


A Ťe to to.iy, jal-co ro':. Apríl neboli duben a s ním
začátek colíoví? aezóny, Lidová oranoritika Mké:.... duben jeStS 
tam budem... a míní tím ksvna, vsvky nebo dstPední topení, 
zkrátka vyhřátou útulnou místnost. Co naplat, i když předpovžS na 
tento Kěslc nebývá zrovna nejaliDn^íJál, jaro je zde a golfista 
musí ukázat co za zimu zapomričl.

rřei prvním turnajš!?. v.yvntává otázka; Jaký bude eai ten 
letoř.ní rok? Hudu hrát lípě než vloni nebo zůstanu na stejné 
úrovni? Cdpoveá vlastně dostanete až po skončeni posledního tur
naje, Váichni se skučenosti velmi íob"e víme, že sorií neúspěchů 
nebo průměrných výkonů v\-váží jeier. jediný vyhraný nebo jeden 
vydařený turnaj. Lidé, a to idatl i vo aportu, zapomínají trpké 
zklamání rychleji nož-li radontné a opojné chvíle úapíohů.
Je to správné, je to zéklol lití a přežití.

Alo úspčch není zadarmo. Kespodne vám z ničeho nic do klí
na. Každý sport vyžaduje peMlvý rozbor tréninku a výsledků 
ze soutěží. O dráhtrvém golfu to platí dvojnásob. Kdo hodné tré
nuje nemusí ježtě h;'át dobře, "éleži na efektivním využiti 
tréninkového času. Je to základ bi;dcuclho sportovního růstu 
hráče. Ka dobrýchnzákladech můžeme postavit dobrý dům. Vždycky 
se ale dílo nepodaří. AvSak na řpatných základech vzaď-ne vždyc
ky jenom čpatriá stnvoa.

Tedy trénujme co můžeme a trky zvyúujme svou herní disci
plínu, To je totiž dalSí z předpokladů úspěchů a dosažení vyž_ 
Sích cílů, Včiirnčice ai Špičkových sportovců vv jiných odvětvích, 
jak puntičkářský dodržují předpisy soutčže. Například t lehké 
atletice.

,'lkokan o tyči se soustředí, nervózně přešlapuje dopředu 
a dozadu, rukama ohmatává konec tyče a přitom očima hypnotizuje 
laiku. JeStě nikdy jsem neviděl, že by mu v tuto chvíli někte
rý ze soupeřů přeběhl v jeho zomín poli.

Když rchodčí řekne běžcům ne 50C n "Připravte se", vSich- 
ni přestanou poskakovat, rozklusávat se a velice rychle a scu- 
atředěně zaujmou svá místa. Start je přece to r.ejdůležltěJSÍ.
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rroto 'bychoji 1 v letoSnín roce inSli více dbát na důstoj
ná nástupy před zahnjenín turnaje, dála pak na víaané ukonfiení 
tráninku a rychlé opuStdnl hřiStS na poslední pokyn rozhodčího. 
f’e"21i byohoiTi docházet skupiny před sebou. Naopak co bychom měli- 
vice sladovat hru spoluhráče, vyvarovat se chybných záplaů do 
protokolů atd.

Pořadatelé i toho nejméně obsazovaného "ertéjéčka" jistě 
vzorné připraví drá';iy a budou mít v pohotovosti stěrky a hadry.

Herní disciplína hráčů a organizačně zaJiStěný turnaj 
svědčí o vyspělosti dráhového ^olfu v ČSSR. Není to samoúčelná 
estétatví, ale nezbytná nutnost.

V porovnání se zahraničními špičkovými turnaji méně stále 
co zlepšovat.

Začít nůžerae hnel od prvního turnaje.
-val-

Tj Sonrtak Iříbran

Přibroziský oddíl nůžena počítat raazi ty mladší. KřiStě 
bylo zakoupeno v roce 1p76 a ještě na podzim se hrál l.propa- 
.gcíní turnaj. Samotný eddíl vznikl V lednu 1977 a jeho raateř- 
kou jednotou se stal " Spartak Přibraní'’. Zásluhu na tom měli 
ostříleni funkcionáři, a aktivní hráči: In^. K. Kalét, V, Kadlec, 
R. Boler,

Základní kádr tvořili účastníci podzimního turnaje a 
čtyři přestoupivši hráči z TJ Golf Club Praha. Spolu s nistnlmi 
vytvořili kompaktní kelelctiv a jejich společná práce přinesla 
v p"ekvapivě krátké době své ovoce.

Již pirvní rok znamenal pro"A" družstvo složené z pražská 
posily. 7. devíti účastníků dlouhodobé soutěže české II.ligy 
se stalo jejím vítězem. "Béčko" bylo Šesté. Tento rok nabyla 
JeStě vyreSena ekonomické budoucnost oddílu, a proto družstvo 
nereflektovalo na postup do I.ligy. Přesto ae příbramské "áčko" 
kvalifi'i£Oce zúčastnilo a s náhradníky skončilo druhé.



I.'ásle.}uj£cí rok 1978 byl rokers stabilizace. První družstvo 
8i vytklo za cíl zvítězit ve TI.lize. Kevyslovenym pěáním pak 
bj'l postup To vy^SSí soutěže. Výsle.lky byly přímo Šokující.
Družstvo triumtfálně zvítězilo v každém kole II.ligy, 1 když aou- 
pe'-! byli neměně dobří. Kolikrít se družstvo po dvou kolech 
ocitlo na čtvrtém nebo,pátém místě a přece nakonec zvítězilo. Še
dost ze hry, houževnatost, disciplína, zkuSenosti a dravost to 
jsou vlastnosti se kterými se vyhrává v každém sportu. Březno, 
které bylo toho roku pořadatelem kvalifikace o postup do I.llgy,' 
vidělo celkem očekávaný úspěch příbramského "áčka" i zde.

Rok 1979 byl pro oddíl t^etí závodní sezóna. Jako nováček 
se stalo družstvo A Štikou I.li,gy. Směla a trápení vlak nechodí 
po hořích, ale po lidech. Ka začátku sezóny utrpěl dlouhodobé zra
nění jeden z předních hráči družstva Vladimír Kubíček a to mělo 
bezesporu vliv na konečné umístění. Družstvo skončilo Čtvrté 
a během soutěže mu zůstalo r.a žtitě všechna družstva."Béčko" 
skončilo ve II.lize rovněž na čtvrtém místě,

V jednotlivcích se výrazně prosadil Homen Vňclavík, který 
zvítězil na mezinárodním turnaji v mintgolfu"0 pohár hotelu 
Internntlonál" v roce 1979. Je zařazen do Širšího reprezentačního 
výběru pro letošní rok.

Činnost oddílu dréh. golfu Spartak Iříbram vSak nemá jenom 
sportovní charakter. Řada hráčů mé funkce v řídících orgánech 
dráhového golfu. Oddíl má dva rozhodčí III,třídy a jednoho s II.tří
dou.

Oddíl soutěží o titul "Vzorný oddíl ČSTV" II.stupně, hrá
či se podílejí na údržbě hřiště, pořádají náborové soutěže pro 
mládež.

A v tomto bodě mi nezbjTfé nic jiného než se na okamžik 
rozpačitě pozastavit. K Úplné ňokonBlosti chybí přlbramskýiti po 
všech úspěších opravdu málo. r-’B začátku jsem'řekl, že oddíl patří 
mezi ty raladSí. y.ěl jsem na mysli dobu trvání oddílu, niV:oliv 
však věkový prCaiěr hráčů, který je vysoký. Ačkoliv jsou náborové 
turnaje pořádány, nedaří se získat mladé hráče pro závodní činnost. 
Je to Skoda, Spartak Příbram by se opravdu mohl stát vzorem pro 
ostatní oddíly v ČSSS.

Důležitá je, že si tuto skutečnost výbor oddílu uvědomuje 
Už letost ae připravují akce ke zlepšení situace v rámci sparta
kiádních sportovních dni. Svou ro" i tady jistě sehraje i pravidelné
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publi':cviíní o dráhovém golfu do místního časopisu "Příbramslcý 
■íprávodaj".

Dráhový golf zapustil v řříbrajiii pevné kofeny, mladé výhon
ky na sebe r.edstjí Jistě dlouho čekat. —vel-

V sérií hráčských profilů ván dnes nabízíme původní roz
hovor 3 neSí hráčkou 5.2 Clgou Vrébelovou. Ká5 zvláStní zpravodaj 
se rcžjel do Trnavy a pčivezl odpovědi na naSe zvídavé s možné i 
trochu indiskrétní otázky.

Olgo, kolik je ti let a jak dlouho hrajeS golf?
lián 22 rokov a golf hrám 3 úplné sezóny.
Kdo ti nejvíce pomáhal v začátcích a kdo byl tvým vzorem?
V zaSiatkoch aj teraz mi pomáhá najvlac Igor /pozn.Í««d8kce- 

Igor Palovič, přední hráč ÍXl a representant ČSŠIl/ a mojim vzorom 
bola Kirka KoSÍSková z CC Praha.

Tvoje největší úspěchy?
Doteroz SOB dosiahla 6 prvenstlev na CTJ.
KejcenSjSl vítězství?
1’ajvíac si cením 1. miesto ne Floře 79»
Co děláš v zimě?
Ked je dostatek sněhu a msrae s Igorom trochu volného času, 

nájdete nás na niektorej zjazdovke na Úlovenaku.
Kdy začínáš s přípravou ria novou sezónu?
S trérirécom začínams, akonéhla je lepšie počasie. Protože 

Studujenev Nitře, máme možnost trénoval len v sobotu a nedelu. 
tídery nepočítáme, spočlatku trénujeme rovné dráhy a na konci pří
pravného obdobia sa súatréóujeine na tempo.

Plány do budoucna?
Háda bych hrela aktivně čo možná najdlhSie, ale charakter 

mojho buduceho povolania ml dovolí hrát naplno už asi len dve 
sezóny.

Děkujeme za rozhovor a mnoho úspěchů -vel-
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® Chcenie váa představit lálcaře, který se uvolil 3 námi , 
spolupracovat s v každém čísle otiskneme několik jeho násorů se 
zamě^^enlm na náš sport. MUDr. Ch a 1 u p a je zástupce přednosti 
III. dětské kliniky Fakultní nemocnicell.

Je aktivním hráčem klasického golfu a tak má i k n&x velmi 
blízko, Slíbil nám pravidelná p'Í3pěv’<y a rád odpoví i na vaSe 
případné dotazy.

1. y-ýbSr vhodné tř-lovíchovné činnosti

Pro zvýšeni celkové tělesné i duševní kondice má velký výz
nam správná volba tělovýchovné aktivity. Závisí ne řadě činitelů. 
Jinou budeme volit v mládí či ve Htřediiíirj věku, jiná je vhodná pro 
osoby starší. Taká rozdíly pohlaví tu hrají roli. Cvičení nebo spor
tovní činnost, kterou provádějí muži, nemusí být vždycky vhodné 
pro ženy.

NejěastSji si člověk vj'b£rá svou tělovýchovnou aktivitu 
podle možností, které má ve svéT; okolí najblíže, HCře je no icit 
ten, kdo si vybírá d m h  sportovního odvětví, které vyžaduje účast 
většího počtu lidí, Předností individuálních sportů je kromě jiné
ho i naprostá časové nezávislost,

Z hlediska zdravotního bychom, měli vzít v úvahu pří výbčra 
vhodné tělovýchovné aktivity především naěe zaměstnání, náročnost 
naSí prácB a vliv pracovního prostředí. Jestliže prscujeme převáž
ně místech nebo v pjzostředí, kda se uplatňují některé negativní 
vlivy / prašnost, hlučnost apod. /, pak je vhodněj§£ pobývat 
co nejvíce v čisté prostředí v přírodě u vodních ploch nebo v lesích.

Pokud vím hřiSté dráhového golfu jsou do podobných areálů 
zasazována, a proto jsou vhodným regenerátorem duSevnlch sil člo
věka .

lUDr .Chalupa
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IC.dubna 
12<dubna 
14•dubna

i^lena I.’arlcová, Golf Praha,20 let oslaví 
Láia l'.etelka,Golf Praha, dosahuje 15"ti let 
Jan Pergl, Golf Praha, oslaví 15-tá narozeniny

Zároveň gratulujene ks svátlíu všem Miroslavám,Irenám, Jlrlcům 
a Jard&i.

Veselou pomléaku 3i užijeme všichni spoleíně na prvním le
tošním turnaji v Uherském Hradišti.

Dne 27»3» nenadále vstoupil do stavu manželského 
sekretář Svazu golfu a člen redakční rady Zpravodaje DO 

M i c h a l  P o l á k
gratulujeme a přejeme Siastné líbánky a manželství.
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Trenérsko_aetod^ké_koniise
TtK dokonala v ralnuléni roce Jednotný tréninkový systém /JTS/ 

dréhového golfu. Plánovali jsir.e jeho vydání v prvním étvrtletí 
roku 1S60, ale p?es naSe opStovná výzvy se jeho schválení metodic
kým oddĚlením ČSÍV znaáně protáhlo.

JTS obsahuje dvě základní části - teorií tréninku a techni
ku- hry.

Část teorie tréninku vychází z myšlenek a principů užívaných 
v ostatních příbuzných sportech s tím, že je přispůsoben na naše 
podmínky. Trénink musí být maxinálné efektivní, každý \ider při 
něm musí být promyšleným krokem k vytyčenému cíli - vyšší výkon
nosti. Pokud se o to snažíme, vyvstávají problémy kvality a kvan
tity, intenzity a objemu v souvislosti a cílem a úkolem dané 
trénixikové jednotky.

Část technika hry osvětluje jednak techniku úderu, jednak 
popisuje nejobvyklejSí varianty hry na miniaturgolfu. Zmiňujeme 
se též o vybavení golfisty.

Vytváří se tak vlastně první škola dréhového golfu. Škola, 
které může být kritizována / jako v řadě jiných individuálních 
sportů /,která alé bude základnou pro diskusi., A právě tato dis
kuse umožní;další rozvoj JTS- V tomto pohledu se právě vzniklý 
"Zpravodaj" jeví jako nejvhodnější půda pro objasnění některých 
myšlenek a představ spojených s rozvojem teorie dráh. golfu.

Za TMK
Milan Kožíšek

Z_^S
Kalendářní rok je v JTS rozdělen na t"i hlavní části/obdobl/; 

1. přípravné, 2. hlavni / závodní /, 3« přechodné.

1. přechodné období / listopad - linor / se soustřeSuje 
na fýzlckou přípravu. V našem případě se jedná o získáni maximál
ní všeobecné vytrvalosti. Protože v této době neprobíhá technická 
příprava.na hřišti, pohybové struktury, které se zpevnily v uply-
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nulám cyklu, sa uvolní. íla konci přecliodného období jsme do jisté 
BÍrý-rftéš styl "zapomněli" , jame nejlépe v celém roce schopni přir 
jímat návyky nové o odstranit steré nedostatky.

2 .  Fřínravné období / březen - duben / ijkolem je vytvořit si, 
zdokonalit nebo obnovit techniku úderu pro celol nastávající sezónu. 
Je proto nutno se p'i tréninku soustředit hlavně na stylc^vé provede
ní úderu, nikoliv na 3kuteěnost,sda se trefím. K tomu, aby se tělo 
dostatečné adaptovalo a styl přeSel skutečně"do krve"- stal se 
autor.atlckiřm, je třeba p H  tréninku odehrát maximální počet úderú* 
Hrajete-li přímé údery na jednotlivých drahách, odehrajete jich 
i 12C za hodinu. Krajete-li kola, pak maximálně 60. Kaxiraélní po
čet úderů tedy znamená střídat jednotlivé dráhy po 10-20 úderech, 
nikoliv jezdit kola. Přestávka mezi jednotlivými tréninkovými jed
notkami nebude delěí než 48 hodin. Jinak to, co jsme se na minulém 
tréninku naučili-dobrý stylový úder-do tréninku následujícího 
"zapomeneme". Kezapomeňte !! Styl, kterým začnete tuto sezónu, 
budete produkovat celý roki

/pokračování/
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liéS spolupracovník, vedoucí soutěží Seská oblasti 
Ing. Petr D r e x 1 a r, nám poskytl zajímavou srovnávací tabul
ku áapáSnoati oddílů v Ssl, poháru za rok 1578 a 1579.

Tabulka vyjadřuje celkový bodový zisk všech hráčů 
/pouze muži/ oddílů v čsl. poháru ža odehranou sezónu, zároveň 
převedený ná proč.ntní hodnotu. Porovnáním ukazatelů /body,5/ 
můžeme alcčevat nejen celkově zvyšující se trend sportovní úrovně 
DG, ale můžeme celkem dobře aledovet 1 zvýšení event. pokles 
výkonnosti hráčů jednotlivých oddílů. Při hlubším zamyšlení vyčte
me 1 známé problémy některých oddílů /Hradiště, Žtemberk, Košice, 
LitomSřice/, které se zákonitě musí odrazit i v mluvě čísel.
Nahoru se šplhají oddíly, kde ne objevili noví dobří hráči 
/Trnava, Březno, Plzeň/.

Nezajímavé néní ani porovnání zisku budů hráčů z jednot
livých oblastí, které jasně hovoří o tom, že kdysi dominantní 
postavení hráčů z Moravy je vážnč ohroženo. Markantní zlepšení 
je vidět především na Slovensku, které se zatím nemůže výrazně 
prosadit jen z důvodů stále malé členské základny.

Neukazuje nám toto srovnání také na rozdíly, které jsou 
v řídící práci jednotlivých oddílů a na jakém stupni je řídící 
práce jednotlivých oblastních or.jánů? Máme za to, že,ano!
Je no nás,, aby jsmé” zvolili pro budoucnost tu správnou cestu.

/p ř e /

Rok 1978

Rok'1979

Po*^adí oblastí oodle ocčtu získan''řch bodů čsl .nohám

Čechy Morava Slovensko
1324 2342 455
31,8% 56,3% n , %

2112 2369 1047
38,2% 42,9% 18,9%
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rpfadí oďlílů podle počtu bodů zíakanvch v Českoslovenslcéni poháru
rok 197S rok 1979

1. Olomouc 23,3« 979b. 1. Olomouc 18,7% 1036b
2, Lltoměfice 12,3 513 2. Brno 11.3 626
3. Bitío 11,8 490 3. Plzeň 10,9 602
4-. Šternberk 11,4 474 4. Litoměřice 9,9 ■ 547
5, Kosice 10,8 450 5, Trnava 9,5 525
6. G.rraha 10,7 445 6. G. Praha 7,7 428
7, Uh.Hradiště 9,1 379 7. KoSiée 7,5 413
8, Fříbrain 5,1 213 8. Příbram 7,1 395
9. Píseň 3,3 136, 9. Uh,Hradiště 5,8 323

10. Trnava 0,9 37 10. Šternberk 4,7 263
11. TovaSov C,7 29 11, TovaSov 2,2 121
12. Arltma 0,4 17 12. Března 1,7 93
13. Bresiyo 0,2 e 13. Aritma 1.5 81
14. Pr.Lázně - - 14. Fr.Lázně 1 ,1 63

Kopťlvnlc# - - 15. Prievidza 0,3 16
Prievidza - - 16. Kopřivnice - -

Přeštice - - Přeštice -
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Při prfbĚhu loňského ročníku tRezinárodnlho turnaje 
"C pohár hotelu Intemationál" se opít vyskytly různice k výkladu 
pravidel mezí naší stranou a zahraničními účastníky. Jelikož už 
tiy jsme chtčli mít ječnou v této věci jasno, požádali jsme člena 
rrTK nSmeckého LtG svazu Rudolfa K L R l í T - Q I S S S I l ť G f c  
o casléni platných pravidel FEÍS, dle nichž by ae málo poatupovat 
p*i dalSíni'1.10 turnaji, aby nedocházelo ke, zbytečným dohadům, 
fás^luhou hráče TJ Spartak Příbram Vladimíra Holana, který zajistil 
přes zimu překlad, se sportovr.6 technické komisi tedy dostává 
do ruky důležitý elaborát, který se stane podkladem pro uprevu 
již vydaných pravidel. Kež se to vSak etane rozhodla se redakční 
rada ''Zpravodaje" tyto pravidla v předstihu na pokračování vytís- 
kovat.

Pravidla a zvláčtní tist.sr.ovení
llčelem těchto pravidel je vytvořit jednotné směrnice ■ 

pro oblast FI?íi5, a tím zaručit, aby turnaje vSech národních evazů 
FIÍÍS byly prováděny jednotně.

Věeobecná ustanovení 
Kíč
1. Přípustné Jsou vSechny míče z libovolného materiálu. Průměr míča 
musí být nejméně 37 mm, t.zn. Že nesmí projít v žádném případě 
zkuSební Sabloňou /kalibr/, která je obvyklá turnajových hřiš
tích. Smí se používat libovolný počet míčů, avšak jedna závodní 
dráha může být hrána pouze jedním míčem.
a/ ztracený míč na dráze č.7
ztracený míč na dráze 7, který se nenajde po 5-ti minutách, může 
být nahrazen jiným míčem a započítá se jeden trestný bod navíc. 
i'lC musí přitom být odpálen ze stejného místa, kde bylo naposledy 
hráno. Opustí-11 mi6 dráhu poškozeným místem v síti, tak je na
sazen bež připočítání trestného bodu 30 -cm od sítě.
b/ poškozený - ztracený míč
Mlč, který se při hronl dráhy poškodí tak silně, Se se s ním.dle 
názoru rozhodčích nedá dále hrát,' je nahrazen Se započítáním jed
noho trestného bodu novým.mlčeli.' Kový úder stanoví rozhodčí.
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Ztračen^ mí2 na vSeeh drahách, s výjimkou dráhy C. 7, může být 
nahrazen novj%i ml£ein s novým treatným bodem navíc.
Kole
2. Přípustné Jsou veškerá, v golfu obvyklé hole nebo podobné, avšak 
bez zamšPovacího zařízení. "Zeměrdvacím zařízením" Jsou míněny 
Jakékoliv konstrukce , které Jsou namontovány na patce hole a 
přeénlvají přes její šířku. Vroubky, vyryté do patky hole nepla
tí jako zaměřovači zařízení.
t?der
3. Míč aml být odpálen jedním úderem ,t.zn. ani posunout, ani 
tažen, ani hozen. Míčem se smí hrát pouze a klidové polohy a holí 
se ho lze dotknout pouze jenom v momentě úderu. TÍder je proveden, 
jostliže se dá míč po bezprostředním účinku úderu - i bez doteku - 
- do pohybu a opustí základní bod /pouze při pálení/."! bez dote
ku" se myslí, když míč není, např. na dráze Č. 7, zasažen plně 
nebo vůbec ne, a přesto opustí úíinkem úderu výchozí místo.
Před každým úderem je třeba zaujmout postaveni - pozici. 
"Připravenost k úderu" je dána nomentem, kdy hráč vede hůl po jejím 
usměrněni od míče k provedeni úderu. Taká opakované cesta a opět
né zamíření hol^ na míč platí jako připravenost k úderu.
tíder neplatí za provedený také tehdy, když předchozí hráč ještě 
neumístil míč do jamky. To samé platí o hraní mimo pořadí nebo 
P”i začátku další dráhy, dříve než poslední hráč skupiny umístil 
míč do jamky. /Upozornění: dodatečné body dle trestních směrnic/, 
ťderové postavení nebo připravenost k úderu není zaujata, když 
je míčem hráno "en passanf/mimoohodem/ nebo jednou rukou /výjim
kou jsou tělesně postižení/ nebo mezi nohama či za zády.
/Upozornění: dodatečné body dle trestních směrnic/.
Keúralslný dotyk míče bez jednoznačné p-'ipraverioati neplatí jako 
úder.
f.'íč ve hře
4. Míč je ve hře:
e/ když je veden úderem ze základního bodu do pohybu —
ty po korektním překonání překážky /hraniční Sáry/, když je v hracím
poli ale mimo cíl.
Skoré
5. Za každý úder as hráči připočítává jeden bod. Na každé dráze 
mé hráč 6 úderů - bodů, včetně dodatečných - trestných bodů.
Kefí-li po té umístěn míč do jamky, je započítáván další treatný 
bod, Celkem nejvíce 7 bodů.
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7áklátjní pole a o"ekážka
6. r̂ eri otlptiení se míč položí na libovolná nls'to žáklainího 
pole /30 cm 0/, r?ed pPelcážkou se musí hrát vždy ze základního 
pole,
7, PřekonáT-li míá p"’ekážku /hranifní linii/, je dále hrán z toho 
místa, kde zůstal ležet,
é. Zůatane-lí míí ležet blíž než 20 cm od mantinelu a bliž než 
30 cm od p?^ážky, tak může b^t posunut a jeho výchozí pozice 
Je v pravém úhlu k těmto vzdálenostem. ZasáhneJLi taíC po překo
nání překážky tuto překážku opět, tak Je možno jej právě tak 
přeložit 30 cm /před překážku/ s výjimkou dráhy 1. a 2.
9. míí ae musí avým středem - osou dotýkat vyznačeni.
10. Opustí-li míí po překonáni překážky /hraniíní ěéra/ dráhu, 
tak je položen na místo, kde opustil dráhu, započítává as jeden 
trestný bod o odtud může být hrán dél. Za opuětění dráhy platí, 
když se míč dotkne nějakého bodu vně ohraničené dráhy.
11. IJepřekoná-li míč překážku nebo nedodrží-li předepsanou cestu, 
tak ae musí hrát znovu ze základního bodu /pole/. "Předepsané 
cesta" je vyznačena překážkami, Dostane-li se míč na část dráhy 
ležící za překážkou mezerou ve straně, nebo přeskočením překážky, 
nebo opustl-li při průchodu překážku, tak není předepsaná cesta 
dodržena.
12. Překážky, které jsou označeny čárkovaným vyznačením, pletí 
za překonané, když miS mine čárková vyznačení na konci překážky 
nebo přinejmenším se jich dotýká svým středem - osou.
Běh míče
13. l'íč smí být položen na dráhu pouze rukou a taká pouze rukou 
smí být vyjmut z cílové jamky. Kráč se smí dotknout míče, jakmi
le je zahrán, pouze pod kontrolou svých spoluhráčů, Chce-11 sé 
dotknout míče, očistit jej od nečistoty spod. musí na to upozor
nit své spoluliráče. Aby se zabránilo připednýra nedorozuměním, 
musí být polciia míče vyznačena položením nějakého předmětu.
14. Běh míče nesmi být hráčem ovlivňován. 3Sh míče je ovlivňován 
například tehdy, když se hráč postaví při silné'Větru bezprostřed
ně před míč na dráhu, aby zmírnil vliv větru na míč,
15. Je-li běh míče nepříznivě ovlivněn nepředvídanými vnějSlml 
vlivy, tak je bez upřednostnevéní nebo počkozování hráče nutno 
provést nový úder. Dojde-li k vnějSíiau ovlivnění před překenánim 
překážky /hranič.5éry/, tak se provede úder ze základního pole 
jako opakování bez započítávání trest.bodu.
Během běhu míče nesmí hráč vstoupit na dráhu.
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16, Za čistotu drátvy odpovídá každí hráč oaobnč, Elěheni bShii míče 
nesni být již dráha oči9Í.ována.
17. Dostane-li se míč po běhu jednoznačně do klidu a byl vnějSÍ^ 
ni vlivy opět uveden do pohybu / např. větreia/, tak musí být 
položen zpět na dřivějSl místo klidu.
Cíl
IS. Cíle je dosaženo^ jestliže je míč na dráze 1 - 17 v jamce 8 
je v cíl.jamce v klidu. Ne dráze 18 - jestliže míč překročil vrchol 
1 když se vrací zpět, nebo na drahách 3 čárkovaným označením - 
- jestliže přejel celýpřes toto vyznačení je cíle dosaženo.
Hra
19, Dráhy jsou odehrávány v pořadí 1 - IS, Na dráze je možné 
hrát teprve tehdy, když pžedehozí hráč ukončil svou hru na dráze
a tuto dráhu opustil,.Při skupinové hře se musí odehrát každá 
dráha běhen jednoho kola neustále ve stejném pořadí. Nová dráha 
může být odehrána teprve tehdy, když poslední hráč skupiny dosáhl 
cíle, / pokračování /

Šechy; 5.května Krajský přebor Plzeň
Spartak Praha 4

17, --18.května HTJ Františkovy lázně
31.května II.liga Přeštice

Plzeň
Morava: 5.května Krajský přebor E m o

Olomouc
17.- 18.května 7

31.května 7
Slovensko: 5.května Krajský přebor Prievidza

KoSice
17. - 18.května 11,liga ' Prievidza

31.května RTJ Březno

Stéle nemáme k dispozici termínovou listinu 
Moravy, Je to velké Skoda,
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Zasílíms golfovóho svSta v pořadí'již Il.výzvu, 
aby se nén p'ihlásili jednotliví dopisovatelé - TK . oddílu. 
Chtěli bychom upozornit, že za správný Chod oddílu jsou zodpo
vědní předsedové. To znamená, že by je měla zajím i činnost 
funkcionáře PVK.

redakční rada.

c::?

1/ v mlnuléra roce jsme n<^hli na několika turnajích 
ke konci sezóny vidět rozhodčího označeného výraznou páskou 
na levém rukávě,

Ičyslíme ai, že jo to dobrý nápad k zamyělení 
a k oelostétnímu rozšíření. Hráč vidx okamžitě, kde se rozhodčí 
pohybuje a nezúčastněný divák rázem pochopí. I.a zahraničních 
turnajích je to běžné záležitost., číozhodčí cá pásku červenou, 
členové jury bílou nebo žlutou.

2/ Povněž píštalka neěla své uplatněni, UkonSeni 
tréninku, přerušení a znovu "ohájeni hry.

Vzpomemie jenom na tumaj "Zohroda jeoh" v Litomě
řicích. Hra byle p'eruSovén3 celV;nm pětkrát o vše přebíhalo 
velmi hladce. Všichni píaíaleo ronum.něli,

^  _____ ____

Květen přinese hned ve svých prvních dnech pčkné 
počasí se sluníčkem a teplem, takže se'májové oslavy určitě vy
daří. Počasí tak potrvá až téměř do konce května, kdy má tro
chu prSet. Předpokládáme, že turnaje v Tmavě a Litoměřicích 
proběhnou v suchém a teplém ovsduSÍ. Pořadatelé II.ligy iřeSti- 
ce - Plzeň upozorňujeme na zvýSenou oblačnost a tudíS i možnost 
srážek.
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VyiEysleli jsme pro vás a vy sami budete hlavníni 
aktéry a pflsnými poauzovateli. Celé toto soutěžení má za smysl 
napomoci zvýěaní úrovně jednotlivých turnajů kategorie CTJ, Tedy 
případné úspěchy soutěže nás vSechny bez rozdílu potěSí.

Ka každém turnaji kategorie CTJ bude v neděli 
hodnotit 10 libovolných hráěů / zástupci jednotlivých oddílů /
10 bodů - kritérií a to známkou C až 3. Trojka je známka nejvySái 
kvality a spokojenosti. Cvádíme pro vás jednotlivé posuzevací 
kritéria a fomulá? na kterém se to bude provádět:
1/ čistoto a úklid drah - myšleno pěl trénlhlcu i pěi hře 
2/ úprava hřiStě, íistota-
3/ kvalita hřiště, drah-

4/ ubytování
5/ občerstvení -
6/ propagace
7/ ustrojovaoí kázeň hráčů - 
8/ organizace turnaje

celkový dojem z okolní úpravy terénu
technic.dokonalost, zakytovar.é
spáry, hladké mantinely, dobré
usazení drah atd.
kvalita a vzdálenost
zajištění, sortiment, otvírací doba
panely, brožury, plakáty
druh a jednotnost
nástupy, rychlost infonnovonost
hráčů o výsledcích v jednotlivých
kolech, výkon pomocníků atd.

9/ výkon rozhodčího 
10/ Celkový dojem

Hodnotící známky:
Jjivé, 2 - dobrá, 3 - výborné

zhodnocení všech předešlých bodů 
0 - neuspokojivé, 1 - uapoko-

Tyto blankety budou rozmnoženy. Na turnajích CTJ 
bude vždy vyvěšen k nahlédnutí stav aoutčže. Vedoucím soutěže 
je Tavel Krůdl, na kterého adresujte veškeré dotazy a řeSí veškeré 
spory. Ve "Zpravodaji” budeme samozřejmě pravidelně informovat.
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V minulém r o c e se na našich híiStieh abjevila nová 
serlé míčů firmy Bago. Protože hodně hráčů má mezery ve avém 
vybaveni, pěináSíme proto na pokračování seznam těchto balónů, 
kterými lze nahradit míče ostatních zahraničních firen 
/Back end Keth, \Tagner atd./

0 každého míče Je uvedena stručná charakteristika, 
barva, váha, odskok míče z Im pfi teplotě 24°C a možnosti pou
žití doporučené vírobcem. /-ůd-/

BAOO 1 A - tvrdži, těžSí, nepatmj běžec, 
barva-okr, véha-?8g, odskok-8cm 
KTG - šnek, looping

BAGO 2 A - měkký,středně rychlý míč, nahrazuje orig. H3 
barva-červená, váha-34g, odskok-30cni 
KG - dráha č. 6, 8, 9, 10, 15 + 17 
líTG - ledvina, úhel,' střed.kruh, polož.kužele 

vlny, pyramidy
BAGO 3 A - varianta k č, 2A, ale podstatně pomalejší 

barva - oranž, vália-32g, odskok-7cm 
KG - dráha č. 5,8,9,10,17 
t™G - polož.kužele,vlny,pyramidy 

BAGO 4 A - tvrdší, mrtvý míč
barvo-zelené, véha-45g, odskok-9cm 
líTG - šnek,looping,vulkán,klíny,ko5 

BAGO 5 A - super hladký skákač
barvo-olivová, váha-35si odskok-66ca 
KG - dráha 6 . 7  při lehkém sklonu koncového kruhu 

BAGO 6 A - velmi rychlý míč ze softgumy
barva-růžové, véha-37g, odskok-57cm 
KG - dráha č. 1,2,4,5,13 + 14 
liíTG - přímá dráha, úhel

BAGO 7 A - středně rychlý,universální míč pro beton.dráhy 
barva-karmin. č ervené, váha-52g, odsjcok-29<an 
KG - dráha č. 2,4,10,13,15 + 17 
KTG - vlny

/pokračováni/



29. Tectalclcé služby, Ostrava
30. TJ i-Acstóren,Březno - TJ ť.ostéreň Březno
31. KPtr/ m5sta Bratislavy - děcká ihrlsko
32. K5ÍÍ7 fitar:? Snokovec
33. lozenní gtavbj',Clo?r,ouc, středisko Maló Morávka 
34‘. KělJV Přeštice - TJ Fřežtice
S?* Baňa Clegel, Prievidza - TJ Baník Ciegel Prievidza 
36̂ , Technické álužbj' Kopřivnice - TJ Start Kopřivnice
37. SKI-Hotel, Nové Uěsto na iioravé
38. ÍASIlř Bílina
39. lAinisterstvo vnitra Praha 
4C. Ozdravovna HOH, tiedlov
41. Park kultury a oddechu Ostrava
42. Interhotel Moskva, Tiarlovy Vary
43. Trnava - TJ l’ortuna Trnava

12IŽ 44. Spartak Přerov
45i Mír/ Bystřice p.H.
46. Sady, lesy, Praha
47. I/.ir.istorstvo vnitra Praha
48. CK S3.!, hotel KrakcnoS, i-arlaJiské Lázně 
45. Služby město Brna, koupaliště Zábrdovice
50. KěNV Mnichovo Hradiřtě - TJ Liaz llnichovo Hradiště
51. MěNV Dunajská Středa
52. Technické služby. Starý Smokoveo
53. Technické služby, Starý Smokovec 
,34. MéNY Blansko - koupaliště
55. A.^rokomplex - Nitra
56. Čal. 3t. lázně Ldíky
57. Technické služby Svidník
58. CH3CÍ0 n.p.Strážsko
59. tívZ ve stavebnictví Praha - HodkovlCky 
60j MěífV Hradec Králové
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V t&jence je licryto jTaóno města, ve kterém se v roce 197S 
konalo Mistrovství "ívropy v minigolfu.

A - leskli’ nátěr, značka mouky, beduínský pláSÍ
3 - mužské Jméno, mzda
C - chcm.zn.Rubinsteina, syn dcery, SFZ Rokycan 
D - troska lodi, německy ”ko5"
2 - předložka, 3PZ Rakovníka, SPZ Olomouce, předložka 
F - Tajenka
G - vojenská prodejna, bůžek lásky
1 - zlý skřítek, blanokřídlý hmyz
2 - sovětská řeka, prezent
3 - CiIZ Kolína, vření, značka cigaret
4 - alcvensky"osa", Chem.zn.dusíku a draslíku, ukrajinské měato
5 - primát, pražské vysoká Škola, dva
6 - chem.zn. hliníku, okolo, ziniCnost
7 - jednotka tlaku vzduchu, cizí zkratka pro číslo 
e - větná spojení, stroj na nakládání zeminy



23 -

Z p r a v o d a j  D 3  
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redakíní rada - Petr Frcltsl, Pavel Krtdl, lUchal Polák

DáSa Drexlerové

tiskne ÚY ČG-r/
vydává Komise dráhového golfu při Svazu ĚS3
náklad 300 ka
neprodejné
vySlo v dubnu 1980
uzávěrka tohoto Čísla je 20. března 1980


