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Jednía z důležitých bodů k posuzovaní dobrých pořa
datelských služeb na turnajích Je zajištěni občerstvení. Včich- 
ni, kteří se turnajů zúčaatňujeaie, dobře víme Jak Je to služba 
potřebná a oceníme když bez Jakýchkoliv problémů můžeme svým útro
bám dopřát po celou dobu turnaje Jídlo a pití přímo na místě a ne
musíme odbíhat se strachem, že se nevrátíme včas k dalšímu kolu,

lato služba se stala na důležitých turnajích Již takřka 
samozřejmostí. ITěkdy má na ní pořadatel svůj větší podíl. Jindy 
pouze využívá výhodné polohy svého hřiště u stávajících stravova
cích středisek. Poslední dohouse však na našich hřištích rozšířil 
nežádoucí nešvar- předražení podávaných Jídel,

Kaposled Jame se o toin přesvědčili při mezinárodním 
turnaji Plory v Olomouci. Při ne příliš dobré ekonoiaické situaci 
oddílů se Jisti každý snaží získat zdroje příjmů všemi dostupnými 
prcstředky, ale že by to.muselo být na úkor kapsy účastníků 
turnaje se nám nezdá právě "fér". Až 40 % přirážky na potraviny 
zakoupené v obchodě snad byly políčené na movité zahraniční účast
níky, Jinak si to lze těžko vysvětlit.
"Obchody šly dobře, nikdo si nestěžoval", může někdo ha:oítnout, 
iO Je pravda. Velká většina hráčů si občerstvení koupila. Kěkte- 
ří chtěli ukázat před zahraničními partnery, že na to také mají. 
Jiní například v časové tísni byli nuceni něco sníst. Kdo však 
měl Jen trochu Času, volil místo stravování Jinde a nelitoval.
Za cenu menší než by pořídil chléb se smaženou kotletou na lo
komotivě, měl T restauraci II.cenové skupiny kompletní menu 
vČetr.l nápoje,.

Co vy na to pořadatelé - obchodníci?!
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"Ohlednutí**
Sezóna skonSila. Budeme hodnotit svoji hru, činnost 

oddílu, dělat rozbory a statistiky. Vím, že je na to ještě brzy, 
vždyí zpracovat objektivně materiály chce odstup několika týdnů. 
Chtěl bych se však jenom trochu poohlédnout za tou letošní štací, 
ještě dřív, než se všichni definitivně uložíme k zimníriu spánku.

Dráhový golf u nés existuje již devátou sezónu. Doslo
va 2 ničeho se podařilo vybudovat systém soutěží, který funguje 
dodnes. Počet oddílů se zvýšil na dvaadvacet. Rok od roku bylo co 
zlepšovat. Především na sportovním poli se nám podařilo udělat 
veliký skok. Naši přední hráči se dobře umístovall na zahrmíčních 
turnajích. Tři roky po vzniku dráhového golfu v fieskoalovensku 
jsme podle hodnocení FIM zaujímali co do počtu členů a oddílů 
4,-5,místo v Evropě. Zvláště v poslední době pádlo několik čsl. 
rekordů, o kterých jsme sl mysleli, že patří už do oblasti snů. 
Můžeme říci, že na sklonku roku 1960 máme vynikající hráče jako 
Vítka a Arbeita Z Olomouce, Fridrika a Hlbockého z Trnavy,
Rozmaru a Krejčího z Litoměřic, FaloviČe z Košic nebo Krásného z 
Uherského Hradiště. Objevují se velké naděje. Sulklewicz z Arltmy 
Praha a Drgoň z Trnavy,

Velká Škoda, že letos poprvé od vzniku dráhového gol
fu u nás jim ťřV ČSTV nedalo příležitost' změřit své síly na někte
rém zaliraničním turnaji. Ostudu by určitě neudělali. Doufejzae« 
že tyto chyby se v příštích letech už nebudou opakovat.

S čím však spokojeni být nemůžeme je práce administra
tivní a řídící. Nemohu se zbavit dojmu, že poslední dva roky 
funkcionářská činnost poněkud stagnuje vedle rychlého sportov
ního růstu hráčů. Je to nebezpečný trend. Tato malátnost by mohla 
za nějaký čas mít neblahý vliv na sportovní soutěže, .
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Konilse DG jako nejvvšší orgán není v dostateoném 
předstihl!, irikteří í;p.kládající členové ztrácejí pomalu přehled 
€. jiní na schůze už vůbec nejezdí. Za poslední dva roky se ko
mise DG sešla jenom několikrát a to buá v malém počtu nebo na
rychlo, kvůli neodkladným termínům. Neříkám, že členové komise 
DG mají dělat všechno, vždyl vznikly subkomise. Llusí vsak práci 
řídit a stanovit sl pevný roční plán a přesnými daturay a to, 
alespoň so čtyřmi schůzemi ža rok, Ka tyto schůze musí přijíždět 
jed;iotliví členové a předsedové subkomisí dostatečně připraveni 
i promyšlenými a jasnými názory,

lía začátek každé sezóny by bylo dobré pozvat k jed
nání i sekretářku ČGS s. Renatu V/ikartovou, které projevila o 
dráhový golf velký zájem. Společně bychom potom mohli hnout někte
rými obřími balvany, které nés už dlouho tíží. I.Iám na mysli "Jed
notný tréninkový systém" dohotovený s velkou námahou, který je 
už devět měsíců nedobytně "zkoumá " na metodickém oddělení 
Ct  ČDIV v Praze na Strahově s. Jandera. Připadne by ee měly pod
niknout nové kroky k legalizaci našeho sportu v čeakosloveiácé 
tělovýchově a obnovit zahraniční výjezdy.
Ještě není pozdě. Chce to jen odpovědně a sebekriticky zhodnotit 
situaci, provést reorganizaci v komisi DC a v jednotlivých sub- 
kondeích. Zainteresovat nové funkcionáře. První pokusy poctivě 
zhodnotit situaci v našem sportu jsou vidět v subkomisi PVK.
Eez podpory však i toto snažení zhasne.

Co se týká turnajů k tonm musím říci, že u někte
rých až na pováženou klesla jejich tradiční sportovní atmosfé
ra, S tím ruku v ruce jde samozřejmě špatná ustroj ovací kázeň 
hráčů a organizace turnaje. Atmosféra'je důležitá věc. Je to 
vlastně všechno co dělá turnaj turnajem. Dobrá práce pořadntale, 
úklid drah, včasné a nekompromisní tikončeni tréninku, nástup, 
ustroj ovací kázeň během hry, ale 1 při vyhlašování výsledků, 
výkon rozhodčího, Icvalíta ubytování • atmosféra ® sportovní 
výsledky.

■ Atmosféra je cosi jiskřivého, co visí ve vzduchu, až Jste z toho 
mírně nervózní. Je to krásné mrazení a napětí.
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rodrobnějším rozborem turnajů v roce 1S£0 se budene 
zabývat v příštím čísle. Pokusíme se objektivně zhodnotit neofi
ciální soutěž o nejlepší CTJ a dáme pořadatelům několik rad.

IJožná se bude někomu zdát můj pohled na sezónu 1380 
příliš kritický. Jsem toho názoru, že . Je lepši říkat si pravdu 
otevřeně a nijak Ji nepříkrášlovat.

Věřte, bude to výhoda pro nás pro všechny

lve Pavelek

O  ^

Dnešní interview bude trochu neobvyklé a takříkajíc 
narychlo. Původně Jsme měli úmysl zařadit do tohoto čísla rozho
vor s někým úplně Jiným, ale naskytla se dobrá příležitost a by
la by Skoda Ji nevyužít. Jak už Jame vás informovali člen redakční 
rady Ivo Pavelek nastoupil 27.června t.r. roční vojenskou službu.
S aktivní činností Je konec, mysleli Jsme si, když tu najednou se 
po dvouměsíční pauze objevil v Olomouci v předvečer turnaje 
"0 pohár Flóry 80",

• Ahoj Ivo, co tu děláš? Doufám, že Jsi nedezertovalí
Nikoliv, Přijel Jsem na turnaj a vše Je zcela legální. 

Momentálně sloužím poblíž Olomouce ve Vyškově, Od roku 1972 Jsem 
žádnou Flóru nevynechal. Tento turnaj Je svátkem všech dráhových 
golfletů a tudíž tady nesmím chybět. •

• Není tvoje přítomnost spíš vynucena postavením tvého 
družstva Golf Praha v tabulce I.llgy?

Jdeš přímo na tělo. 0 tom bych však z taktických důvodů 
nerad mluvil.
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Dobrá, začnefiSG jako obvykle. Kolik je ti let, kdy jci 
začínal apod.? Však už sám víš, co hráče zajímá,

3jlo mi tak šestnáct let, když jsem s klukara začal . 
chodit do Parku kultury a oddechu v Praze za zábavou, na kolotoče, 
střelnice, autodráby a za slečnama. Součástí našich radovánek by
lo vždy i několik kol na miniaturgolfu.
Tak to šlo každou sobotu a neděli. Slečny potom, časem někam zmi
zely o zůstal pouze golf.
V květnu 1972 se hrál turnaj ke dni Pisku, rozhlasu e televize. 
Tady byl založen oddíl TJ Golf Praha. Zájemců byla celé řada.
S.ekli mi, že mohu hrát závodně a že je to druhý oddíl v republice 
po Olomouci,

• Za krátkou dobu jsi ae prosadil do reprezentačního 
vyberu. Kolik těch výjezdů vlastně bylo?

V roce 1974 jsem byl nominován na 1,zahraniční tuma.j 
čoi.dráhových golfistů do Vidně, ale ředitelství školy mi cestu 
nepovolilo, kvůli maturitč,
V roce 1975 to bylo Švýcarsko, turnaj v Easileji a o rok později 
Eakousko - Graz. Potom jsem se musel připravo\'at ke zkouSká.m na 
Filmovou a televizní fakultu AitU a do reprezentačního výběru 1977 
jsem se nedostal. Příští rok to bylo o něco veselejší - Velká 
cena Vídně 1978.
Pak následoval nejlepší tumej , r.TE 1979 v Dánsku. Byl jsem ctp.stný 
že jsem si účast v ostrém domácím souboji vybojoval. Je to sen 
Čsl,hráčů zúčastnit se mistrovství Evropy a přál bych to kaž
dému. •

• Ka která tumeje z domácích soutěží nejraději vzpo
mínáš?

To budou asi ty, kde se mi hrálo dobře a štěstěna mě 
vynesla na příčku nejvySeí. Pohár hotelu International 78 - mini
golf a v r, 1979 týden po návratu z Dánska se ml podařilo vylirát 
CTJ v Příbrami,
Jinak velice rád vzpomínám na všechny turnaje, které pořadatel



-  6  -

připraví na špičkové úrovni, Keni to vždycky sa;dozreJxost£.

• Vím, že kromě samotné hry máš celou řadu fiinkcí.
Jsi místopředseda a dříve i hospodář oddílu Golf Praha, rozhodčí, 
člen komise PVK a založil jsi Zpravodaj DG.

Ohledně Zpravodaje to není tak doaela přesné. H jeho 
vzniku Jsem dal pouze impuls. Bez redakční rady by pravděpodobně 
už dnes neexistoval. Jinak během sezóny je toho opravdu hodně 
Q bývám někdy velice unaven, zvláště když se hra nedaří a musím 
zvyšovat tréninkové dávky,
V zimě pak ze me věechno spadne a v lednu už se nemohu dočkat 
sezóny,

• Uzavírá se první desítka čsl.dráhového ^olfu. Jak 
vidíš jeho budoucnost;

Momentálně Ji vidím trochu z dálky. Jsem už dva měsíce 
n?i vojně, Ila předních místech se objevují nová tváře a ta je dobře* 
Vývoj si nutně žádá určité změny ve struktuře soutěží. Vedení 
dréliovéiio f:olfu a jednotlivé komise DG však nejsou v dostatečném 
předstihu. Mnozí funkcionáři co čsl,dráhový golf zakládali jsou 
již unaveni, ale na jejich místa nejsou zatím náhrady. Každý 
z nově příchozích by chtěl pouze hrát. Chápu je, ale nikdo jiný 
tu práci za nás neudělá.
Přesto ale o budoucnost tohoto sportu, ke kterému se fisTV zatím 
staví dosti macešsky, nemám obavy.
Chtělo by to jen řešit problémy, trochu rychleji, operativněji 
a s nadšením jako na začátku.

• Co by jsi řekl na adresu začátečníků?

Aby byli umínění a stůj co stůj chtěli dosáhnout těch 
nejvyáaíoh met. Kdo sl stanoví nízké cíle nemá naději dosáhnout 
špičkových výkonů, líá to ale jeden háček. Člověk si nesmí sám 
sobě nic nalhávat. Když zahraju špatně musím sebekriticky přiznat, 
že to byla pouze moje chyba.
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To už jseia částeSně řekl, Sobekrltlčnost, houžev
natost, trpělivost. iJusí unět ovládat svoje nervy a potlačovat 
enoce běhe;̂  hry, JJesnií závidět souperovi štěstí a dobiý výsle
dek, Mesiií podceňovat fysickou přípravu na turnaj,

• Kdy ES Sase objevíš?

Těžko říct,

• Tak at se ti na Ploře dobře hraje.

Díky,
-pre-
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V průběhu roku jsme se zde zabývali podrobným roz
borem stavby tréninku a základy herního Stylu* líada zde uvede
ných myšlenek se ván jistě zdála relativních n ne tedy zcela 
správnŷ ch.

hnistují však tři zásady,.které jsou nezvratitelné 
a bez jejich- akceptování se ještě nikdo do desítky nedostali
1) Eodržení zásad techniky úderu
2) Jjostatečný trénink v přípravném období
1) Koncentrace na každý úder.



l) Zdsaay lieriiíJio stylu - jak jarae uvedli v ísinuléai čiale, 
technika úderu nebude nikdy absolutně určena už s ohledem 
nu neustálý vývoj.

Se stoprocentní jistotou však lze poukázat na nesmyslnt 
prvky úderu, tedy hrubě chyby;

a) Ony chod:del nej sou kolně na gměr úderu
b) Jakýkoliv nohyb nohou (nohy vSetni boků se při provádění 

celtho úderu nesmějí pohnout)
c) Pohyb zácóstí
d) Výi-nzně.laí pohyb v lokti
e) Propnutá pnSe (nebo obě)
f) Výraznější pohyb v rameni
s) Pohyb hlavy - hlava je během celého úderu bez pohybu, 

oči sledují bod odpalifitě i po odehrání úderu
h) Úder mimo těžiště hole
i) Nedodržení sklonu hole

Při správném úderu tvoří spojnice ramen, paže a lokty obou rukou 
nepravidelný pětiúhelník.

vSbCHNY klouby -  TEDY ZÁPĚSTÍ, LOKTE I  RAMEITNÍ KLOUBY JSOU 
PEV7JY'm BODY ! ! t

Celý pětiúhelník se otáčí kolem osy, tvořené páteří.
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2) Trénink v přípravném období
Má-li hráč dodržovat zásady techniky úderu po celou 

sezónu, musejí mu na jejím začátku "přejít do krve" - stát se 
automatickými. K obnově u zkušeného hráče Je k tomu třeba 
4 - 5  týdnů s dodržením těchto zásad:
a) hráč se při tréninku souaířeáuje na dobrá teohnícké provedení 

úderu.



b) Hrsč absolvuje alespoň 5 tréninků týdně - přestávka mezi 
dvěma tréninky není delší než 48 hodin.

o) llinlriální objem jednoho tréninku je 150 úderů.
3) Se,one-ll hráS trénovat 5 týdnů před prvním turnajetn, zátěž 

poatupnS nai"ůstá. Vrchol je ve čtvrtém týdnu.
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3) Koncentrace
3udete-li hrát na podsira v Košicích, Beoasíte při 

úderu slyšet, jak soupeří chodí listím. Pak jste slušně 
končentrování. v > v-ZIS'

Ještě nedávno jsme se těšili na sportovní zápoleni 
v roce 1580 a než by řekl "ěvec" tuto sezóna je za námi. Byla to 
první sezóna, kterou nás provázel náš samostatný Zpravodaj. Před- 
pckled, ze spolupráce s jednotlivými oddíly bude obtížná se splnil 
téměř do puntíku. Redakce se jistila tím, že požádala jedJiotllvé 
oddíly v prvních dvou číslech o materiály, ze kterých by mohla 
po celý rok čerpat. Žádala o stručnou histoiňi oddílu pro rub
riku ”Z EASSKO 03IÍLU" a o jmenný seznam hráčů s údaji, které 
by lyly zajímavé pro rubriku "SPOLECLIISKÁ KROIIIIÍ/J’. V výsledek? 
Beze zbytku splnilo tyto úkoly pouze 7 oddílů. 0 všech jame si 
mohli na strérikách našeho časopisu přečíst a dozvěděli jsme se 
1 o životních jubileích, jejich hráčů a hráček. Jen tak pro rekapi
tulaci. Jsou to Lokomotiva Olomouc, Golf Praha, Slávla VŠ Plzeň, 
fj Šternberk, Slávia Omava, Spartak Příbram a Golf Opava. Všem 
těmto oddílům děkujeme za projevené pochopení pro ne příliš leh
kou prfioi, Ealších pět oddílů (Aritma Praha, Spartak Pha 4,
"J PřešticeSlávia VŠT Koěloe a Start Brno) splnilo \ikoly jen
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napui, rQSKyxj.1 seznaRj nráčů, A co ostatní oddíly? Nenají anad 
své dopisovatele, neraají snad politicko-výchovné pracovníky, 
nerwiji snad předsedy oddílů? Každopádně však mají lhostejný přístup 
k práci vňeoh toch, kteří to myslí s dráhovým golfem dobře, Marné 
byly výtky jednotlivců na naši adresu, že jsme zapomněli na jejich 
narozeniny, svatbu, úspěšně ukončená studia a pod. Nezapomněli 
jame, jejich oddíloví funkcionáři nás o nich "zapomněli" včas 
informovat, Zopakujme si oddíly, jejich vedení nemá zájem 
spolupracovat. Jsou to:

SLAVOJ I.ITC;.ÍĚfiICE 
ČS3L PRAIíTIŠKOW LÍZNS 
SOKOL TOVAÓOV
sl.sl.uh.:ir/j)iStě •
START KOPftlVlíICE 
B.C,PRIEVIDZA 
mostJíheS BREZKO

—pro-

""""" Poslední víkend v srpnu se konal již 11,ročník aezi-
nércdního turnaje o pohár Plory v Olomouci, Už v úvodu musíme 
konstatovat, že se jak sportovně, tak organizačně vydařil dalrko 
lépe než s velkou pompou připravovaný loňský jubilejní ročník.
Do Olomouce se sjelo 61 hráčů a 17 hráček z NSR, Rakouska a Zá
padního Berlina, kteří změřili své síly s nejlepšími hráči ÓSSR, 
Ty tam jsou doby, kdy si zahrniční borci jezdili do Olomouce pro 
ceny. Také letos se zde představila pouze druhá garnitura, která 
naěe nej lepší hráče nemohla nijak ohrozit. V soutěži mužů se do 
finále prezentovali pouze 3 zahraniční hráči, z nichž nej lepší 
skončil až na 1 7«místě, ženské finále bylo pouze čsl.záležitostí. 
Zájem všech našich hráčů se soustředil na získání skalpu domácího 
hráče íiarcela Arbeita a pokusit se tak přerušit jeho obdivuhodný



"hattrick" z poslediiíc:. tří rofrxíků. Ilakoaec se to fíkutečnř poiíiiři- 
lo jeho oidílovéxu kolegovi, vedoucímu hráči čal.poháru A.Vítko
vi, který svým výkonem odsunul nejúspěšnějšího hráčé poháru Flo
ry na druhé místo. Třetí skončil letošní mistr OSSR A.Fridrik 
z Trnavy. V Senách dorriinovaly hráčky TJ Šternberk, které překva
pivé přehrály i favoritku soutěže, domácí A.xtppelovou, Další 
pin̂ enst*.'! putovalo do Šternberku i se zajímavé soutěže manžel
ských párl, kde jasně zvítězili manželé Krouzingrovl, Ve vložené 
soutěži družstev byly úspěšné týmy, ve kterých startovali vítě
zové soutěží jednotlivci, V mužích Lok,Olomouc, v čele s A,Vítkem, 
V ženách družstvo líoravy v čele s I.Kreuzingrovou, V rámci tur- 
je vyhodiiccená soutěž I.ligy družstev se stala kořistí domácí 
Lokomotivy před Litoměřicemi, která se tím dotáhly pouze ne 1 bod 
za vedoucí Smavu. Svým posledním místem zpečetily svůj osud Ko
šice, kterým zůstala už jen teoretická šance na udržení v I.lize,
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Výsledky;
1É A, Vicek
2, 11. Arbeit
3, A. Fridrik
4, I. Palcvič
5, u. Sulkiev.d.cz

Olomouc 
Olomouc 
Trnava 
Košice 
Aritma Pha

237
240
243
247
249

zeny; .
1. I. Kreuzingerová
2, ' E. Kmávková 
3* A, Kppelová
Llanžel.páry!
1, Kreuzingerovi
2, Drexlerovi
3, Kožíěkovl

Š ternberk 
Šternberk 
Olomouc

Šternberk 
Aritma Fha 
Golf Pha

(10 okruhů)

257
262
266

Družstva: stužl
1. Lok, Olomouc
2. Sl. Litoměřice
3. šl. Trnava

zeny
1. Morava
2. Lok, Olomouo
3. Čechy
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I.llga - 6.kolo
1, Lok.Olomouc
2, S1.Litoměřice
3, Sl,Trnava
4, 31 .VŠ Plaeri

495
512
519
532

5. Start Brno 536
6. Golf Praha 537
7. Sp,Příbram 545
8. Sl.VŠT Koeice 585

13« a 14. září se konal v Příbrami v rámci osl&v dne
horníků předposlední celostátní turnaj započítávaný do Čni.pohá
ru a zároveň 1 predposleání kolo I.liíjy. Přes SO hráčů a hráček 
přivítala Pi-ibrnm dost nevlídně. První den byl poznaraenán črntými 
přeháňkami, po oba dva dny pak komplikoval hru nepříjemný nárazc- 
vý boční vítr. Přes tyto těžká podmínky bylo dosaženo hodnotný^oh 
výsledků. Svědčí o tom 1 průměrný výkon vítěze, který zní 24 úderů 
na kolo. Vítězem se stal IS.Arbelt z Olomouce, který si tak vyntúira- 
dil zaváhání na domácí Floře, Druhý skončil A.Fridrlk z Trnavy 
a třetí až po závěrečném rozstřelováňí V.Krejčí. V ženách zvítězila 
stále se lepšící D.Drexlerová z pražská Arltmy. V lize družstev ve
doucí Trnava úspěšně odrazila nápor Litoměřic, před kterými na
konec skončilo ještě, v Příbrami tradičně dobrá, družstvo Golíu 
Pralia. Poslední příčku obsadilo již a osudem smířená družstvo Košic.

Výsledky t (8 olcruhů)
1, Ti.Arbelt Olomouc 192
2, A.Fridrlk Trnava 195
3, V,Krejčí sen, Litoměřice 157
4, P.Ulbocký Trnava 197
5* P.Krásný Hradiětě 158

1. D.Drerlerová Aritma Pha
2. D.Chromcová Olomouc 
3* O.Vrábelová Košice

216
220
222

I.li^a - 7.kolo
1. 31.Trnava 505 5. Sp.Příbram 534
2, Golf Praha 511 ó. Start Brno 535
3. S1.Litoměřice 513 7. Sl.Vá Plzeň 555
4. Lok.Olomouc 5 U 6. Sl.VŠT Košice 600

Poslední zářijová sobota byla taká posledním vystoupením
koěického družstva v celostátní I.lize, :iusíme však konstatovat, 
že se Slávla V^T rozloučila důstojně, dobrým výkonem. I když to



t;-lo r.G doniácí pidě. dokázala, ze rá na to, brzy se piezi tie;ilepňí 
t̂ ziy a celé Č3SR vrátit, Košice přivítaly účastníky ll.CTJ pók- 
nyn počasiai, které vydrželo po cely turnaj. Tomu také odpovída
ly dobré výkony, hlavně hráčů, kteří bojovali o prvenství. Na 
stupeň nejvyšSí vystoupil hráč mistrovského celku Achim Fridrik 
před domácím I.PaloviČem, oba se značným odstupem před třetím 
".Arb.itcm, Soutěž žen s velkou převahou vyhrála domácí O.Vrébé
lové. Ijrúh.é místo získala D.Chromoová až po závěrečném rozstře- 
lovaní, Vítšcstvíai V posledním kole ligy se pojistilo družstvo 
Sl,Trnavy letošní titul. Po matném výkonu Litoměřic, které skonči
ly hluboko v poli poražených,je to plných 10 bodů, o které pře
hráli v závěrečném hodnocení své nejbližši pronásledovatele. Je 
to zatím nejvýrasnější úspěch, jaký kdy nováček soutěže dokázal. 
PlráSi Fridrik, Hlbocký, Drgoň, Elsohek, Kvasnička a Blaha, kteří 
tvořili základ družstva, prokázali nejvyrovnanější formu a po 
zásluze poprvé v historii putuje titul na Slovensko.
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Vvsl''idkv; (8 okruhů)
1. A.Fridrik Trnava 191 1. O.Vrábelová Košice 214
2, I.Palovlč Košice 196 2. B.Chromcová 01omouo 233
3.l',Arbeit Olomouč 204 3. B.Brexlerová Aritaia Pha 233
4. ?.Krásný Hradíště 205
5. M.Kožíšek Golf Pha 206

I,li~s - E.kolo konečná tobulka
1. Sl,Trnava 528 1. Slávia Trnava 60 4.129
2,'31.VST Košice ■ 534 2. Slavoj Litoměřice 50 4.205
3, lok,Olomouc 538 3. Lokomotiva Olomouo 43 4.214
4. Sp.Příbram 539 4. Slávia VS Plzeň 40 4.274
5, Golf Praha 544 5. Golf Praha 30 4.336
6. Sl.Litoměřice 551 6. Spartak Příbram 30 4.368
7. SI.VS Plzeň 556 7. Start Brno 23 5.165
S, Start 3mo 1,■ 338 8. Slávia VSt Košice 20 4.494



Českosloveiiâ fý pohár 1980 (neoficiální)
1. A.Vítek Olomouc 233
2. P.klbooký Trnava 231
3. A.Pridrik Tmava 224
4. M.Hczr.ara Litomorice 218
5. I.P-lovič Košice 207
6. p.íúrásný Hradiště 205
7- V.krejSí sen. Litosiéřice .198
S. ri.Arbeit Olomouc 197
9. P.lrgoň Trnava 183
10. k.kolíšek Golf Pha 175

1. A.Appelová Olomouc 33
2. li.Kcžíěková Golf Pha 26
3. O.Vrábelová Košice 25
4. l.DrexlGrová Arit;'a Pha ,23
5. D.Ciiromcová Olomouc 21

Národní poháry se dostaly do své sávěrečné fáze. V
Čechách a na Slovensiru již soutěže jednotlivců skončily. Ua IJoriivě 
skončí již tradičnía poháresi VÍííR, Ka to.nto místě aiusíme pochválit 
vedoucího soutěží v Čechách Ing.P,Dre:slera, který bleskově ihned po 
skončení posledního turnaje dodal i konečný stav českého poháru 
e kterým vás tak můžeme seznámit. A nyní již v přehledu výsledky 
jednotlivých RTJ.
Čechy: S.HtJ v Přešticích (5,9.) 41 mužů - 4 ženy, 4 okruhy

1. ?,Prchal Příbram 102 1. D.Váňová Sp.Pha 4 125
2. J.Hála Pr.Lázně 109 2. V.Lisová Pr.Lázně 129
3. V.Holan Příbram 110 3. K.I.Iréčková. Aritma Pha 130

10, RTJ v Plzni (7.9.) 50 mužů - 4 ženy, 4 okruhy
Plzeň 89 1.D,Váňová Sp.Pha 4 1141. J.̂ ráz

2. P.Srůdl Příbram 93
j, L.Aschenbrenner Plzeň 97

2,V.liaová Pr,Lázně 124 
3*N.Korelusová Pr.Lázně 142



Český pohár jednotlivců 1550
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1. J.Sulkiev/icz Aritna Pha 114 S. P.Krůdl Příbram 57
2. h.P.ozmara Litoměřice 98 10. L.lúetelka Golf Pha 57
3. R.Váciavík Příbram 68
4. 11,'£tv1±b Pr.lásaě 65 1. D,Váňová Sp.Pha 4 18
5. V.Molan Příbram S4 2. K.liráčková Aritma Pha 17
6. R.Holael Golf Pha 81 3. P.Lrexlerdvá Arltma Pha 16
7. u, O'vnáo Plzeň 61,5 4. il, Ložisková Golf Pha 15
8. P.Prchal Přibrán 60 5, L.Svobodová Sp.Pha 4 12

líoreve. 6,RTJ v 3mě (23.6) 48 mužů - 6 žen - 4 okruhy
“i m V.Ččch Brno 94 1, E.Krňávková Šternberk 107
2. lí.Arbsit Olomouc 97 2. I.Kreuzingerová Šternberk 110
3. B.Piotrovraki Emo 100 ̂ 3. B.Pardusová Hradiště 113

7.KTJ v Opavě (5,9t,) 40CIUŽŮ - 9 žen,4 okruhy (chybí výsl.list,)
1. li.Arbeit Olomouc 1, E.Krňávková Šternberk
2. J.Bednář Šternberk 2, D.Chromcová Olomouc
3. R.Krě Šternberk 3. A.Appélová Olomouc

e.RTJ ve Šternberku (místo Kroměříže;
1. 0,Karásek Šternberk 95 1.E, Krňávková Šternberk 102
2. J.Jíreuzinger Šternberk S6 2, B.Pardusová Hradiště 103
3. P.Krásný Hradiště 98 3, I.Kreuzingerová Šternberk 108

V toQto turnaji ee podařilo donácímu hráči Rostislavu 
lilkĚíkovi vytvořit rekord hřiště a vyrovnat ěsl.rekord na jeden 
okruh výkonea 19 úderů,

Slcvcnako 9.RTJ v Prievidzi (6,9.) 16 mužů - 2 ženy, 4 okruhy
1. A.Jridrik Trnava 861 1, S.íiišenková Prievidza 125
2. P.Klbocjcý Trnava 88 2, Lučatíncova Březno 132
3. I,Palovlč Košice 94

10.E U v Prievidzi (7.9,) 15 mužů - 2 ženy , 4 okruhy
1. A.Fridrik Trnava 89 1, S.lííěenková Prievidza 126
2. I.PaloviS Košice 92 2. Luěatincová Březno 131
3. S.Buchoar. Prievidza 92



Za pozornáat stojí zvláště výborná výkony, v sonoasné 
době nej lepšího slovenského hráče, Aohiňia Pridrika, Výkon &G odpo
vídá í( 21,5.

V oblastech byly dohrány II.ligové soutěže, S vítězeni
slovenské ligy a prvním účastníkem kvalifikace jsme vás seznámili 
již v minulém čísle. Zbývá tedy doplnit jejich soupeře z Čech a Mo
ravy.

Poslední kolo v Čechách se konalo v Příbrami. Svým šes
tým vítězstvím v soutěži ai pojistilo družstvo Aritmy prvenství ve 
skupině a již podjruhé za sebou ae pokusí vybojovat prvoligovou pří
slušnost. Rozdílem více než třídy skončila další družstva, druhé již 
o nic nehrající Pr,Lázně a třetí stále se lepšící Sp,Praha A, kter^ 
se ovšem i přes výrazné zlepšení neodpoutal z posledního místa, . 
Smutné je zjištění, že poslední kolo odehrály pouze Pr.lázně a 
Příbram s plným počtem 6ti hráčů.

Dvě poslední kola na Moravě mela dát konečné rozhodnutí, 
kdo bude třetím účastníkem závěrečné kvalifikace. Družstvo Uh.tira- 
diště, které stále mělo naději na vítězství, tentokráte nestačilo 
ani na své další soupeře, natož pak na vedoucí Šternberk, který 
nenechal nic náhodě a v obou kolech Jak v Bmě, tak v Opavě a pře
vahou zvítězil. Nováčkovskou daň zaplatil Golf Opava, který celko
vě obsadil poslední místo. Nic na tom nemění ani skutečnost, 
že družstvu Brna se odečítají v celkové bilanci 2 body za neúčast 
v posledním ligovém kole.

Po objektivním posouzení nadějí všech tří účastníků 
olomoucká kvalifikace, můžeme do role favorita postavit ex-llgový 
Šternberk. Ale pozor, nebývá pravidlem, že favorit vítězí. Bude 
to jistě zajímavý boj.

Konečné tabulky II. li")!?
1, Arltran Praha 67 1. TJ Šternberk 52
2. ŠSSL Pr, Lázně 53,5 2. Sl.Fn,Hradíště 43.5
3. Sl,Litoměřice "B" 42,5 3. Lok,Olomouc "B" 35,5
A, Golf Praha "3" 37 4. Start Kopřivnice 23
5. Sp,Příbram "b" 31 5. Sok.Tovačov 18
6. TJ Přeštice 29 6* Start Brno "B" 15
7. Sp.Praha 4 26 7. Golf Opava 13
8, Golf Praha "C" diskvalifikace



-■ Pro doplnění přeborníJdl oddílů můžeme zatím poaJcytnout
pouze vítěze ze Šternberka. Přeborníky se stali Josef Kreužinger 
a Eva Erňávková.

-pro-
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Oddil DG Sp.Praha 4 dává ve známost, ae dne 15. 
listopadu ve 13 hod., za každého poěasí pořádá na svém hřišti 
na Dikance již druhý ročník crazy-golfového turnaje. Zúčastnit 
ae může každý, kdo přinese min. jednu zabalenou cenu a zaplatí 
symbolické startovní ve výši 5 Kčs, Hrají se 2 okruhy na speciálně 
upravených drahách s vloženou soutěží o krále labyrintu. Občer
stvení, bude zajištěno. Snahu hráčů podpoří hudbou a zpěvem po
pulární skupina SAZE. Sěsíme se na dobrou zábavu.

— prc-

V minulém čísle jsem přislíbil, že budu pravidelně 
přispívat do našeho Zpravodaje, proto tak činím.

Sportovci, funkcionáři a příznivci DG, kterým se 
dostává náš Zpravodaj do rukou, je třeba, abychom všichni v 
následující době využili klidné doby k přemýšlení a přípravě 
organizačních a ekonomických aspektů pro další rozvoj DG, Je koneo 
sportovní sezóny .a j® proto třeba se poohlédnout za.uplynulým 
rokem a to z těchto hledisek;
1) Ja pracovaly jednotlivé komise DG
2) Kolikrát se sešlo předsednictvo DG a v jakém složení
3) Co se podniklo v propagaci a náboru nových členů a získávání 

nových oddílů
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4) Plnění ekonomických a plynovaných částek na ěkoleaí (rozhodčích, 
apod.).

5) Čerpání finančních prostředků na sportovní činnost (dle plénu 
a ekutečnoati v oddílech)

0 výše uvedených bodech bude nutno přemýšlet, a to 
jak v předsednictvu DG, tak 1 ve výborech jednotlivých oddílů. 
Doufám pevně, že na výroční schůzi předsednictva DG a též jed-- 
notlivých oddílů, budou tato hlediska projednávána, aby DG (komise 
a vedení oddílů) splňovaly hlavní tikazatel,pro který byl DG založen 
- m a s o v o s t  - ve sportovní činnosti.

Věřím, že v příštím roce, kdy se dovrší desetileté trvá
ní DG, podaří se nám všem realizovat větší skok do předu v rozvoji 
DG.

V Motelu KOIíOPIŠTŠ u Benešova bude v dubnu příštího 
roku instalován MTG. Současně podle návrhu vedení závodu má být 
upraven a opraven podle PIMS minigolf, Podaří-11 se tato koncepce 
realizovat, bude možno v příštích letech zde pořádat vrcholové 
soutěže v DG, Ubytování (motel, kemplng, chatlčky, stravování per
fektní, koupání apod.).

0 ev,průběhu stavebně-monMžníoh prací budu vás informo
vat ve Zpravodaji.

DG zdart
Josef Kllmpl
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V málo ploáném měaícl říjnu svá jubileu oslaví:

5.10, - Rlehard Černý, hráč Startu Brno - 19 let
5.10, - Míla Horáčková, začínající hráčka Sp.Fha 4 - má narozeniny
11.10, - Peter iíuríň, dlouholetý hráč Sl.VŠT Košice - 23 let
11.10, - Prantilek Drgoň, jeden z objevů letošní sezóny, hráč

Sl. Trnava - 20 let
22.10, - Pavel Šimek, hráč Lok.Olomouo - 34 let
24.10, - Lumír Hanzelka, začínající hráč Golfu Opava - 24 let
25.10, - Ililen Vácha, hráč Sp,Příbram - 30 let
25.10, - Jindřich Jašek, hráč Lok.Olomouo - 25 let
25.10, - Leoš BokvaJ, začínající hráč Golfu Praha - 23 let
25.10, - Rudolf Kappl, jeden z nejdále hrajících hráčů z Olomouce

- 37 let
26.10, - Aleš Vítek, nejlepší čel.hráč, reprezentant, vítČz čal,

poháru 1960, člen lok,Olomouc - 21 let

Dále oznamuj emei
Cestou do svého zimoviStš v Africe ee dne 25.září 

zastavil v osadě BleŠno č.p. 68 pan Čáp, aby odlehčil svým lina- 
veným křídlům. Kaaželům Kroupovým nechal na opatrování chlapečka 
líichala. Je těžký jako kufřík s 30ti míčky a měří jak na půl 
přelomená BZHlíY, Doufáme, že nám z něj vychovají dobrého golfistu,

Pozn.iředekce! viz naučný-slovník golfový - Kroupové • 
■ Vilhelmová Saša, bývalá hráčka SpvPříbram,

-pro-


