


strnu
v historii éal, dráhového golfu to bylo poprvé co se k soustre - 

dění seSlo v Brně 25 nejlepSích hráiů 2 republiky. 2a devět let 
exiszence DG doba usrála a bylo tedy načase zaílt pracovat kolektivné 
s hráčskou špičkou. Doposud si každý trénoval individuálně a podle 
výsledku žebříčku na konci roku byl zařazován v přiětía roce do re - 
prezentace. Jinak o jednotlivci jako hráči nevěděl nikdo nic. Kikdo 
neznal společenské zázer.l hráčů, jejich budoucí plány s problény, 
názory na trénink a bjcu. Neúplně byly vyhodnocovány výsledky, kterých 
dosáhli během roku. Nenělo by jít o nějaké kategorické zásahy do 
vžitých návyků dnes už uznávaných reprezentantů. Jde o to, aby kon - 
frontscl jejich zkušeností s teorií mohly být vyvozeny určité obecné 
zásady - jek trénovat, jek se soustředit spod, Yýhcdou rovněž je, 
že tady spolu trénují nováčkové a "steří kozáci". U nováčků se proje - 
vuje výrazné sneha prosadit se a tato dravost naopak burcuje na 
vavřínech usínající autority.
Soustředění se konalo ve dnech 26.- 27*4.1980 v Brně na hřiěti 
TJ Favorit za spoluúčasti rakouského repi-ezentačního výběru. Vyvrcho - 
lením společného soustředění bylo neoficiální přátelské utkání, 
které se hrálo na čest kol. Skoda, že pořadatel oddíl 13 Stei-t Emo 
podcenil rozmary letošního dubna a tak jeStě v pátek dve dny před 
turnajeir. bylo hřiStě doslova nezpůsobilé ke hře. Překážky natřené 
latexovou barvou né a né zaschnout. Myslím si, že měsíc je dost dlouhá 
doba k zajištění nezbytných příprav. Svědčí to o jisté nekolektiviiosti 
v brněnském oddíle dráhového golfu. Otázka je zda nůžeme za současného
stavu v oddíle vůbec doufet v hladký průběh turnaje CTJ v Brně 7
Na druhé straně čsl. reprezentanti nejsou žádní náfukové. Vyhrnuli 
si rukávy a během tří hodin, kdy ae kočtats, rejžáky a stěrky jen 
míhaly /kýblů s vodou bylo bezpočet/, bylo hřiště jako nové. Mnozí 
dokonce tvrdili, že tak krásné ho ještě nikdy neviděli.
Vlastní turnaj probíhal v neděli na šest kol. Družstva mužů byla 
osmičleruiá a u žen čtyřčlenné. líakoští reprezentanti mají lépe organi 
zovaný trénink. Je to díky bohatým zkušenostem z mezinárodních 
turnajů a především z treniků na ME. Nicméně stalo se neuvěřitelné.
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Vyhráli jsre co se daj.o. Soupeř hrál tentokrát mimořádně špatně. 
Zklamal Kelmat Stachowetz i Christina Dubon úřadující mistryně nvropy. 
Zvláštní výkon nepodal eni Christian Freilech / 3.nísto na MB - ISTG 79̂  
ani Reishacher. Né, že bychom hráli o tolik lépe, ale zkrátka 
jsme vyhráli. Po sužte sani;

družstva •JJŽI: družstvo ŽSííY;
1. Č3~R A 938 úderů 1. ČSSR A 498 úderů
2. ČSSH B 972 2. Rakousko 538
3. Rakousko 975 3. ČSSR B 577

Za "A" tým mužů stsrtoveli Arbeit, Vítek, Palavií, Pavelek, Krásný, 
Čech a Drtil. Družstvo Sen "A" hájila Appelové, Vrébelová, Krňáv - 
ková a Ghromccvá. V béčku bojovali Klbocký, Rozmara, Hercik, Koží -
řek, Jařek, Kuchař, Qualich a Dostál, ženy "B" - Pardusová, BoSková,
KoSíšková. Vilhelmová se na poslední chvíli z účasti omluvila. 
KejlepSím Euzsm na hřišti byl suverénní Aleš Vítek z Lokomotivy 
Olomouc, Dobrý výkon, podal i Arbeit a Čech. Zklamání byla průměrná 
hra Pavelka, Krásného a PaloviCe. ivaopak mile překvapili Hercik 
a Pridrik. V ženách zvítězila Appelová před Krňávkovou a Vrábelovou.

Jsem toho názoru, že soustředění bylo užitečné a podobná 
setkání reprezentantů by se měla konat nejméně třikrát do roka.
S p:idro’c;;ýs rozborem výsledků se setkáte v některých z příštích 
člael pod rubrikou tíTK.

Ivo Pavelek

TJ JLAVIA TRKÁVÁ.

Není to tak dávno co komise DG poukazovala na velký rozdíl 
slovenskou o moravskou nebo českou. Jediným oddílem DG s výraz - 
nějiíni úspěchy byl oddíl v 5t Košice, který díky své nevýhodné 
eeografické poloze nemohl výrazně ovlivňovat rozvoj dréíiového 
golfu na Slovensku, Situace vypadala několik let nepřehledně 
a nevýrazně. Všem bylo jasné, že bez aktivního zapojení slovenské



oblasti nelze hovořit o Cea-coalovenshéi;. dráňovám golfu. Lneš Hužene 
v této části republiky eledovst určitý -ohyb shěreiíi vpřed, děziítů 
drá..ového golfu na Slovenska se píoevr/olo z holič co Irnavy. Pro 
nezasvooeného člověka n:ůSe 1'yt onoění prir.ót trnavských překvapením, 
evčak po hlubšíit prozkouo:áni historit oddílu T)G zjistline, že to 
výsledek zasloužený, podivojne se tedy, kus je začátek, 
prahový golf v Trnavě se zaolná hlásit o slovo v roce lí73- hvfizáci 
ze Základní organizece SZ'.: tři ;:luou áZí: fertana přilil s návrhen 
vybudovat miniaturgoliové hřiště. rě:;:oi'hd;ce Z" bylo postaveno 
v PůžováiB sadě končen roku 1974. Ilolaudaco proběhla úspě.ěné a tak 
nic nebránilo tomu, aby vznikl odtll dráhováho golfu. Zakladateli 
jsou 'áiroelav Janko a ravol "řrěut. ta sačátku roku 197P li.ěl oddíl 
kolom 15 hráčů a báheit roku dosáhl počet nduíenců čiolí; třiceti, 
první:;! předsedou cddllu so stal crgauizátor výi;ta''iy hřidtá thro^isv 
Janko a svou funkci vykonává i v současnosti. V první:;, roce neutčée - 
ní se cruástvo uf.ístilo v II. lize na 1.místě za řrievidzou a noáictrei. 
V té době byly na Slovensku pouae tyto tri od tily i.7. 
háslcduiicl oozóny i97b a 1977 byly dobou ottiiiizsoe uc;;lad:.í;x 
kádru ;tráču, bylo nutně so naučit i princi funkcionářekou. Z j ; '.notliv- 
ců sc začal výrazněji prosazovat l;;or ialovič a stel oo i čit;;cu 
výboru oudllu, kae zestavel íturfuci ďf;.. 7 roce 19T7 o-e Titujve učistila 
v II.lize hned za vltScnými Koáice:.:i. To byl první v,\usu;!ejči i.apích 
v táto Ecutěái áruuEtev. Ale všes:;r;o :..a svij rub i líc. ctalc se 
nedařilo výrazně zlepšit srtuaci v o...d,íle.
Na konci roku 1977 požádal uduíl Vúf Kosice o ictrr řsiovice a 
Olgu Vrábelovou, aby ji;t pomohli v prvoligovyen bojích. Výbor- tr.;rvs - 
káho oddílu tochopil, že eportov.ní růst ob-ou hráčů tln. tuu-s jedřř.č 
uiyci.ler. a přestup novolií., to ví ok citelrá :ii.'-át?;, která se
projevila už v následujícím roce l9Ví. Truiva sice obSiUiile l-uisto 
v II. lize, avšak v kvalifikaci soálcr.la Clouousi "y-' a v tou roc; 
bezkonkureněnimu družstvu iříbraroi, které t'ostouoilo do I.ligy,
Bok 1978 jeítě v něčer. zají.-nvý. Caííl zaooi organizovat soutěž pro 
širokou veřejnost, -iráči oduilu ji říkají "a.uat£rská liy;h. fružstve 
jsou 3 ~ 5 osob, hraje se nr- 2 okruhy, úcutěá-il okdoáí je květen a,; 
září Eiír.0 dobu dovolerg-ch /Servenec-srpcn/. V táto cabo ac cdsnrape 
6 turnajů. Propagace dlouhodobé soutěže“cjr.atérLi" probíhá v nar.pGcrá- 
clch, školách i úradecn. Zároveň hráči organizují tzv.golfové_dterkv.
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druhé úisrv je na hřišti zástupce oddílu e posic;>'tuje veřejnosti 
iníorrace v=eh: druhu.
Dlouhodobá soutCu: iro_nere£Ístrovaně_a_goLřové_úierkj;_^oou_dva 
zs.-iurvé r.á~advj__kt eré_bv_se lirlit é_sethaiv_s_ús2£ch£p;.̂ i 
ohdílech.
V roce 1??9 ■rrnpva opět svitícila v II.lize. V kvoiiťihečním boji, 
který 30 oder.rúvui v Přibrnui, pek íěsnj-n rozdílel. poEto’,;pila do 
I.liíDl druístev, Z jednotlivců se tento rok už výrazně začali prosa
zovat Pror.txšei: Drgcň, Achis řridrik a Peter Hlbocliý. hyslím, že o 
nich v oekónĚ IhhJ jrltě uslyříi.e. Zvláště pak není pocr.yb o tom, 
žo budou uipurovox na předních loíotech v colost,jti;ich ocatižích, 
ihok mezi sezónou l'd?e a 1979 je veliký. V ainulém čísle Zpravodaje 
juuoi uveřejnili tabulku na str. 11 - 12, kde bůžete porovnat hráčskou 
úroveň v jednotlivých oddílech.
7_o 1' d'’ a
iď ? - h-riói získEli v čsl,poháru oelken. ó7 tcdú / 8 turnajů CTJ/
i>'h _ 525 bodů yil turnajů CTJ/

delý oi'íl oreěel pod TJ Slávia Trnava a zapojil se do soutěže 
o tdtul "Vzorný oddíl III.stupně",
A ^ejica plar:y ns lotoíni rek 7 ^ylo od QŮvěrrkS sdělena, Se I.lize 
cnthjí obiodit d.iusto, udržet si počet hráčů kolen třiceti, 
zdop:;;ii ženskou uskliúnu v odoíls a získat žákovské družstvo.

Tak tedy hodně štěstí a dobrý start v prvoiicové soutěži čružstev.

vel -
■'ýd-y-

•5
?ři Dhilažitcoti neoficiálního setkání se členy rakouaké výpra

vy "ráh.rclfiitš v Drně joue využili situace a zeptali se několik 
otěcek pana Idoika, presidenta rakouského svazu čráh.golfu.

Tane pvesidsnte ^0 kolikáté_jste v Československu a kd̂ ' to b2 lo_no- 
lllí-l

óid?. jsem uz po sedné a z toho jsaa byd šestkrát v Praze na ffiiiii- 
golfovén tiřišti hotelu International. Toprvé jsem se tohoto turnaje 
zúčastnil v roce 19ó8 a kupodivu jsem skončil na 3.místě.
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P£°£E£Sí}Éi_L-Z£l̂ ÍI_§ii_l£_Eií£££5_"'̂ S£-ii_I!2řÉ£®'''_'*'y”° ■■■
áelnS ?
Já ni.yslí'̂ , ?,e ui'Si'!.ě, pokusíse Ke i;JáJet utká"! prcpfegaci, pby 
7,E. rok '(■•''•ijtílo tá r i  -_. J.-.-kiĚ rep rsziíaxi.ň r.í cruSiii,vo HSR, Pro nás sié 
to to  a tk án í xen výona;.:, Se se koná r.a zaSáxku sezóny’’ e že s i  xů2a - 
;̂t; ově;'it v neorezcnixasi kíusě hráče, PrayiOeině pořádársa troýůoj 

NSR, í-íekousko; Sváiiako v některá ze t ř í  zenií. Velkou pozornost 
Kusírr.e vénovat připrnvě ns letošní íčS, která ae koná v Rekousku.
Kdo všecKno pHŘede na .V̂ _v_>t3rc!r. ?
Krosě všecn z r iú sýcn  zástupců P ed erace se přihlásili k účcsti i le„ůS 
ní noví ĚlcriOvé - Finsko, ;.ielt£ e hude hrát i zástupce kaícirska.
^DÍiá_£H5£_E£‘iÍ£_ká2̂ D£££Ůí.„S£HĚSEšk_tl2Jife'-l2ííy ^
Kdybychom byli hcdnř' pilní tak vyiirajeite. / pari lioik se zanyaiel 
« po chvilce odpovĚ-iěi / l'Sř.ko říci, ele epíSe ai myslíti, že
1.cisto obsadí íiruSstvo a.wíetb - švédsko a 3-tiísto bude jak.i
obvykle patřit iiakou&ku. NěaiCi jsou d ob ří a meji Lo no trenirik 
velmi blízko.

Dé; v. ji ze roz:-;ovrr a nasld-edrinou zo rok v ďsSH.

á>,
Zšptsl Ivo Pavelek

2. P o z. o r na záds.W , , _ -T- - I -  T -   ̂-- -
Vspřííqaná postavfi jo privileřjium člověka. Rovné držení t$la 

it prušná Qhilse náiň o dlověku & b 4̂ ^̂  ̂dbviise a duíievním řespololt - 
ní ninoho prozrazuje. Podle držení těla již na dálku poznáme, zda 
je Člověk smutný či veselý, klidný di vzrušený, uetračený nebo zd:,' - 
cený. Povahové výstřelky, povýSenost, hrdost, pýcha, zloba, lenoš 
a podobně se dají vyjádřit už Douhým postojem.
Je hodně lidí, kteří si stěžují na bolesti v zádech, hlavně v obl̂ is 
ti kříže a šíje. Většina těchto potíží pramení z nesprávného držeaí 
těla. Nesmíme se však domnívat, že správné je strnule vzpřímené 
držení páteře, přehnaně vypnutý hruník a maximálně zatažené břichy.



Fři nácvyku správného drř.er.í těla se o'stavíme zpříma, stóhnea.e 
hyžSové svaly oonekiií '.'od sebe, tím se pánev lehce zvedne a břicho 
se v,-\TOvnavá. Hlavu držíme rovně, bradu nevystrkujetie dopředu, ani 
ji nezakláníae. Trup se snažiiie vyrovnat a vytáhnout vzhůru, sro.lnl 
části lopatek atéhneme k sobě.a dolů. To vče lze nejlépe kontrolovat 
před z:'cadlea, oprávné držení trenujene i v pohybu, je - li dobré, 
podaří se náai udržet na temeni liiavy například knihu i při rychlejší 
chůzi.
í _ k o : : . n e n : : o v á n  vhodnvbi^dODlňkov^m soortem, 
nůžo_mít zejména u mládeže neystiyni_vliy_na_srirávné_drSení těla 
/např. kulatá záda u iiohejietů, dopředu vysunutá ramena fotbalistů, 
vychj^lená páteř k jedné straně u kanoistů anod./.
Vadné držení těla se nejlépe vyrovnává v dětském věku, ale vět.^inou 
lze dosáhnout i jisté úpravy i v pozdějších letech. Jediným správným 
lékem je všestrarjcá pohybové činnost s pravideln^vm posilováním 
především zádového a břišního svalstva, h.iavně plavání, zejména 
naznak, při němž se páteř odlehčí a zíiroveň vyrovnává.

l.UDr .Chalupa

Z JT3 - teorie tréninku K.Kožíšek
V dubnovém zpravodaji jsme zdůraznili nutnost intenzivního nécvy - 

ku herního stylu v přípravném období. Začínající hráč by měl v 
tomto období odehrát 4 - 6  tisíc úderů. Zkušený hráč potřebuje 
poněkud méně 2 , 5 - 4  tisíce. / Při čtyřech tréninkových jednotkách 
týdně/.
2ku*ený__hréč - výkonnost nejprve klesá. Při tréninku zaměřeném na 
styl jsou nově osvojované prvky a malé trenovanost příčinou nejis - 
toty. Po odeznění krize, zaviněné jednak reakcí pryunizmu na vyšSí 
zatížení některých svalových skupin, jednak psychickou nejistotou, 
začíná výkorcnost poměrně rycgle stoupat. Po oushránl určitého počtu 
úderů / v našem případě 3.0CC - viz graf / yiž neraá zamířeni na 
rovné údery smysl A  V <  5 & . Většina neúspěchů je zaviněna nedo ~ 
konalým "přečtením" dráhy, špatnou koncentrací a nahodilými chybami, 
které nelze vyloučit nikdy.



 ̂ patrní urSitý pokles výkonnosti. Ta vSak
narůstá oodststně po.-oaleji, první sezóny je vySSl i A V /lo - 15 %í
relal i vn j

Graf závislosti výkorinosti ne poitu odehraných úierů. 
/výkonnost - relativní počet Úspěchů na rovných překážkách/

Grafická závislost byle zjiStěna na základě zkušeností s tréninkem 
hráčů Golf Praha. Protože se jedná o obecnou závislost je zřejrad, 
že průběh křivek bude u každého hráče odlišný. Je nutné ji_proto

Během ukončení této fáze přípravy již hráč začíná trénovat ostatní 
typy úílorů a drah - při každé tréninkové jednotce volí 2 - 3  dalěl 
dráhy, které nacvičuje. Postupně klesá počet úderů odehraných na 
jedné dráze najednou / z 20 až na 2 - 3 údery /, stoupá koncentrace 
a snaha o dokonalou přesnost úderu. Vyvrcholením přípravného období 
je odehrání 10 - 20 kol a 2 - 3 turnaje, kterým nepřikládáme velký 
význam.

VT /zaměřeni_ne_tyg_údera_v_přÍ£ravném období / I.
1/ Nácvyk rovného úderu 2.500-4.000 úderů 12 - I5 tr.jednotek
2/ Ndcvyk dalěích typů úderu 4.000-6.000 16 - 20
3/ Tréninková kole 10 - 20
4/ Závodní kola 8 - 1 2

IJčelem zde uváděných myšlenek z JT8 není pouze zavedení trénin - 
kového systému do praxe, i diskuse ! P i S t e  I P i š t ě t
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Většina hráSů si vede zásnaaj' z jednotlivých hřiSí o nejvýhod - 

nějSíEj způsobu hraní drah, vhodnér. míĚi a dosaSenéiE výsledku.
Chybí vSai kontrola, zda můj způsob hraní a volba míče jsou správné. 

Na tyto otázky se pokusí odpovědět následující statistika. Uka - 
zuje pořadí obtížnosti drah a dosažené průměry na hřištích v české 
oblasti / statistika bohužel nemohla být zpracována celostátně, 
nebot nepř. za loňský rok zaslaly oddíly z 11 CTJ předsedovi STK
pouze dvoje 
1. Schody

i! skór - karty /. 
1,C5 10. Velbloud 1,57

2. Koš 1,09 11. r/.ost 1,61
3. Sopka 1,15 12. Lež, kužele 1,63
4. LabjTint 1,32 13. Blesk 1,72
5. Střeáák 1,34 14. Příčky 1,77
6. Čhel 1,39 15. Váha 1,78
7. Ledvina 1.41 16. Trubka 1,83
8. Pyramidy 1.47 17. Šnek 1,90
9. Proudy 1,51 18. Looping 1,92

Fozn,
Je - li např. na dráze při 100 kolech dosaženo 70 es, 20 dvojek
8 trojek a 2 čtyřky, činí součet ůderů na ICO kol 142 a průměr 
na dráze 1,42.
Pro uvedené údaje byly použity výsledky vždy 10 nejlepěích hráčů 
na všech oblastních turnajích v Čechách v roce 1978 a 1979 
/ 17x RTJ a 12x II,liga / celkem bylo vyhodnoceno 1.270 soutěž - 
nich kol.
Naše statistika se dále pokouší zjistit lokální dráhy, kde se dosa - 
žené hodnoty podstatně liší od uvedených průměrů. Které že jsou to 
dráhy k nimž i ostřílení borci přistupují s roztřesenými koleny.

Jistě si vzpomenete ne nepříjemnou ledvinu v Litoměřicích /1,64/, 
problémy s esem na ležatých kuželech ve Frant.Lázních /l,80/,při po - 
vĚstném vichru zajíždějící blesk v Příbrami /1,95/ a nevyzpytatelný 
odraz na příčkách v Přešticích /1,94/. Toto hřiště má jěště řadu dal - 
Sich specialit jako např. vysoký a křivý střeSék /1,42/, křivou trub - 
ku /1,92/ a sopku A , 26/. I jinak výborné Plzeň mé svou lahůdku koš.
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Pouze dvě drány vSelr přesahují průměr dvě. Shodou okolností obě 
na Aritmě Praha. Looping /ZyC7/ a téměř r.ê sovetelrjý a těžko proho - 
ditelný šnek /2,23/ ! pozn. v letošnla roce upraven ! oneky jsou 
vůbec slabší stránkou Seských hřišt, škoda, že chybí srovnání třeba 
B Moravou.
Z drah, které jame si oblíbili, potvrdil svou pověst bájemi opředený 
plzeňskĵ ' velbloud /1,21/, nejsou tu problémy ani a úhlem /l,22/’a 
příikaui /T,ě7/. Za zmínku stoji i františkolázenská ledvina /1,26/
8 neomylné jistota na príbramsí:j’ch schodech /1,027 = 2-3 zkažené 
údery ne 100 ran/.
Uvedené tabulka obtížnosti Vám dává možnost srovnání s vlastní v^kon - 
ností. Pokud si uděláte na konci roku podobnou tabulku z vlastních 
výsledků, uvidíte, kde se výrazně lišíte od dosažených průměrů a na 
které dráze tedy není s Yař.ím způsobem hry něco v pořádku nebo naopak, 
kterou dráhu jste důkladně prokoukli. /Znovu podotýkám, že srovnání 
s moravskými a slovenskými výsledky nebude objektivní/, 
ár.ad tento malý přehled přispěje k tomu, že právě vaší zásluhou 
vylétnou doanžené průměry v letošním roce vysoko nahoru a nás "statis - 
tiky" bude bolet za krkem od kroucení hlavou nad dosaženými výsledky.

■&oTjy=ic£,3>o ! '2ňiE wfl T£S£ jbotj. ?flW£ky cHaurxy'H
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Dr.eSní pokraSovénl je pro hráče nanejvýš Kejíícevé. V následují 
cích bodech se dozvíte co na ainigolfu podle pravidel flfíS sialte 
a nesmíte a jaké vás Seká podle toho ohodnocení.

P o z o r  ! Čtěte b e d l i v ě  !

20. phi turnejích jsou zakázány při společně skupinové hře nepotřebná 
zdržování práběnu hry, pokud nejsou způsobena povětrnostními vlivy.

21. Hráči není dovoleno vzdálit se od skupiny. V odůvodněných vy - 
jímečných případech musí infonnovat své sooluhráče nebo jednoho 
rozhodčího.

22. při odehrání jedné dráhy sní na ní vstoupit pouze dotyčný hráč, 
ostatní se musí zdržovat přinejmenSíía 1 m od mlče.

23. 3ěhem soutěže nesral být položeny na dráhy, včetně překážek žádné 
předměty.

24. Není dovoleno dělat si před nebo v průběhu soutěže označeni na 
drahách nebo bezprostředně vedle drah pococí barevné tužky, 
holemi nebo ostatními předo'-ěty. To pletí tei:é pro trénink. Ta •- 
kový způsob jednání je považován za vyloženě unfair a neoportov - 
ní. Hráči, kteří jsou přistiženi při vyznačování musí být vylou - 
čeni 3 dalšího tréninku.
rouSlvání a přinášení pomůcek /zaměřovači zařízení, vodováhy, 
plány drah epod./ - je zakázáno všem usobám pohybu,iícíin se v 
prostoru turneje.
ProhřeSky proti tomuto jsou považovány za nesportovni chování.

25. Není dovoleno žádným způsobem překážet hráči během soutěže.
26. 3éheni soutěže jsou zakázány zkušební údery a zkušební koulení 

míčků, nesmí se přehánět zkušební driblovaní míčů.
27. V průběhu kola je každému hráči zakázáno kouření a přinášení 

alkoholu, totéž platí 1 pro rozhodčí a funkcionáře, kteří jsou 
během soutěže v prostoru.
Pojem "během kole" se má chápat tak, že hráč /rozhodčí, funkc./ 
přestane před vstupem do hracího prostoru kouřit a může si opět 
zapálit až po jeho opuštění.
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29-

30.

Čaa
28. firáč se nůže připravit k \33eru ihried po té, co předchozí

hráí překonal překážku. Když hráč dosáhne cíle a opouSti dráhu. 
zůstává náaledu.iieÍLT.u hráči k provedení prvního a každého další
ho ijjéru cca 1 r̂ inuta ! Dohrála -li skupina jednu dráhu, musí 
bez prodlení vyhledat dráhu při Stí. První hréS se musí ihned 
připravit k úderu,
VvzneSení
Každou dráhu je nutné opatřit základním polem, jehož střed - 
- a výjimkou dráhy C.7 - se musí nanést cca 40 cm od zadního 
okerje hracího pole.
Základní pole je ve středu dráhy a je vyznaSeno kroužkem o prů - 
méru 30 cm. Střed tohoto pole je třeba také označit, a to bodem 
o môx:. 0 8 cm.

31. V každém cílovém kruhu ee musí udělat označení perolerně a ohra- 
tiiSením dráhy /pásy/ v odstupu 20 cm. Toto označení má být ve - 
děno na nasazení kruhu na obou stranách kousek do dráhy. V ro - 
Zich nasazení kruhu se nanesou diagonální pomocné čáry pod 
úhlem 45°.
Na vSech drahách s výjimkou 1 - 2 - 7 - 18 se nanese označení za 
překážkou ve vzdálenosti 30 cm a paralerně s překážkou. Mají -li 
překážkové dráhy vyčnívající stavební oíly^ tak se musí tato 
30 cm linie měřit od těchto vyčnívajících dílů.
VeSkeré označení drah jsou přesně znázorněna v nákresech drah 
v dodatku.
Tresty

32.

33. Jestliže se hráč proviní proti pravidlůra nebo nedbá víeobecnýeh 
sportovních zákonů, může být potrestán nebo diskvalifikován 
rozhodčími podle trestních ustanovení £1. 34 a 
Níže uvedené trestní ustanovení mohou být dle uvážení rozhodčích 
zmírněna nebo zostřena.
Trestní uatanov-ní ! ! !

34 e - až do výěe tretu tzn. až do diskvalifikace 
a/ přinesení alkoholu, opilství a požívání

alkoholu běhen hry - diskvalifikace
b/ pozdní příchod - ze každou pro skupinu

právě začínající dráhu - 7 trestných bodů



-  14  -

- 7 trestn^ých bodů
- 7
- 7

Napoisenutl, 
v příp. opakování 

1 ~ 3 tret.body

c/ hra s iníčeni, který neodpovídá předpisům 
d/ nesaiamkovéní - nezakončení hry 
e/ ovlivňování míče ve hře hráčem po úderu 
f/ dotyk míče bez svolení spoluhráčů /s vy- 

jíiíkou odložení míče na výchozí bod 
nebo šnečku

g/ překážení nějskému hráči 
h/ kouření během kola
i/ nedovolené vsdálení se od hráčské skupiny 
k/ překročení času 
1/ hraní "en passant" atd.
m/ bjsaní míčem z nesprávného výchozího bodu 

příp. proti předpisům od základního pole 
n/ hraní dréh;/ dříve než předchozí hráč 

dosáhl cíle, při skupinové hře hraní 
mimo poradí nebo začátek příští dráhy
dříve než poslední hráč skupir.y dosáhl cíle - 1 tretný bod 

o/ nebyl -li míč položen nebo přeložen rukou 
nebo vvjmut z cílové .jankv rukou

p/ nesportovní chování

S/ nenastoupení na turnaj bez omluvy nebo 
zdůvodnění

- 1 trestný bod
- Napomenutí 
1 - 7  tret. bodů 
Diskvalifikace

- 126 bodů za každé kolo
Upozornění:
Udělené tresty se připočítávají k nahraným výsledkům a musí být 
zaneseny vrchním rozhodčím do hráčské karty.

.—  pokračování příště
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Velikonoční svátky otevřely dveře do nového ročníku bojů 
o body v celostátním poháru. Rodinu dráhových golfistů z celé 
republiky uvítalo po roční přestávce Uherské_^adiStě. Obavy 
z počasí, které nám po celý týden dokazovalo, že zimě ještě 
nepředala štafetu jaru, se nakonec rozplynuly. Nebylo příliš 
vlídno, ale zahajovací turnaj sezóny proběhl za regulérních 
podmínek. Turnaje se zúčastnilo 46 mužů a 9 žen z 12 oddílů. 
Nepřijeli jen hráči Tovačova, Kopřivnice, Prant.Lázní, Plzně 
a Přeštic.
Bylo to poprvé co se využilo jako hi‘acího dne velikonočního 
svátku a volná sobota byle využita k dopravě závodníků na místo 
konání a k tréninku. Máme za to, že tato novinka se brzy vžije 
a pořadatelé turnajů, pokud jim to umožní kalendář, bude v max. 
míře šetřit drahocenou dovolenou hráčů.
Již první turnaj naznačil, že na prvních místech budeme letos 
vidět ty samé tváře jako vloni. Příslibem je snad jen výkon 
děvčat z TJ Březno, Habovčíkové a Koleničové, které se objevily 
na bodovaných místech. I když celková úroveň byla spíše průměrná 
/k postupu do finále stačil výkon 120/, někteří hráči ze špičky 
se už výrazně prosazují. Za nepříliš příznivého počasí uhrát li.VT 
/Vítek, Arbeit/ a lOx I.VT již dost naznačuje.
Výborně se svého úkolu zhostil i vrchní rozhodčí Vlastimil Zedek, 
Obsáhlá zpráva z turnaje a jím vypracovaná výsledková listina, 
která kromě samotných výsledků obsahuje i zajímavé rozbory je snad 
nejlepším elaborátem, který mi prošel za celou existenci dráhového 
golfu rukama. Ostatním rozhodčím nasadil v tomto směru laiku oprav
du vysoko.
Škoda jen, že už první turnaj přinesl první diskvalifikaci. /Hráč 
z Košic L.Rovinský za pozdní příchod/.
Zajímavostí turnaje bylo, že hráči měli poprvé možnost začíst se do 
našeho nového časopisu "ZPRAVODAJ DG".



Výsledky 7.ročníku "Slováckého džbánu";
muži: 1. Vítek Aleř, Olomouc 200 úderů

2. Kozmara i/.iroslav Litoměřice 205
3. Čech Vlastimil Brno 205
4. Prgoň František Trnava 209
5. Krásný Petr Un.Hradiště 209

ženy: 1. Appelové Alena Olomouc 226
2.Vrábelová Olga y.oSice 227 1̂1 ̂
3. Habovčíkové Viera Brezr̂ o 2b3

družstva /6-ti členná/; 1. Olomouc 53 umístění
2. Lit. - Příbram 86 _ll ̂
3. uh.Krediště 146

-prc-

Slunečná neděle 13-4. b;•la prvníci setkáním českých dráhových
fiolfistů. PořadfiteleE t>yla Příbraro koE se sjeli hróti a hráčky ze 
vSech aktivních českých oddílů. Celkem startovalo |>9 hj'áčů a 4 hráčky. 
Poprvé se představili i hráči s nového oddílu Spartak Praha 4, kteří 
se vSak zatía výrazné neprosadili.
Také Příbram byla premiérou několika novinek, které jsou ovSem 
zatím výsadou české oblasti: - vrchní rozhodčí se na hrací ploSe 
objevil označen červenou páskou ne levém rukávě a vyzbrojen plstalkou,

- pro turnaj byla vypsána kategorie 
iékd /pozn.redakce závodníci do 15 -ti let včetně/ pro které oořa - 
datel zajistil ceny
Turnaj proběhl hladce bez vážnějších závad, pouze ustrojovací kázeň 
převážně pražských hráčů nebyla na příliě vysoké lirovni. Na škodu 
jinak dobře organizovaného turnaje bylo, že pořadatel nezajistil 
občerstvení.
Překvapením byl výkon J,Sulkiewicze z Aritmy Praha, který svedl boj 
o vítězství ne ostří nože s favorizovaným VI.Krejčím sen., kterému 
podlehl až po rozstřelovéní. 1'oSná se Vám zdá divné proč ta zkratka 
sen. za jménem VI.Krejčího. Myslím, že v budoucnu se bez ní už 
neobejdeme. Turnaje se zúčastnil i syn našeho reprezentanta Vlastimil 
Krejčí jun. a to velice úspěšné. Soutěž žáků s převahou vyhrál a 
dokonce se kvalifikoval i do finále hlavní soutěže. Jablko tedy ne - 
spadlo daleko od stromu.
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muži; 1. Krejčí Vlastimil sen. Litoměřice 106 úderů
2. Julkjewicz Jan Aritma Pralia 1C6 ^ II _
3. Hercík Karel LitoE-.ěřice 107
4. Springl Petr Aritir.a Praha 111 v** a>
5. Kropáček Václav Příbram 112

ženy; 1, Kráčkové Kateřina Aritma Praha 124
2. Drexlerová Dáša 1̂1.̂ 129
3, Lisová Věra Fr.Lázně 154

žáci: 1. Krejčí Vlastimil jun. Litoměřice 126 _|1 ̂
2. iíýhner Robert Golf prana 99 bez f;
3. Kotek Michal Golf Praha 116 bez f:

-prc-

Koriec týdne, který rtutovým sloupceni ne teploměru vysvlékl 
lidi 2 kíAbétů a dokonce i sak, uvítal účastníky "Šáreckého džbánu". 
v_pre2e r.e Aritrcě až příliš kruté. V plné míře se potvrdila tradice 
aprílového oořasí. V pátek teploměr poklesl téměř O 20 a to co 
se dělo v sobotu a v neděli snad dráhoví golfisté jeStě nepamatují. 
Báno mráz a led na drahách, během dopoledne postupně déSí, sníh, 
sluníčko, vítr e tok stále dokola. Jak jsme se druhý den. dočetli, 
v denním tisku v blízké Buzyni naměřili meteorologové rychlost větru 
ež 106 km za hodinu. A v této pohodě nastoupilo 81 mužů a 11 Žen 
ke svému 2. celosLstnlniU turnaji. To, že se turnaj regulérně dokončil 
můžeme především poděkovat členům pořádajícího oddílu Aritma Praha, 
kteří byli v neustálé pohotovosti e vždy včas ve vynucených přestáv - 
kách odstranili nástrahy kterými turnaj častovalo zlomyslné počasí. 
Kemálo práce bylo i s řízením turnaje. Vrchní rozhodčí Ivo Pavelek 
a jury složená ze Čtveřice zkušených golfových harcovníků se s úkolem 
vypořádali se ctí.
Zs stálého přerušování se první den odehrály pouze 3 kola. Poslední 
okruh předkola se dohréval v neděli ráno. Tato zkutečnost v.šák měla 
za následek, že řada hráčů /Přeštice, Frant.Lázně/ z konce pořadí 
se na druhý den omluvila a ze soutěže né příliš sportovně odstoupilo 
už po prvním dnu. Jelikož počasí neskýtalo záruky zlepšení e turnaj 
ae neustále protahoval, byla nakonec finálová část krácena o 2 okruhy.



Je nutno poděkovat všem, kteří vydrželi až do konce a navíc
předvedli i solidní výkony za tek tfiSkých podmínek. Vždyt prňměr 
27,5> kts:'eno dcsdVil vítio větllnou nn vich’’n, siny, no vod;' n 
nn'''.n. ukň;n.:'e. no notrr u člvn..; ;d:n ' r-.ri i , nrotopo ivdnj ;;e
O —t.i 0:..v̂ 7 Cj/z'7..>7 ízt̂ riiý. n .'.ou—
"7 ". r- „
o -íědoslví 0-e urobit.LÍ bojovalo. Inodný byl ■t.nrniij poo S.bnoboora 
c pnieviňoi, Ifoto nnň sí po Cr lý drli:l no "oneJ.. do í'ináie
n . ;í;;pov ol o 5 -ti bodovýr; nd.vkokem, ,Kktí pdp.ži nonl.;; .miň oimL-bi-uQ 
byi v čile o 3 dčery pneu d ’ yokonee vJ;.di na rilho netbylo aísto
íJti v yrvv;í dosítce. Je n.tnlon vitíind okcníiii ti, kteří se noj - 
11;..' přitpi'.aí)bilí. tšškýrt pod:;;ínk.''r.. Byli to .'(-prezcfiiiaiti Vlostiniil 
Kropil sen. a Aleš Vítek s a nimijoko nejvotdí překv-,,.ní turnaje 
rotr ?rci.t.l z príbroni, který se Ui-posled proatJil aov.i č&l. Špičkou 
přtl o-pi Irtty, Tcffiic t.rřm bróctúo ;mott.Silo sni odehn.nýcn řest oKťU- 
Í'V: 'ak konoírjtou roadřisní prvníoi, rJot. Vsiskni. ciosánli í>,.. "'o
ptitu úderů a teprve rozř-ozovmoí nrci.lo vítěze. íCojpevnSjíl r.o;-vy 
n'I Vl.Ki-ijčí ejen, n po Etsiuxe se sPví-.1 nmjiteiem ŠúreckěiiO džbánku. 
Sou;.dl byln opit dotovlnn cinou p.:-o idke.řekou kstě;;crii; kt&rou 
s p..oVE-kou vyfifJl ,;iž ''I.ligtu'' dospělí Ldos kotclka oddílu GolT 
?nřk>.. v coutbíí žen jio podrukú v letcSní uenónk svípĚuila

jívíová s 0l0’;,i’„.oíí. Kýzkou poaorncoti pro vítěze všech ksXcgorU 
b,; lý diplo.ty o eripindinÍTsi krwaboo.i na ňich Ěpiikových ireelíiiů ••
- kurikutr.riijtů Juímitý o Dsjtiela.
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voZ.

luuiii; 1, Kj-tjěi y i .  b f A t Litoměřice 1(53 vid arů
2» řkohel p « r řříbřúá i W
3. Vítek Aleš Olomouc 165
4. Václavlk Roman Příbram 167 -r"-
5. Krásný Petr Uh.Hradiště 167

ženy: 1. Appelová Alena Olomouc 181 _tl ̂

2. Chromcová Danuše »*• mm 185
3. KožíSkové Miroslava Golf Praha 186

žáci: 1. Metelka Ladislav Golf Praha 174 /117/
2. Krejčí Vlastimil jun. Litoměřice 141 bez finále
3. liýbner Robert Golf Praha 142 bez finále

-prc-



BAGO 8 A

BAGO 9 A

BAGO 10 A

bago 11 A

BAGO 12 A

BAGO 13 A

BAGO 14 A

BAGO 15 A

BAGO 16 A

-  o nSoo : -y c ;h le j3 l  7 A, e v í í l :  l e h č í
barvě - ĚínaiiB, váha - 45 gj clshok - 41 ca 
:.:G črálYy 2, 4, lo, 1?. 15 +. 17

- po:aaleJ21 variantq niče 7 A
barva - zelená, vána - 50 g, cdskok - 23 ca

- nejtĚSčl EÍC séi‘ie
barva -  c v č t l e  č e rv e n á ,  váha -  145  r .  oislrck  -  3C nra 
14X0 “ váh.a

-  r y c h l ý ,  nSklcy n i S ,  nnionoátrannS použreelný 
barva  -  f i a l o v á ,  vána -  j j  g ,  oáekak -  57 c r  
KG -  1 ,  2,  4 , 1 2 ,  1 3 ,  14 1- l e

-  tČi;4ý| p ř i t o n  p-nkky a ry ch ly  n í5
barva aví-tie zelená, váhá - 90 g, cdskok - 50 cm
KG - 3, 14 + 17
KXG- bloakj píiná annh::., váha

- tvrdá po.,;alá várifnr.,, níJa 1 A
barva -  linčňá, véna -  42 ěl, odnlok -  19 cn 
KG -  15
iV.XG- žnek, klíny

- super rychlý' nič
barva - čorvoriohnc4é, w.hij ó3 g , cdskbk 7C cii 
,.nj “ 1 ,  2 ,  3 ,  T, 1 2 ,  n-t; n :
KiC—  ledvina, blesk, trubke

-  velm i EĚ-kký, l í n ý  míč e črcno i:  povrchovou épraivcu 
barva ~ nodl'é, váha -  3b Cs edekok ~ 7 cn
Ku “ 2, o, 7, £, P, 11 + 15
KIG- ánek, loopiny, prí-é čréhs, sopka, klíny

- barva - žluté, váha - 35 g, odskok - 50 cm 
KG - 5, 10, 12, 13, 14 + 17
i.íXG- přímá draha

příště polořačovánl
cprecoval - F.Krůďi
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KvSten se hei:̂ žl nejrůznějSíai oslavami a mimo jiné i spoustou 
narosených golfistů. PosuSte S6s;i* škodě, že do UEáv&rky 15.dubna 
neia doposud nedošly -v-ypraccvcné likoly dopisovatelů. SvláStě pak 
!Íu2±_Šj._u j® tuto rubrikti nepostradatelný. Zatia ji tedy nelze 
povazovat za celostátní. P o h l e d n ě t e  na to!

lne 17. května se dožívá 60 let zakladatel preaského dráhového 
golfu, dlouholetý obětavý funkcionář koziisa DG při ČG3, člen 
fj Golf Praha a horlivý propagátor tohoto sportu p.Josef Klinpl.
Do dalSího života nu přejeue hodně zdraví a úspěchů, jak v osobním 
životě, tak ne pcli pracovním e zájmovém. 2a své zásluhy byl navžen 
na událění čestného titulu veřejného uznání v tělesné výchově.

lne 4-.5. uplyne právě měsíc od chvíle,,kdy vstoupil do stavu manžel- 
skíno hráč íiritmy Praha - Jaroslav Mučka.

Neméně kulaté výročí osleví i hráč Spei’teku Příbroa Petr Prchal, 
lne 16. května oslaví narozeniny. Kolikátá ? Zkuste uhodnout 7 
probádali byste boty. Možná tak Ljube Hermanová by se ti'efila. 
Petrovi letos je “nr£22_EŠr;_l2u ' r.apvěřitalné, ale je
to tak. I jemu tedy přejeme do té druhé pStatřicítky hodně zdraví, 
duěevnl svěžesti a sportovních úspěchů jai:o byl ten poslední na 
AritmS.

A nyní patnáctiletí a dvacetiletí:
Michal Kotek 
David čepek 
Julia Májová 
Mirka Klímová 
Jiří Sebele 
Jiří Veselý

16.5.1965
26.5.1965 

6 . 5.1960

18.5.1960
7.5.1960
29.5.1555

Golf Prah,a
Golf Praha
Slávia Trnava
Golf Frahe
Spartak Praha
Golf Praha t.č, ve
výkonu voj.povinnosti
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1.6.
7,8.6.

14.15.5.

21.22.6. 
28,29.6.

Cechy

Píseň /II.liga/ 
Brno /CTJ + I./ 
Přeštice /ňTJ/

Šternberk /RP/
Fr.Lázně /STJ+ 

II. /

YOEAVA SLOVIIíSKO

OloaiQuo /II.liga/ Bresr.o /RTJ/
IřTTO

Kopřivnice /RTJ+ 
II. /

i/rio
Tovaěov /ETJ/

KTTO
Trnava /ll.liga/

Košice/H?/ 
Košice /Srj/

A ještě jeden restlk z minulého číala.
Omlouváme se, že nám s květnové termínovky někdo /nejspíž tiskařský 
šotek/ vyfoukl termín pořádání celostátního turnaje v Trnavě ve 
dnech 10 - 11.5.
1 přesto doufáme, že tEt přijede- hodné závodníků.

ČSYEN.
V prvních dnech června budou rána ještě hodně studená e mnohde 

i s menšími crazíky, které však záhy zaplaší sluníčko. Červen má 
být v celku teplý a pěkný. Předpokládáme vydařená počasí na CTJ 
v Brně a STJ v Přešticích.
Po 21. to bude již horší, protože nám všecruiy naše přístroje a 
pomůcky ukazují na krátkou, ale prudkou změnu počasí, předvídáme 
větrnou smrěí nebo hodně silný bouřlivý vítr, v některých krajích 
krupobití a průtrže mračen, poslední dny sějíce cají bjSt hodně teplé, 
ale 8 proměnlivým počasím. Františkolézeňským tedy doporučujeme 
avýSenou ostražitost při přípravě turnaje ETJ + II.ligy.
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B

F

6

H

A-tajenka - l.část; B-roén, druh pštrosa; C-bůh lásky, smlouva; 
I>-kocour/zaslarala/, světová org.zeml, plošná míra; E-název hlásky, 
japonský ostrov, vidiny; G-řeka v HSFSB, německá řeka,
H-tajenka - 2,část

1.-biblický mořeplavec, druh koberce; 2.-řecký ostrov, možná;
3.-kovový odpad, zkr.odbytu strojů a nářadí; 4.-volání o pomoc, 
horské pleso, římsky IGOl; 5.-iniciály příbramského golfisty, 
domácí šelmy, zkr.logaritmu; 6.-lesní bylina, londýnská čtvrt;
7.- Časový úsek, mužské jméno; 8,- naše velehory, zkr.informací;

Nápověda: 2.-Átros



-  23  -

Z p r a v o d a j  D G  

odpovědný redaktor - Ivo Pavelek
redakční rada - Petr Prchal, Pavel Kridl, ífichal Polák,

Dáěa Drexlerová,

tiskne ÚV ČSTV
vydává Komise dráhového golfu při Svazu Č3G 
náklad 300 ks
uzávěrka tohoto čísla byla 15*dubna 1980
vyšlo v květnu 1980
neprodejné


