde ýž byl 
přeslup prakticky hotovou vécl.'

Právě při prvním kole nejvyšši soutěže roč
níku 2000*2001 Jsme získali i názor chomutov
ských linkdonářú. ,Chccme-ll my. nebo Ra
kovník pomýšlet na konkurování pražskému 
Tempu, Meré výrazné postilo, musf některý z 
těchto oddílů také výrazně posil. Tomáš Bys
třičky nám dokonalo zapadne do kolékt vu. 
protože so jedná o zkušeného hráče, kárný má 
také bchaté zkušerosti s vyhledává itfmsyslé- 
r  ir a vhortnýcn mčků. Ner.i samozřejmě oka- 
mžiiě jasně, že nastoupí v základní sestavě, 
p-uKižft na něho múze být vyvfon značný 
psychicky lak. Postupem času k:o rú to  kroku 
alo u 'čité do,do.' Nonza Prokop

Vsyt hottrupcnlka Unie  Ao!< tw -i f^nn /m h t nuUwii V m á ii fírs lřif iá n u a iá -  
tlit l m trhknu i ito im  Mfibid In lu  Kotrriria  Kulhánková
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h v  I v  |  Vr i s t e
A putování po moravských krajích za minigolfovými hřištěmi pokračuje... 
Okres H o d o n í n
49/ T v a r o ž n á  L h o t a

majitel: Obecní úřad Tv.Lhota
klub:

návštěvnost: 
místo: Autokemp Lučina
Asi 11 km od Strážnice a nedaleko obce Radějov se nachází část Tva- 

rožné Lhoty, zvaná Jiříkovec. Tato je vlastně rekreačním územím s malou 
přehradou a spoustou rekreačních středisek a.chat. Samotná Lhota se na
lézá cca 3 km za kopcem Šumámík.

Podél hlavní cesty se táhne obrovský autokemp, na jedné straně tvo
řený asi 50 chatkami, uprostřed je areál minigolfu a na druhé straně je 
velký prostor pro obytné přívěsy a staî y...

Samotné hřiště je klasický 18 dráhový miniatur-golf, který je ovšem 
vylepšený na dráze “trubka" v přední části 3 cm betonovou vrstvou, kte
rá je nalitá zřejmě na eternit po celém povrchu obou ploten až po těle
so trubky. Ani v okolí se betonem nešetřilo. Hřiště je pravděpodobně 
postavené na patky a prostor kolem drah je vylitý tlustou vrstvou beto
nu a betonové jsou i přechodové chodníky...

Kromě drah jsou v areálu MTG ještě 2 ruské kuželníky a 3 pingpongo- 
vé stoly, samozřejmě betonové. Hned vedle plotu MTG jsou tři unimo-buň- 
ky, jež tvoří prodejnu smíšeného zboží a venku s posezením.

Jinak je hřiště celkem slušně udržované, mantinely natřené, plotny 
jsou špinavé a mírně zamechované, ale v místech, kudy jezdí míček, jsou 
skoro čisté. Při malé úpravě a zatmelení spojů by se tady zřejmě dalo 
hrát, překážky ani desky nejsou výrazně rozbité ani rozšlapané...

Zde by také neškodilo se kontaktovat s majitelem či provozovatelem, 
i když hrát tady v létě musí být peklo, jelikož hřiště je téměř celé 
bez stínu, jen s malými keříky na severní straně areálu. Tato rekreační 
zóna slouží převážně obyvatelům Hodonína i přilehlých měst a obcí...

68/ T v a r .  L h o t a  /Letka/ MTB Flora - 1988
majitel: Let Kunovice provozovatel: Let Kunovice

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: špatný
místo: rekreační středisko Letka
Necelých 15 minut pěšky od golfu v autokempu se nalézá na druhé 

straně minipřehrady areál Letka, což je rekreační zařízení Letu Kunovi
ce a do kterého je přísný zákaz vstupu. Areál typického komunistického 
střediska je zasazen do lesa a je zde předpokládaná kapacita asi 100 lů
žek ve slušně udržovaných budovách...

Když zahnete z hlavní cesty vpravo podle plotu, vystoupáte po hli
něných schodech do naprosto volně přístupného prostoru miniatur-golfu, 
jenž volně sousedí s jednou z budov a zřejmě je určen jen pro hotelové hosty nebo pro rekreanty...

Hned na začátku vás čeká 5 špinavých a téměř zdevastovaných drah.
Ale tento stav se týká pouze tohoto eternitového torza, zbylých 13 drah 
prošlo zřejmou rekonstrukcí, tzv. betonovou kúrou...

MTG Flora - 1977
provozovatel: OŮ Tvar.Lhota

stav hřiště: uspokojivý
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Všimněte si v záhlaví informací o tomto hřišti, že je zde použita 
zkratka MTB. To jsem se nezbláznil ani nepřeklepl, to je jen pokus 
o vystiženi reality. V Tvarožné Lhotě se totiž nachází první betonový 
miniatur-golf!

Zřejmě se zde nachází šikovný správce něho zručný řemeslník, který 
se pokusil zachránit zdevastované hřiště. Na normální mantinel je totiž 
navařen ještě jeden mantinel stejného tvaru a eternitové plotny jsou 
zality nejméně 5 cm vrstvou betonu, a to po celám povrchu i na mostě a 
vlnách! . . .Vznikl takto jakýsi hybrid a v současnosti jednotunove dráhy nejde 
ani zničit ani poškoditt Překážky zůstaly eternitové a odpadly starosti 
s kytovéním, nebot betonové vrstva plynule přechází do nájezdu překáž
ky. Pouze květ na klínech je nahrazen jakousi dřevěnou budkou, zalitou 
do betonu a bez nájezdu. Budka je asi 20 cm široká i vysoká a 40 cm 
dlouhá a po trefě do ni jistě ijásleduje hledání míčku štouráním či šmá
tráním. Koš vypadá taky monstrozně, vše je přivařené k rámu, včetně ob
roučky a osmi kusů železných sítí...

Pestrost tohoto golfu je navíc umocněna nátěrem betonu i kovových 
rámů na žluto, světle modro, tmavě červeno a na Šedo. Zde je možnost 
závodního hraní asi pramalá, ale jako rarita stojí za pozornost. A že 
zde nechcípl pes, o tom mě po celou dobu mé návštěvy štěkající duo ma
lých ratlíků a bedlivý pohled správce za záclonou. K celkovému dojmu 
pak ještě přispěl informační panel u vjezdu do areálu, kde se nacháze
la stručná pravidla minigolfu a jízdní řád autobusů z roku 1991...

- / Hodonín-Červené domky MTQ Flora - 1987
Hřiště vedle ZOO Hodonín bylo zrušeno /číslo 45 dostala Tv.Lhota-kemp/.

Okres K a r v i n á
6 9 / i e s k ý  T é š í n  MTG SV Golf - 1992

majitel: ISŠ obch. podnikáni provozovatel: ISŠ obch.podn.
klub: -

návštěvnost: stav hřiště: uspokojivý
místo: sportovní areál ISŠ, Frýdecká ul.
Vedle hlavni cesty na Frýdek-Místek, asi 10 minut od vlakového i 

autobusového nádraží a naproti hlavní budovy integrované střední školy, 
se nalézá pěkný areál oddechu a sportovního vyžití. Je zde malý bazén 
na koupání, horolezecká stěna, minigolf, beach-volejbalové hřiště, dvě 
hřiště na basketbal a 2 tenisové kurty, z toho jeden s umělým povrchem. 
Celý tento areál je volně přístupný, možná že se tady v létě vybírá vs
tupné, na jednotlivé speciality asi určitě...

Samotné hřiště je volně přístupné a chodníkem rozdělené na dvě čás
ti, V první polovině, která přiléhá k budově, mimochodem krásně natřené 
na růžovoučko, je náznak chodníků, kdežto v druhé polovině je pouze trá
va a dráhy jsou na betonových kostkách ve vzduchu...

Jinak se na drahách zub času moc neprojevil, mantinely byly vzorně 
natřené, plotny jako vždy špinavé, zanedbané, překážky na tom byly po
dobně, i když některé překážky byly zjevně nově vyměněné. Zajímavostí 
zde asi zůstanou ručně kreslené čáry - tak křivé jsem snad v životě ne- 
viděl. Zato tráva všude kolem byla posečená jako na Nou Campu...

Mám za to, že zvlášt v létě tady musí být rušno, o čemž svědčí i 
1®t:n:í restaurace s posezením na zahrádce. Také zde by zřejmě byly možné 
nějaké kontakty, areál totiž leží v oblasti plné škol, kromě této školy 
se v sousedství nachází ještě gymnázium a základní škola, dále je tady 
nějaké náboženské vyučovací zařízení,. Po cestě zpátky na nádraží jsem 
si všiml, že v blízkosti staví nový krytý zimní stadión...
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70/ S t o n a v a
majitel: PZKO Stonava

MTG SV Golf - 1999
provozovatel: PZKO Stonava

klub:
návštěvnost: 3tav hřiště: velmi dobrý
místo: park u Stonavské restaurace
Zhruba 7 km od Karviné se nalézá malebná vesnička výše zmíněného 

jména, nesoucí stopy civilizace, když je opatřená ukazovateli směru 
na všechna možná zajímavé místa v obci a perfektním chodníkem. Její 
zjevnou nevýhodou je, že leží podél hlavní cesty do Polska. Blízkost 
polského území je znát i na všech možných nápisech a vývěsních štítech, 
téměř všechny jsou dvojjazyčné...

V obci není železniční zastávka a pokud vám ujede autobus jako mně, 
pošlapete pěkně po svýcíi~, ale tato procházka není nezajímavá. V černém 
srdci Slezska, přes silnici protkaná tepnami parovodů a žilami želez
ničních kolejí, za dozoru obřího dolu Darkov, vás uvítá tato obec roze
vřenou náruči...

Projdete kolem pasoucích se krav, přejdete přes troje koleje bez 
železniční zastávky a v neděli odpoledne vás potká na_chodníku kán i 
s jezdcem. Mezitím kolem vás sviští téměř nekončící šňůra aut a koneč
ně dojdete k minigolfu, který je po celou cestu inzerován ukazatelem. 
Naleznete budovu PZKO, po rozšifrování vám místní oznámí, že jde o Pol- 
ski Zwiqzek Kulturalno-Oáwiatowy a usednete do Stonavské restaurace, 
kde se domluvíte česky. Tato příjemná hospůdka se nachází v domě PZKO, 
za kterou je park s minigolfem a velkou letní zahrádkou...

Samotný miniatur-golf svítí novotou, v kombinaci stříbrno-modré, 
dráhy však trčí do výše nad terénem, asfaltové cesty a dlažba kolem 
drah je zjevně do kopce a kopíruje terén. Zřejmě napřed se udělala 
dlažba a pak se položily dráhy, nebot někde jsou utopené a někde trčí 
i 10 cm na zemí. Areál golfu je jinak velmi slušně udržovaný, tráva se
stříhaná, vše tak koresponduje se sousedním novým dětským hříštěm a u- 
pravenou návsí s pěkným kostelem, obé vzorně udržované a opatřené téměř 
dokonalou zámkovou dlažbou...

V tomto skoro městečku by kontakt také nebyl špatný, zde by se asi 
hrálo dobře a byl by i zájem, jen si to někdo vzít na triko...

1-8/ Karviná-Hranice MTG /8 drah/ ASOP - 1993
V areálu rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov je veřejně přístup

ný park, kde se nachází volně přístupných 8 drah. Tyto jsou postavené 
na šroubech uprostřed asfaltové cestičky asi 10 cm nad terénem...

Dráhy miniatur-golfu jsou klasicky špinavé, zamechované, někde je 
vidět náznak zlepšeni výměnou plotny či překážky. Skutečnou raritou 
zdejšího hřiště je ale překážka "myší dírka", kdy je na rovné dráze 
instalována polovina trubky o průměru tak 5 cm a aby bylo docíleno i 
obtížnosti, tak jsou tam klasické zábrany jak u loopingu. Nezkoušel 
jsem to, ale bylo by to těžké i pro závodní hráče...

Okres P r o s t ě j o v
3-5/ Prostějov-Melantrichova MTG /5 drah/ Eoemer - 2000

O prázdninách uplynulého roku byly instalovány dráhy miniatur-golfu 
v areálu Základní školy na Melantrichově ulici. Tato škola je velmi ak
tivní v oblasti sportu i v jiných aktivitách pro žáky.

Po postavení drah mě pak ředitel školy p.Dušek,požádal, zda bych ta
ké nechtěl zdejší žáky učit této hře a tak tady vznikl jeden z prvních 
funkčních kroužků mimigolfu v naši republice...
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pravidla
/platná od 1.7.1999/

P r a v i d l a  dráhového golfu 4.

2. N O R M O V A C l  P Ř E D P I S Y  
2. M i n i a t u r g o l f

Sást

A P Ř E D P I S Y
O Z N A Č E N Í

3/ Déle platí: - Normované dráhy a překážky musí mít odpovídající 
rozměry.

- Hřiště odpovídají předpisem WMF, pokud všechny dráhy
mají rozměry určené normou a na hřišti je 18 z drah 
vyjmenovaných pod bodem 2. Jen tato hřiště smí být 
nazvána ve sportovním smyslu jako hřiště miniatur
golf u.

- Normované překážky musí být postaveny podle norem.
- Nákresy, které jsou rozhodující pro normování, jsou

uloženy u mezinárodni federace WMF.
- Pro označení platí následující nákresy. Hraniční li

nie jsou červené. Uváděné vzdálenosti pro značení 
linií zahrnují tlouštku čáry.

3. žvédské f i 1 c o v é dráhy
3/ Dále platí: - Normované dráhy a překážky musí mít odpovídající 

rozměry.
- Hřiště odpovídající směrnicím WMF, jestliže mají

všechny dráhy normované rozměry a na hřišti je 
18 drah z 25 vyjmenovaných v bodě 2. Jen tato 
hřiště mohou být ve sportovním slova smyslu nazý
vána hřišti se švédskými filcovými drahami.

- Dráhy mohou být poataveny bez cílových kruhů /hlav/.
přičemž v těchto případech odpadá hraniční linie.

- Normované překážky musí být postaveny v souladu
s předpisy /vzdálenosti uvedené na nákresech/.

- Nákresy, které jsou směrodatné pro normováni, jsou
uloženy v mezinárodni federaci WMF.

- Pro označení platí nákresy uvedené v přiloze_3. Vzdá
lenosti pro označeni linií zahrnují tlouštku čáry.

- Předpisy pro označení:
hraniční linie - označení červenou barvou 
překládači linie - bez přesného předpisu

Pozn.: Předchozí předpisy pro miniaturgolf, tj. bod 1 a 2 plus přílo
ha č.2 jsou uveřejněny v Pidi-golfu č.1/00 str. 22-27.
Předchozí předpisy pro švédský filc-golf, tj. bod 1 a 2 plus 
příloha č.3 jsou uveřejněny v Pidi-golfu č.4/00 str. 13-19.
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3. M E Z I N Á R O D N Í  
1, V š e o b e c n ě

P R A V I D L A  DRÁHOVÉHO GOLFU

Dráhový golf /minigolf/ se hraje míči a holemi na hřišti dráhového 
golfu /minigolfu/. Účelem hry na dané dráze je dosáhnout míčem cíle ze 
základního pole co možná nejmenšim počtem úderů.

2. V o l b a  m í č e ,  ú d e r
2.1. Pro hru na jedné dráze je přípustný pro hráče jeden libovolný míč.
2.2. Míč, který je při hře na dráze tak silně poškozen, že s ním dle

názoru rozhodčího nelze pokračovat řádně ve hře nebo se na drá
ze ztratí /a v časovém limitu 5 minut není nalezen/, je nahra
zen po připočtení 1 bodu jiným míčem. Další úder se provádí 
z poslední pozice ztraceného, resp. poškozeného míče.

2.3. Při přípravě k úderu je třeba míč položit na hrací dráhu rukou.
Výjimky platí pro tělesně postižené nebo pro hráče se zvláštním 
povolením /zdravotní úlevy/.

2.4. Míč ve hře může být uváděn do pohybu pouze úderem golfovou holi.
Úder smí být proveden, je-li míč v klidu a hůl se smí dotknout 
míče jen v okamžiku úderu.

2.5. Před každým úderem je třeba zaujmout úderové postavení. Hůl je tře
ba vést oběma rukama. /Výjimka pro tělesně postižené/

2.6. Úder je proveden, jestliže se hůl po přípravě k úderu dotkne míče
a tím jej uvede do pohybu.
Vysvětlení: 2.6.1. "uvede do pohybu" značí, že míč opustil své 

místo postavení v klidu.
2.6.2. výjimka pro event. "dlouhý úder" /dráha č.7 

na MG/: úder je proveden, jestliže se míč 
uvede do pohybu bezprostředním vlivem úderu, 
a to i bez dotyku hole.

2.7. Údery se započítávají, jestliže je míč ve hře. Neúmyslné dotknutí
se bez jednoznačné přípravy k úderu nelze považovat za úder.

3. F ř i p r a v e n o s t  k ú d e r u
Připravenost k úderu značí, když hráč po nastavení hole vede hůl 

směrem od míče k provedení úderu /'nápřah/. Rovněž eventuální pohyby 
holí směrem od míče a k míči platí jako připravenost k úderu.

4. M í č  v e  h ř e
Míč se nachází ve hře, jestliže se:

4.1. úderem uvede do pohybu ze základního pole a je na cestě z klidové
pozice ke hraniční linii, resp. k překážce,

4.2. nachází po řádném překonání hraniční linie uvnitř hracího pole,ale mimo cíl.
Pozn.: V okamžiku, kdy se míč zastaví a nepřekoná hraniční linii, není 

považováno za stav "míč ve hře".
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5. B o d y
Každý úder se počítá jako jeden bod. Není-li cíle dosaženo 6 údery, 

započítává se úder navíc. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je 7 /vý
jimka: trestné údery/.

6. P o ř a d í  p ř i h ř e  a h r a  n a  j e d n é
6.1. Dráhy se musí v každém okruhu odehrát v pořadí

od 1 do 18.
6.2. Na dráze lze hrát, jestliže předcházející hráč ukončil hru a opu

stil dráhu.
6.3. V hracích skupinách musí být každá dráha během jednoho okruhu ode

hrána ve stejném pořadí /výjimka: rozřazování/.
Na následující dráze se smí zahájit hra, když poslední hráč této 

skupiny hru na předchozí řádně ukončil. /Pozn.: Tedy i hráči 
k ní mohou přejít od předcházející dráhy/

7. Z á k l a d n í  p o l e  a p ř e k l á d á n í
7.1. Na každé dráze se musí na začátku hry hrát míčem ze základního 

pole.
V případě, ža míč nepřekoná hraniční linii, hraje se znovu ze zá

kladního pole.
Ve věech ostatních případech se hraje z místa, kde se míč zasta

vil, při respektování následujících ustanovení:
7.1.1. překoná-li míč hraniční linii a zastaví se za hraniční 

linií, hraje se z místa zastavení míče při respektování 
ustanovení o překládání.

7.1.2. opustí-li míč nacházející se ve hře po korektním překo
nání hraniční linie dráhu, hraje se z toho místa, kde 
dráhu opustil.

7.1.3. překoná-li míč nacházející se ve hře event. druhou nebo 
další překážku nepředepsaným způsobem, hraje se z místa 
před překážkou, kde ukončil korektní dráhu míče.

7.1.4. ZBstaví-li se míč ve hře u překážky nebo u mantinelu, 
smí se kolmo rukou přeložit, pokud to slouží k dalšímu 
Uderu a sice od překážky ve směru hry až do vzdálenosti 
30 cm, ve všech ostatních případech až do vzdálenosti 
20 cm. /Pozn.: pro případné překládači linie ve tvaru

oblouků nebo jiných křivek platí: Míč je možno 
přeložit rukou ve směru nejbližšího bodu na pře
kládači linii, nejdále však na tento bod/

7.1.5. zastaví-li se míč uvnitř překážky, musí se přeložit na 
tu stranu překážky, odkud přišel.

7.1.6. vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zasta
ví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční 
linii při návratu - zpětném běhu /při respektování usta
novení o překládáni/.

7.2. Poloha jednou přeloženého míče se před úderem nesmí již dále mě
nit.

7.3. Hraje-li se dráha jen ze základního pole, provádí se odsud každý
úder.

7.4. Míč se musí bodem dotyku s drahou ještě dotýkat označení - pří
slušné linie /viz následující obrázek/.

pidi-golf 1/01 £3 str. 27



P o s t a v  e n 1 m í č e  obecně

fcoc ncmto nííE JE 
fcE2fOOtMM PÉ-Et> 
P E e I O J Í W iU  U M U "

Sfwívui l
tot) CCTMkO H(Se 3E 
•jxMta. TtE^iAbKc/ uuit

SPfc-řívWĚ I 
S o u  v ď H t U  M í č e  J t  
fcez-vccHibh 3^_ 
řtE viL̂ uř-ď uvn'

8. P ř e k á ž k y
Překážky musí být překonány předepsaným způsobem, tj. po předepsané 

dráze míče. Překážka je překonána, jestliže se míč bodem dotyku s dra
hou hraniční linie dotýká nebo dotkl.

9. C i l
Cíle je dosaženo, jestliže se v něm míč zastavil.
Vysvětlení: zastavil znamená, že musí být jisté, že míč cil vlastni 

silou znovu nemůže opustit.

10. U k o n č e n i  h r y
Hra je na jedné dráze ukončena, je-li buá dosaženo cíle nebo bylo-li 

provedeno 6 úderů. Přitom je třeba respektovat bod 5 těchto pravidel.

11. B ě h m í č e
11.1. Hráč se smí míče ve hře, ležícího na dráze, dotknout rukou jen

pod kontrolou svého spoluhráče nebo rozhodčího na dráze /vý
jimka: překládání míčů na značení - linie k tomu určené/.

Má-li být míč zvednut za účelem čistění, musí být jeho poloha 
jednoznačně označena.

11.2. Za čistgtu dráhy je každý hráč zodpovědný sám. Je povoleno od
straňovat nečistoty i tehdy, pokud je míč v# hře v pohybu.

11.3. Běh míče ve hře nesmí být po úderu ani hráčem, ani dalSí osobou
záměrně ovlivňován. /Trvalé - stálé stínění proti větru vně 
dráhy během celého běhu míče je dovoleno/

11.4. Je-li běh míče ve hře ovlivněn vnějěími vlivy /nikoliv povětr
nostními/, může rozhodčí nařídit nový úder bez zvýhodnění 
nebo poěkození hráče. /Pozn.: nový úder je pak odehrán z mí

sta, odkud byl proveden poslední úder/

/ÍJtK
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11.5• Zastavil-li se jednoznačně míč ve hře a je-li potom vlivem
vnějších vlivů znovu uveden do pohybu, musí být přeložen 
zpět na místo, kde se zastavil.

12. V s t u p  n a  d r á h u
V zásadě se na dráhu nesmí vstoupit, pokud je míč ve hře v pohybu. 

Jinak je na dráhu povoleno vstoupit jen tehdy, je-li to přípustné.

13. T r e s t y
Tresty za porušení pravidel jsou uvedeny v Soutěžním řádu dráhové

ho golfu.

14. V ý j i m e č n á  u s t a n o v e n í
Vyžaduje-li to zvláštní vlastnost nějaké dráhy, může sportovně- 

-technická komise přijmout odchylná ustanovení, která musí být zveřej
něna.

15. P l a t n o s t
Tato pravidla hry a ustanoveni v přílohách jsou závazná pro všech

ny turnaje v rámci působnosti WMF.
Pozn.: Tato pravidla hry a ustanovení v přílohách jsou závazná pro 

všechny turnaje v rámci ČSDG /ČMGS/.

/pokračování příště/

t a b u l k y
Š v é d a k o]

Konečný stav sezóny 2 0 0 0

|Elitserien 
/po 6 kolech/

Tantogfirdena EGK 2696 úd. 34 bodů
Uppsala BOK 2753 25,5
Gullbergsbro B3K 2773 21
HalmO BGK 2793 17
Askims EGK 2822 15,5
VK-78 Gflvle 2791 15
Skellefteá BGK 2886 4
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■vr I w  #  v  Iz e b ř i č k y
Podobně jako předchozí roky zde uvádím aktualizaci žebříčků na novou 
sezónu v přestupných kategoriích /žáci, junioři, senioři/.
Upravené verze na rok 2001 reagují na odchod jednotlivců do vyšších 

věkových kategorií a na příchod z nižších věkových kategorii. "Přestár
lí” už nejsou v upravené verzi uváděni a "nováčci" jsou ohodnoceni tak, 
že je jim spočítán teoretický zisk ve vyšší kategorii.
Celostátní žebříček ž á c i

za rok 2000 upraveno na rok 2001
1. Oruntorád Jakub Stern 680 b. 1. Molnár Karel ml. Chomu 557 b.
2. Šebela Vojtěch Jedov 606 2. Ječný Martin OázPr 447
3. Molnár Karel ml. Chomu 557 3. Hasal Martin Bystř 370
4. Švehla Michal 90Brn 481 4. Trakal Tomáš Tovač 2435. Ječný Martin OázPr 447 5. Duda Ladislav Tovač 205
6. Mastil Richard Bystř 423 6. Svehliková Silvie Bystř 170
7. Hajn Martin Jedov 412 7. Koblihová Mich. Bystř 149
8. Hasal Martin Bystř 370 8. Doležel Jan Bystř 148
9. Zapletélek Jan Tovač 321 9. Mlčoch Martin Prost 135
10.Trnka1 Tomáš Tovač 243 10.Antošová Kristýna FrLáz 13111.Duda Ladislav Tovač 205 11.Krejčí Jakub Pelhř 7212.0mar Ivan Pelhř 178 12.Mlčoch Ondřej Prost 6213-Svehlíková Silvie Bystř 170 13.Andráši Martin Olomo 38
14.Koblihová Mich. Bystř 149 14.Utékal Lukáš Tovač 28
15.Doležel Jan Bystř 148 15*Nečekal Roman Tovač 26
16.Mlčoch Martin Prost 135 16.Vrba Václav ml. FrLáz 20
17.Antošová Kristýna FrLáz 131 17.Hradečný Tomáš Tovač 14
18.Krejčí Jakub Pelhř 7219.Půček Karel Bystř 64 žákyně20.Mlčoch Ondřej Prost 62
21.Tůma Jindřich Chomu 57 1. Svehliková Silvie Bystř 170 b.22.Andráši Martin Olomo 38 2. Koblihová Mich. Bystř 14923.Kocev Lukáš Cheb 36 3. Antošová Kristýna FrLáz 13124.Utékal Lukáš Tovač 2825.Nečekal Roman Tovač 26
26.Neprašová Jana Pelhř 25 mladší žáci
27.Vrba Václav ml. FrLáz 20 1. Svehliková Silvie Bystř 170 b.28,Hradečný Tomáš Tovač 14 2. Mlčoch Ondřej Prost 6229.ftehulka Jan ml. Prost 2 3. Andráši Martin Olomo 38

žákyně Do kategorie j u n i 0 r ů
1. Svehliková Silvie Bystř 170 b. v r.2001 odešli tito žáci:
2. Koblihová Mich. Bystř 149 Oruntorád Jakub VDiPr I.VT3. Antošová Kristýna FrLáz 131 Šebela Vojtěch Jedov I.4. Neprašová Jana Pelhř 25 Svehla Michal 90Brn II.

Mastil Richard Bystř II.
Hajn Martin Jedov II.
Zapletálek Jan Tovač III.1. Svehliková SiJivie Bystř 170 b. Omar Ivan Pelhř IV.2. Koblihová Mich. Bystř 149 Půček Karel Bystř -

3. Doležel Jan Bystř 148 Tůma Jindřich Chomu -

4. Mlčoch Ondřej Prost 62 Koeev Lukáš Cheb -

5. Andráši Martin Olomo 38 Neprašová Jana Pelhř -

Rehulka Jan ml. Prost -

Adamík Tomáš Bystř -

Rýdl Adam Hulín
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ž á c iZemské žebříčky
upraveno pro rok 2001

C e c h y  M o r a v a
1. Molnár Karel ml. Chomu 510 b. 1. Hasal Martin Bystř 370 b.
2. Ječný Martin OázPr 386 2. Trnkal Tomáš Tovač 243
3. Antošová Kristýna FrLáz 104 3. Duda Ladislav Tovač 195
4. Krejčí Jakub Pelhř 72 4. Doležel Jan Bystř 148
5. Vrba Václav ml. FrLáz 20 5. Mlčoch Martin Prost 132

6. Koblihová Mich. Bystř 125
7. švehlíková Silvie Bystř 95žákyně 8. Mlčoch Ondřej Prost 62

1. AntoSová Kristýna FrLáz 104 b. 9. AndráSi Martin Olomo 38
lO.Utěkal Lukáš Tovač 28
11.Nečekal Roman Tovač 26

M o r a v a 12.Hradečný Tomáš Tovač 14
mladší žáci žákyně
1. Švehlíková Silvie Bystř 95 b. 1. Koblihová Mich. Bystř 125 b.
2. Mlčoch Ondřej Prost 62 2. Švehlíková Silvie Bystř 95

Oblastní žebříčky ž á c i
upraveno pro rok 2001

C e c h y  - s t ř e d M o r a v a  - j i
1. Ječný Martin OázPr 308 b. 1. Hasal Martin Bystř 220 b.
2. Krejčí Jakub Pelhř 72 2. Trnkal Tomáš Tovač 1633. Duda Ladislav Tovač 116

4. Doležel Jan Bystř 112
C e c h y  - z á p a d 5. Mlčoch Martin Prost 102

6. Koblihová Mich. Bystř 651, Molnár Karel ml. Chomu 314 b. 7. Švehlíková Silvie Bystř 552. AntoSová Kristýna FrLáz 106 8. Mlčoch Ondřej Prost 513. Vrba Václav ml FrLáz 20 9. Utékal Lukáš Tovač 28
10.Nečekal Roman Tovač 26

žákyně ll.Hradečný Tomáš Tovač 14
1. AntoSová Kristýna FrLáz 106 b. žákyně

1. Koblihová Mich. Bystř 65 b.M o r a v a  - s e v e r 2. Švehlíková Silvie Eystř 55
1. AndráSi Martin Olomo 38 b. mladší žáci

1. Švehlíková Silvie Bystř 55 b.2. Mlčoch Ondřej Prost 511, AndráSi Martin OXomo 38 b.
mladší žákyně
1. Švehlíková Silvie Bystř 55 b.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Celostátní žebříček 
za rok 2000

1. Gregor Miloš Rakov
2. Vysloužil Tomáš VDiPr
3. Techmann Ondřej Olomo
4. Tietzová Kateřina Olomo
5. Králík Jakub Olomo
6. Neoraš Jiří ml. HrKrá
7. Mach Aleš HrKrá
8. Santler Pavel HrKrá
9. Macháček Zdeněk Tovač
10. Macháčková Šárka Tovač
11. Vitner.Jan Rakov
12. Vymazal Adam Štern
13. Brůža Richard VDiPr
14.Sluka Lukáš Prost
15. Keubert Aleš Louny
16. Kouřilová Petra Bystř
17. Klimentová Soňa Olomo 
18.Swaczyna Pavel ml. Jedov
19. Půlák Michal Chomu
20. šindelář Ondřej VDiPr
21. Šálek David HrKrá
22. Janáček Milan ml. Olomo
23. Dušek Michal HrKrá
24. Ditrych Aleš Prost
25.0ktábec Oto ml. Příbr
26. Šálková Renata HrKrá
27. Mansfeld Martin Louny
28. Dočkal Lubomír ml. Jeeen
29. Čech Lukáš Olomo
30. Růžek Bořek Pelhř
31. Cimerman Jan Louny

Moutvička Ondřej Louny
33. Dudová Barbora Tovač
34. Dlouhý Martin Pelhř
35. Trn Jiří Štern
36. Komeda Miroslav OázPr

j u n i o ř i
upraveno na rok 2001

573 b. 1. Vysloužil Tomáš VDiPr 533 b.
533 2. Techmann Ondřej Olomo 503
503 3. Tietzová Kateřina Olomo 473
473 4. Králík Jakub Olomo 454
454 5. Nepraš Jiří ml. HrKrá 448
448 6. Gruntorád Jakub VDiPr 440
438 7. Šebela Vojtěch Jedov 432
434 8. Macháček Zdeněk Tovač 418
418 9. Macháčkové Šárka Tovač 409
409 10.Vymazal Adam VDiPr 311
341 ll.Brůža Richard VDiPr 302
311 12.Švehla Michal 90Bm 297
302 13.Mastil Richard Bystř 277
272 14.Sluka Lukáš Prost 272
253 15*Neubert Aleš Louny 253
249 16.Kouřilová Petra Bystř 249
235 17.Klimentová Soňa Olomo 235
211 lS.Hajn Martin Jedov 224
210 19.Půlák Michal Chomu 210
182 20.šindelář Ondřej VDiPr 182
161 21.šálek David HrKřá 161
153 22.Janáček Milan ml. Olomo 153130 23.Zapletálek Jan Tovač 144111 24.Ditrych Aleš Prost 111
100 25.0ktábec Oto ml. Příbr 100
96 26.šálková Renata HrKrá 96
74 27.Manafeld Martin Louny 7468 28.Dočkal Lubomír ml. Jeseň 68
66 29.0mar Ivan Pelhř 66
58 30.Cimerman Jan Louny 46
46 Mout vička Ondřej Louny 46
46 32.Dudová Barbora Tovač 34
34 33.Dlouhý Martin Pelhř 25
25 34.Půček Karel Bystř 19
10 35.Tůma Jindřich Chomu 12
8 36.Komeda Miroslav OázPr 8

juniorky juniorky
Tietzová Kateřina 
Macháčková Šárka 
Kouřilová Petra 
Klimentová Soňa 
šálková Renata 
Dudová Barbora

Olomo
Tovač
Bystř
Olomo
HrKrá
Tovač

473 b.
409
249
23596
34

1. Tietzová Kateřina
2. Macháčková Šárka
3. Kouřilová Petra
4. Klimentová Soňa
5. Šálková Renata
6. Dudová Barbora

Olomo
Tovač
Bystř
Olomo
HrKrá
Tovač

473 b.
409
249
23596
34

Do kategorie m u ž i v r.2001 odešli tito junioři:
Gregor Miloš Rakov M.VT Čech Lukáš Olomo - VT
Mach Aleš HrKrá I. Růžek Bořek PelhřSantler Pavel HrKrá I. Trn Jiří Štern -
Vitner Jan Rakov II. Žoch Ondřej Uničo -
Swaczyna Pavel ml. Jedov III. Jelínek Lukáš Pelhř •

Dušek Michal HrKrá IV. Šišma Václav štern _

Ahne Michal TemPr - Nevrtal Radek 9QBrn —
Metelka Zbyněk VDiPr - Skřejpek Petr Výško •

Lehár Oto FrLáz - Stejskal Laa Sumpe
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1 Zemské žebříčky j u n i o ř i
upraveno pro rok 2001

8 e ch y M o r a v a
1. Nepraš Jiří ml. HrKrá 416 b. 1. Techmann Ondřej Olomo 415 b.
2. Gruntorád Jakub VDiPr 378 2. Tietzová Kateřina Olomo 411
3. Vymazal Adam VDiPr 229 3. Králík Jakub Olomo 408
4. Heubert AleS Louny 208 4. Macháček Zdeněk Tovač 367
5. Vysloužil Tomáš VDiPr 171 5. Macháčková Šárka Tovač 354
6. šindelář Ondřej VDiPr 114 6. Šebela Vojtěch Jedov 329
7. Šálek David HrKrá 112 7. Mastil Richard Bystř 266
8. Půlák Michal Chomu 111 8. Švehla Michal 90Brn 259
9. Oktábec Oto ml. Příbr 100 9. Kouřilová Petra Bvstř 247
lO.Brdža Richard VDiPr 93 10.Sluka LukáS Prost 221
11.Šálková Renata HrKrá 80 ll.Hajn Martin Jedov 220
12.Dočkal Lubom.ml. Jeseň 68 12.Klimentová Soňa Olomo 190
13.0mar Ivan Pelhř 66 13.Janáček Milan ml. Olomo 135
lš.Mansfeld Martin Louny 57 14.Ditrych Aleš Prost 111
15.Moutvička Ondřej Louny 46 15•Zapletálek Jan Tovač 93
lfj.Cimerman Jan Louny 45 16.Dudová Barbora Tovač 34
17.Dlouhý Martin Pelhř 25 17.říček Karel Bystr 19
18.Tť5ma Jindřich Chomu 12
19.Komeda Miroslav OázPr 8 juniorky

1. Tietzová Kateřina Olomo 411 b.
2. Macháčková Šárka Tovač 3541. Šálková Renata HrKrá 80 b. 3. Kouřilová Petra Bystř 247
4. Klimentová Soňa Olomo 190
5. Dudová Barbora Tovač 34

Oblastní žebříčky j u n i o ř i
upraveno pro rok 2001

Č e c h y  - s t ř e d M o r a v a  - s e v e r
1. Gruntorád Jakub VDiPr 275 b. 1. Králík Jakub Olomo 298 b.
2. NepraS Jiří ml. HrKrá 213 2. Tietzová Kateřina Olomo 2923. Vymazal Adam VDiPr 134 3. Techmann Ondřej Olomo 2404. Vysloužil TomáS VDiPr 116 4. Klimentová Soňa Olomo 1675. Brůža Richard VDiPr 93 5. Janáček Milan ml. Olomo 926. šálek David HrKrá 80

Šindelář Ondřej VDiPr 80 juniorky8. Omar Ivan
9. šálková Renata

Pelhř
HrKrá

66
60 1. Tietzová Kateřina Olomo 292 b.

lO.Dlouhý Martin Pelhř 24 2. Klimentová Soňa Olomo 167
ll.Komeda Miroslav OázPr 8 M o r a v a  - j i h
juniorky 1. Macháčková Šárka Tovač 286 b.1. šálková Renata HrKrá 60 b. 2. Šebela Vojtěch Jedov 282

t t----:----------:----- - 3* švehla Michal 90Brn 225C e c h y  - z á p a d 4. Sluka Lukáš Prost 218
5. Macháček Zdeněk Tovač 2021. Neubert AleS Louny 208 b. 6. Hajn Martin Jedov 197

2 #  Dočkal Lubom.ml. Jeseň 68 7. Mastil Richard Bystř 1833. Mansfeld Martin Louny 57 8. Kouřilová Petra Bystř 1384. Oktábec Oto ml. Příbr 52 9. Ditrych Aleš Prost 835. Půlák Michal Chomu 47 10.Zapletálek Jan Tovač 706. Moutvička Ondřej Louny 44 11-Dudová Barbora Tovač 307. Cimerman Jan Louny 31 12.Fflček Karel Bystř 11
B. Tůma Jindřich Chomu 12
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co se hraje
Česká republika
ne 11 2,Prelax Open MTQ Přerov /hala/
Rakousko
ne 4 Offene Salzburger Hallen-UJ 
čt 22 Offene Hallenmeisterschaft

MTG
MTG

Telfs
Garsten

so-ne
24-25 Hallentrophy PSV Steyr MTG Garsten

Finsko
so-ne
17-18 Pori Maratón / Paarwertung Pori

švýcarsko
ne 18 Hallenturnier Olten MTG MC Olten

Ú n o r  
2 0 0 1

pídi
<5©ll

časopis pro hráče a příznivce minigolfu v české
republice

leden 2001
Adresa redakce: Ivan Roemer, Nová 1215, 752 01

telefon 0641 / 76 25 36 Kojetín
fax 0641 / 76 40 86
e-mail kaps @  cbnet.cz

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

Uzávěrka 29. 1. 2001

> 1/01
Ročník 5 Číslo 48
Vyšlo 9. 2. 2001

Cena 14,- Kč
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WM Vaasa 2001 bílá - světle modrá / a
AS' ť

/Ni 4 5 1 4 9

NCJ Praha 2001 zelená - černá •* v 35 5 32

Austria 2001 zelená ☆ 4 3
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Italy 2001 tmavá zelená - V ☆  : 4 5 2 5 4 5

Milénium tmavá olivová v >  í 
?  J_......

☆  | 4 8
Ť

i 0 4 0

Kdo jste nestihli Sweden 1997, nyní máte možnost zakoupit jeho lehčí verzi 
Austria 2001.

Firma Sladí dodává na trh nový nulový míč



PARTNER
VAŠICH

ES


