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Sťajnš Jaká každý rok na prahu nové sezóny se člověk neubrání 

otázce: "Tak, Jaký bude ten letošní rok ?" Řekl bych, že v mnohém 
dosti zajímavý. Změnila se výrazné struktura soutěži, poprvé po 
osmi letech, a zménilo se i složení funkcí v našich nejvyšších 
orgánadh. Čas ukáže, jestli to byl dobrý nebo špatný krok. □ tom 
však se nechci nyní dále šířit ani polemizovat. Chtěl bych se do- 
tKnout Jiné otázky kolem pořádání turnajů. Leží mi na srdci už od 
K-onca minuláho roku. Titulek článku mnohé napovídá.

Všichni bychom Jistě byli rádi, kdyby turnaje v Československu 
mály vždy tu pravou nervózní Jiskřivou sportovní atmosféru a přitom 
vysokou organizační a společenskou úroveň. To první, špičkové vý - 
kóny, Jsme se naučili houževnatou pílí velíce brzy. Dnes není, když 
hráč na 3Q.miste v žebříčku uchopí turnaj do svých rukou a vede 
výbornými výsledky 1 několik kol, iTíska vah se však zvážila na 
Jednu stranu, oplháme za absolutní dokonalostí sebe sama a nezbývá 
nám už Čas na nic Jiného. Nezbývá'Čas na radost ze samotné hry, 
na klidné posezeni s přátelí, na diskuse, ba ani se rozhlédnout 
po přírodě a okolí.

Turnaje vypadají tak, že přijedeme v pátek odpoledne a do 
večera se úporné snažíme přijít na záludností hřiště. Letní čas 
způsobí, že zapomeneme na večeří a kolem deváté se s vámi už žádný 
číšník o teplám Jídle nechce bavit. V sobotu ráno pak houfně vstá - 
váme v S.oo hod., abychom do osmi něco nacvičili. Počty účastníků 
bývají vysoká a tak konec Je opět až večer. Neděle vypadá, obdobně 
a pak rychle domů. Tak rychle, že mnozí považují závěrečný ceremo — 
niel zo nějakou zbytečnost a přívažek k rozpisu. "Cenu Jsem nezís • 
kal, tak co bych tu Ještě dělal". To Je hulvátství nejhorSlho druhu 
a bude -ll se to letos opakovat musíme se tím zabývat podrobněji,
0 tom ale Jindy.

Co tedy navrhnout pro zvýšení společenské úrovně turnajů ? 
snížit počet kol nebo polevit v tréninku ? Ani Jedno, ani druhé.
Jen náročnými trenink-ý; Jsme brzy dostali mezi přední evropské země 
3 z těchto Opozic nesmfiha slevit. Pořadatelé však mají ještě velká 
rezervy v přípravách ne turnaj.
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1/ Základem Je ubytovat účastníky turnaje včas a pokud možno na 
Jednom místě.

2/ Porozhlédnout se po svém městě a nabídnout při nástupu v sobotu 
ráno přehled kin, divadel, výstav, tanečních zábav, saunu, 
restaurace apod. Případně vylepit plakáty na hřiěti.

3/ 2a vrchol pořadatelské činnosti by se dalo považovat zajištění 
salónku v blízkosti, kde i večer po tréninku hráč dostane teplou 
večeři, posedí s přáteli a případně si bude moci i zetsnoovat 
pří reprodukované hudbě. Zvláště pak na ženy při turnajích za - 
pomínáme. Vidíme v nich pouze spoluhráčky a mnohdy i nebezpečné 
soupeřky. Tanec po večeři by Je Jisté potěšil. A co když zrovna 
tady Je to zamotané klubíčko, proč stále nemáme větší počet 
dívek a žen ve svých řadách.

To Je Jen několik návodů. Jak dostat do rovnováhy sport a spo
lečenský život na turnajích. Eez táto rovnováhy nám bude vždy něco 
chybět. Samozřejmě úskalí Je mnoho. Někteří organizátoři to mohou 
chápat Jako zbytečnou prácí navíc a Ještě ke všemu s finančním 
rizikem. Roztříštěnost ubytovacích kapacit nám taky zrovna nenahré- 
vá. Nakonec může někdo z hráčů namítnout, že se nejradšjl soustře - 
Suje na turnaji sám. Po cestování a tréninku sl chce večer od lidi 
spíše odpočinout.

Jsou to pádné argumenty. Přesto věřím, že většina z nás by 
takto organizovaný turnaj přivítala. Svou přislíbenou účasti třeba 
na společné večeří v sobotu, bychom zabránili xomu, aby se porada - 
tel zadlužil a podnik skončil fiaskem.

Na všech turnajích to asi nepůjde. Zvláště u velkých měst 
budou problémy s ubytováním. Jako každý rok. Doufám však, že nás 
pořadatelé vytipovaných turnajů nezklamou. Zvýšenou Iniciativu 
v tomto směru očekáváme od většiny oddílů.

Když někoho napadne vylepšení této akce napište nám. Děláme 
to proto, abychom se cítili na turnajích Jako ne špičkových spor - 
tovních podnicích a k těm společenská stránka bezesporu patří..

březen 1581 nepsal 
Ivo Pavelek
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.Dnsšní Xntarvlew patří novému předsedovi čsl.dráhových 
golfistú soudruhovi Richardu Bokrovi.

ÍSÍÍGĚi=_0ÉíD_Qt£2-S_ S2M _ 2_Í>sHg_tíiTij._!<de_1ste_grgžil_dStst^ 
3_S3_íáš_23vilo ?
Narodil Jsem. se v Plzni roku 1S25, alespoň takhle mi to tvrdili 
mo^i rodiče. Vg svém životě Jsem prožil mnoho hezkého, ale také 
chudobu v dětství za první republiky, nepřeháním - hrůzy oku - 
páce a psk budovaní nové republiky. To Již bylo krásná. Vystu - 
doval jsem reálná gymnázium a po válce Jsem dělal ledacos. Na - 
konec dsem zakotvil v ncrnictyí na uranu a při zaměstnání Jsem 
cpát řízením osudu maturoval na vyšší hornicko - geologické 
průmyslová škole. Nejprve Jsem dělal manuelně na skále a pak 
důlního technika.

+ Neřekl j3te_mi_go_vás_b3Vilo ?
Já Jsem, nejméně polovinu sváno života věnoval sportu. Na hřištích 
Jsem doslova vyrostl. Intenzivně Jsem hrál kopanou, lední ho - 
kej, odoíjenou, stolní tenis, dělal Jsem Jachting a lehkou atle - 
ilku. Jako dopliňkové sporty Jsem měl českou házenou, běh na ly -
žícn, plaváni 3 baby.

Ť Jo '.'aS oíivedlo k_dr3hovému golfu ?
y rooa 1575 Jsem dostal infarkt myokardu a pří rehabilitaci 
Jsem cbjavil i hřiště miniaturgolfu. Nikdy Jsem žádný sport 
rspcdceňoval, ale dráhový golf se ml zdál fyzicky úmorný mému 
zdravotnímu stavu. Chyba. Po dvou drahách Jsem nemohl, no a 
došlo mně, ža i miniaturgolf Je namáhavý a chce to pravidelně 
trénovat. A protože opravdu neumím žádný sport dělat rekreačně, 
začal Jsem. hrát závadně. íílám -li být upřímný plná mě chytil.

+ ja_l3dnové_sc!2Úzl_KDG_ad3tQU2il_z_funkce_egedsedy_^ 
inSrJÍlBS_tÍ2IÍ!<_i.yv_Jste_byl_Jmencván_na_Jehg_mistg 
2i:ste_nóm_<_tQ.mu_řicl_něcg_bUžSíhg ?
Ing.klaus Horák požádal o uvolnění z funkce přadsedy. V posled
ním období se dostal do situace, kdy byl prakticky přetížen.
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Vykonává řadu veřejných funkcí ve svém bydlišti a v rodině 
rr.u dospívá dcera. Je Jedním z těch, kteří našemu sportu pomohli 
v Československu na svět. Jeho práce si nesmírně vážím. Dovolte 
mi, abych mu Jménem všech dráhových golflstů, tak Jménem svým, 
ra práci kterou doposud pro DG udělal, srdečně pcděkovol.
Ing.Klaus Horák však neodchází, ale bude nadále zastávat funkci 
II.místopředsedy.
iíái§_!í2GE§2E§_S£á££-§_íi:D!í£í£GÉti 

Dráhový golf v poslední době poněkud rozšířil svcji členskou 
základnu. Proto není možné, aby činnost našeho sportu ns-šit 
řídili dva nebo tři funkcionáři. Hlavní úkoly, které před es o 
dráhový golf má musí být řešeny zásadně v Jednotlivých kcr,n:rrrn. 
Komise PVK, 5TK a THIK budou zpracovávat úkoly a návrhy na rozvoj 
ze svého vlastního pohledu. Výsledné materiály budou přndkl dat 
písemně předsednictvu DG k diskusi a schválení. Všechny tř:. 
komise musí. mít na paměti dvě věci. Účelem naší práce Je zvyšo - 
vat sportovní výkony a neustále rozšiřovat členskou základnu.
y_Í£Í2ÍD^I_I2£i_££_E22iyt_E2_2GIi}i_=§Í§£t;_výEi2Gl_S2ÉGíii
struktura_soutěží. Bude_oodle_yás_t3to_zm|n5_Dro_DG_oroE2Sšná ?

Nové stanovení výkonnostních tříd 1 dodatek k soutěží pro rok El 
vypracovala 3TK Ještě pod vedením Josefa Nideckiho. Je velká - 
škoda, že tento zakládající člen čsl.DG se musel ze zdravotních 
důvodu vzdát své činností. I Jemu bych chtěl prostřednictvím 
Zpravodaje poděkovat ea příkladnou práci, kterou pra dráhový 
golf za dlouhá Jléta vykonal. Komise pod Jeho vedením pracovala 
velmi spolehlivě. Osobně mu přeji brzká uzdraveni a návrat mezi 
dráhové golflsty. Novou koncepcí dáveli dohromady od srpna ml - 
nuláho roku. Nemohu teď říci nic Jiného než, že uvidíme. Ještě 
Jsme Jí nezačali ani uplatňovat. Věřím však, že když sl s ní 
lámali hlavu tak dlouho, že bude promyšlená. Tiusíme funkcionářům 
v komisích více důvěřovat a dát Jím větší prevorrioce,

:Jš!í£_I]£_EÍáQ_číDE2§Íí_EiĚdsednictva_[}a_rgk_19S2 _B_yyhledoyý
EiÉQ_E§_9fe22ki_ii§l_!:„§

Asi předpokládáš, že na tuhle otázku dostaneš nejdelší odpověď. 
Ale bude nejkratší. Je pochopitelné, -že předsednictvo pracuje 
na plánu činnosti pro rok 19E1 a to v souladu s plánem výboru
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5v=zu gclfu ÚV ČSTV a usnesením plenárního zasedání ze d.ne 
23.2.1551, Hlavně se však předsednictva DG bude v letošním 
rdce věnovat koordinací práce v Jednotlivých kamloích. íTuslme 
vytvořit podmínky pro kolektivní prácí. Předsednictvo se bude 
snažit o uznání soutěže družstev a mezinárodního styku v příštím 
roce. V lstech 1S81 - 5 se budeme řídit výhledovým plánem 
vypraccvaným Ještě "starou KOG", protože Jsme ho sledall dobrým 
a nsní dlvqd ho měnit.
+ Chcats n|cb_vzkázat_gddilim ?
Chtěl bych všechny oddíly vyzvat, Jmenovitě pak jejích předsta
vitele, ke zvýšané spolupráci s předsednictvem i Jeho komisemi. 
Nsr.schévejta naši iniciativu bez odezvy a to samá slibujeme 
my vám.

Děkuji za rozhovor. zaznamenal
Pavelek

pozn.red.:
i” y  musíme Ještě dodat, že s.Richard Sokr Je příliš 

skrcmný než, aby nám prozradil. Jakých vysokých poct a' vyzná, - 
menání sa mu za Jeho dlouholetou veřejnou a stranickou prácí 
dostalo. Redakce však musí vědět všechno a čtenáři rovněž.
Tak tady:
z3_prácl_mlmo_mzdu -

resortní vyznamenání - stříbrná spona ČSUP /čsl.uran.prúm./ 
- zlatá spona ČSUP

státní vyznamenání

vařalná činnost

Za pracovní obětavost 
Za pracovní věrnost 
Za vynikající práci 
Rád rudá hvězdy práce
Čestný odznak k 25.výr.osvobození 
Csstný odznak KSČ za prac.zásluhy 
Castný odznak pohraniční stráže

za funkca v tělových.- Čestnou plaketu 3VTVS
Pamětní medaile za rozvoj soc.tělových.

Úctyhodná řada. Přejeme soudruhovi Richardu Bokrovi hodně 
zdraví do dalších let Jeho neúnavná práce a nashledanou 
na hřištích.
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Oddíl vznikl v prosinci roku 1S77. Ns ^eho vzniku rnajl zá
sluhu kromě funkcionářů TJ Arltma i hráči oddílu Golf dubu Prehg, 
Spartak PribrEm a tehdejší Stavební fakulta. Li zrodu oddílu stálo 
sedmnáct členů. 2 tohoto počtu Jsou v oddíle do dnešního dne pouze 
tři hráči. Jediným zakládajícím "nefalšovaným" aritmákem je řaor 
Drexlex, do té doby neregistrovaný.

V roce 1B7B přihlásili do II.ligy Jedno družstvo. Ns to, aby 
drželo krok s tehdy bezkonkurenční Příbramí, nemělo dostatek s;u~ 
šeností. Svádělo boj o druhé místo s rr.Lázněmi, 'iako-ec skon...ilo 
na třetím místě. V soutěži Jednotlivců se nikdo neprosadil.

Před vstupem do sezóny 1979 musel oddíl řešit dva zásadní pro
blémy. V důsledku odchodu dvou klíčových hráčů - Strnada a Sulkle- 
wlcze na vojnu bylo nutno ligové družstvo doplnit. Déle bylo třebs 
organizovat funkcionářskou činnost, která v prvním roce prakticky 
neexistovala, nebot nikdo nevěděl. Jak na to. Doplněni družstva 
provedl oddíl po vzájemné dohodě z řad Golf dubu Praha. Na pcll 
funkcionářském došlo k volbě nového výboru a řádnému vymezení 
odpovědnosti Jednotlivých funkcí. Přínosem v tomto směru b>dc 
i to, že oddíl získal zastoupení v řídicích orgánech dráhového 
golfu.

V sezóna 1979 sl děli za úkol, že řádně ovlivni pořadí 
v oblastních soutěžích. Českou skupinu II.ligy oddíl vyhiál s ná
skokem 8 bodů. Český pohár žen vyhrála Dáša Drexlerová, ve stejná 
soutěži mužů obsadil Petr Drexler druhá místo. Ns rovnocenný.boj 
se svými soupeři v kvalifikaci o I.ligu družstvo Arltmy Ještě 
nemělo. Přesto se mu podařilo alespoň v prvním dnu zvítězit. 
Úspěchem bylo přidělení bodovaného CTJ.

1980 - V plánu pro letošní rok bylo Jednak dosáhnout co nej- 
lepělch umístění v celostátní soutěží Jednotlivců. Pokusit se vy
bojovat v kvalifikaci postup do I.ligy. Tuto druhou část plénu 
se 1 přes vynaložené úsilí v tomto směru a poctivou závěrečnou 
přípravu nepodařilo splnit. Družstvo Arltmy v kvalifikaci opět 
prohrálo po dramatickém boji až v roztřelování se Šternberkem.



v' soutěži -aonatllvcú "chli být o -..r̂ -oionýsii ;;l,vt<y 
sackabeoi* tajen, os sa paaaóila uariet iónské pjo.._o, nia 
v cblastnich souoáíích přírno dominovali /Český pohár muóú - 
1.místa oulkiswlcz, ženy - 2..nráčkavá/. Dobrých výsledku bylo 
dosašana i v celostátních soutěžích. Výborně si vedl v roce 80 
Jan Suiklsvvics, který obsadil 11.místo v čsl.žebříčku mužů, 
Jedsnáctá a dvacátá místa v mužích, pátá v ženách, celkem 
7 bodajících v čsl.poháru - ta Je bilance, kterou ss nemůže 
pachiublu žádný druholigový oddíl a řekl bych ani leckterý 
prvollpový v republice.

uddíi se snaží mít dobré výsledky i v mlmcsportovní oblasti. 
Každý rak odpracuji člsnavá kaism 2QG brigádnických hodin na 
svém, hřišti. Přihlásili se do socialistická soutěže vyhlášené 
vomísí rVK v říjnu 1930, V zimním c-bdabi se hráči spolu s ostat
ními pražskými oddíly scházejí v tilocvičně, kde při míčových 
hrách zlepšuji fyzickou kondici.

I pres uvscané kladná stránky ss Jim v některých oblastech 
nsdaři. tových aktivních členů, která se oddílu podařilo získat 
za 3 roky svá existence. Je minimálně. Ani Jeden z nich není 
mladší 13 let. Účast veřejnosti Je oproti ostatním hřištím velmi 
nízká. V prázdnlnovám období většinou mimo trénující hráče zeje 
hřiště prázdnotou.

kcnci minulá sezóny se oddílu přece Jan podařilo pod
chytit tří mlccá nráče ve věku 11 - 12 lat, kteří mají o hru 
vážný zájem. Budou se Jim věnovat nezkušenější hráči. Jak nám 
dále aritmáci prozradili chtějí po vzoru Trnavy Jednou týdně 
pořádat pravidelná odpoledne pro veřejnost. Hráči budou zá- 
Jamcům pzskytcvat neJrůznájSí ínform.ace o turnajích, vybavení, 
tazhnica ú-zsru spod. Ftáái by uspořádali dlouhodobou soutěž 
pro vařajnost.

Letošní strategický plán ? Vyhrát II.ligu a konečně vy - 
bojovat postup v kvalifikaci.

napsal
Pavelek, Drexler
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I^2^É_£Í2Ě£DÍ._t2!!;iSS “ Hflllan Kožíšek - reprezentace, teorie trš -
nlnku

- Achim Fridrlk - technika úderu
- Tomáš Prošek -
- Pavel Krůdl - materiální vybaveni
- ířlarcel Arbeit -

Jednotný_trenlnkgv^_SYstém - rukopis 3^ prosince 197S r;r;
metodickém odd., kde čeká ns svou 
šancij urgence nepomáhají

Reorezentace - první akci letošního roku 3e trohutkání Čechy - 
fílorava - Slovensko. Družstva tvoří vždy osm mužů 
a čtyři ženy. Nominace byla provedena na zéklsdš 
loňského celostátního žebříčku. Jako náhradníci 
bylí pozváni 1 L.Benčík, P.Frko, I.Pavelek, 
kteří se vracejí z vo^ny a budou se 3 1stě chtít 
zařadit zpět do čsl.špičky.

Tréninkový deník.
Již řadu let sl vedu tréninkový deník. Na základě z něho 

získaných poznatků a zkušeností sl troufám říci, že pojedu -li 
'na turnaj po týdením "půstu", budu nerozehraný, že na prvním 
turnaji musím být, bu5 zcela bez tréninku nebo musím mít ze 
sebou, alespoň 12 tréninků a 2.000 úderů. Budu -li ns turnaji 
už dva dny předem, pozor na přehrání.

Tréninkový deník se pro mě stal nezbytností. Je pro mne 
popudem / vloni Jsem měl touto dobou už 20 tréninků a 3.000 úd./. 
Je zdrojem poznatků a zkušeností a v neposlední řadě Je 1 pří - 
nosem pro moje sebevědomí."Tlám natrénováno víc než vloni, 
budu hrát lépe”.
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Jedním z cílu trenérsko - metodlc-xá komise Je' takuvéto 
individuální závislosti zobecňovat. Ke splnění tohoto úkolu 
potřebujeme vyhodnocovat tréninkové deníky. Chtěl bych vás 
proto touto cestou požádat o spolupráci. Založte si trsninkové 
deníky. Sude ku prospěchu vám a předáte -11 JeJ TiYlK pomůžete 
rozvoji našeho sportu.

Jak by měl tréninkový denik vypadat 7 Každému vyhovuje 
Jiná forma. Vloni Jsem doporučoval něco Jiného než letos. 
Problém Je v tom, že chceme -li vyhodnocovat deníky 20 - 40 
nráčú, musí být záznamy Jednoduché a hlavně jednotné.

Jako nejvhodnšjší se dnes Jeví grafická forma. Na. milí - 
metrovám papíre vynáším na svislou osu úderyV 10 mm - 23 úd. /, 
ne vodorovnou osu dny / 1 den - 5 mm /, .

PříklaJ_dgníku:

W W / M aM

-  trénink překážek / stylu / - řada úderů na Jedné 
překážce

- tréninková kola, sledy překážek
- trénink před turnajem / v pátek / + vlastní turnaj

milan Kožíšek
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Jak ^sme uvedli ne Jiném místě tohoto čisla byl aktiv funk
cionářů v Erně také obšírně informován o novinkách ve struktuře 
soutěží. 5 podrobnostmi vás Jistě seznámí vaši zástupci na akti
vu zúčastnění, ale přece Jenom pokládáme za povinnost seznámit 
naše čtenáře s nejpodstetněJšími úprevami, podle nichž se budou 
letos soutěže řídit.

A/ Soutěže družstev - veškerá soutěže družstev I.e II.liga
budou odehrány v rámci CTJ resp.RTJ 
dle zvyklosti z minulých let. Rozpisy 
všech CTJ i RTJ musí zsjistit hladký. 
Schválení některých zvláštností spadá 
do kompetence vedoucích soutěží.

- do Soutěžního řádu bylo zakotveno pra
vidlo o postupovém klíči kvalifikačního 
turnaje o postup do I.llgy pro případ 
rovností bodů i úderů.

B/ Soutěže Jednotí. - bude se bojovat o čsl.pohár /6 nejlep
ších výsledků 2 CTJ/ a republiková 
poháry /6 nejlepšlch výsledků z RTJ/, 
avšak dosažené bodová zisky budou hod
noceny do průběžného čsl.žebříčku spo
lečného pro všechny hráče

- pro zvýraznění kvality některých turnajů 
/CTJ/ a pro souměřltelnost s ostatními 
/RTJ/ byly provedeny úpravy počtu bo
dovaných míst

- v turnajích kategorie "A” boduje 52 hr«,5* 
čú /I.místo- 102 bodů/ a B hráček
/I,místo- 24 b./

- v turnajích kategorie “B" /ostatní/ 
boduje 50 hráčů /I.místo- IDD b,/ a 7
.hráček /T.místo- 21 b./



-:12—

v turnajích obou kategorií budou navíc zvýhodněni nej - 
lepši hráči a hráčky, kteří mohou získat další body za 
za mimořádná dobrá výkony /bodový odstup od určeného 
místa/; v kategorii "A" IQ mužů a 3 ženy, u kategori "B"
5 mužů a 2 ženy.
v turnajích kategorie "C" /RTJ/ boduje v Čechách 30 hráčů 
a 4- hráčky, na Aloravš 25 hráčů a 4 hráčky a na Slovensku 
13 hráčů a 4 hráčky /vždy 1.místo u mužů 50 bodů, u žen 
3 bodů/
zvýšení počtu bodovaných míst nemá vliv na rozpis^ turnaje, 
postupy hráčů do semifinále resp. finále a pod. 
do celkového hodnocení čsl.žebříčku bude pro každého hráče 
započítáváno 5 nejlepších výsledků ze všech odehraných 
turnajů /CTJ 1 3TJ/ -í- bcdy dosažené za umístění v mistrovs
kých soutěžích jsdnotllvců
herní řád mistrovských soutěží /P.ČSR, P.SSR, fTl.ČSSR/ 
zůstává beze změny, upravují se pouze bodová zisky 
konečný stav čsl.žebříčku určí nositele VT pro další obdo
bí a to následovně: IT!. VT získají muži na 1.-8.mí stě a 
ženy na 1.-2.místě, I. VT získají muži na 9.-3Q.místš a 
ženy 3.-3.místě, II. VT získají muži na 31.-60.místě a 
ženy na 7.-15.místě a III* VT získají muži na 81.místě 
a výše a ženy od 15.místa klasifikovaní v čsl.žebříčku.
Vyšší VT mohou získat navíc hráči, kteří se umístí v mistro
vských soutěžích do 3.místa /z KP max, II.VT, z PR max.
I.VT, z fiia max. m.VT/

-prc-
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PQZgĚi_ALE_PŘECE.

I když Jsme měli velkou snahu informovat naše čtenáře 
o nejvýznačněJši akci DG v loňském roce o fHE - korribi v Ra - 
kousku, přesto se nám to do uzávěrky posledního čísla napo - 
dařilo. Teprve na sklonku roku se nám dostal do ruky no»ý ča
sopis rakouského svazu DG "INFO”, ze ktérého přebíráme ne - 
kolik základních informací o tomto TfiE, které ve dnech 21.-23. 
záři 1980.

mistrovství, kterého se kromě hráčů a hráček všech tři
nácti členských států IG8V zúčastnili i poprvé hráči íTiaďarska, 
skončilo velkým úspěchem pořádající země, která dobila titul 
ve čtyřech kategoriích. Největší výkonnostní vzestup zaznamena
li sportovci Holandska, kteří se nyní řadí hned za N5Rj 
sko a Rakousko.

SEUŽSÍ^í-/^ kola ITITG + 3 kola iHG/

muži; 1. Rakousko 1.323 b. 
/8čl/ 2. NSR 1.356

3'. ávédsko 1.355

ženy: 1. NSR, 53S b.
/4čl/ 2- švédsko 715

3. Rakouska 724

senioři: 1. švédsko 743 b. /smíšená 4 čl.družstva/
Junioři; 1. Rakousko 575 b /smíšená 4 čl.družstva/

Jednotlivci / + finále 2 kola miG

muži: 1. J.Wagner Rakousko 330 b.
2. G.Zlmmermann NSR * 335
3. T.Bornhauser švýcarsko 335

ženy: 1. E.Daub NSR 345 b.
2. G.BOttcher NSR 351
3. B.m.Karlsson švédsko 358

senloxky: I.Bengtson švédsko 372 b. senioři
Junlorky: G.flamlow NSR 371 Junioři Rak. 332

-prc-
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Fs přivítání nového oddílu TJ Stadion Cheb v posledním 
loňském čísle /omylem nsme uvedli Sokol/ do naších řad, vznikl 
pres zimu v české oblasti lelší oddíl DG a to v Chomutově,
Po vytrvalé snaze oblastního vedoucího Ing.P.Drexleraise přece 
jenom podajllo zaktlvlzovat skupinu hráčů kolem nového [TITC 
hřiště CFB Chomutov, Rovněž Je tedy mezi nés vítám,e a- přejeme 
rnnohp sportovních 1 funkcionářských úspěchů. Oba nové oddíly 
Jistě přispějí ke zpestření soutěží v Čechách,

13C,
131.
132.
133.
134.
135. 
;,1 35.
137.
13S

141.
14zi
143.

19BQ.
Dkresné správa rekxeačných služleb Komárno - Patlnce 
Okresně správa rekxeačných služleb Komárno 
Tělovýchovné Jednota Lanškroun 
Tělovýchovná Jednota Slezan Frýdek - Kistek 
STARZ Strakonice
ÚRD Preha - zotavovna ROH Permon Vestec - Hřiměždlce 

;= Tělovýchovná Jednota D? Xaverov 
nistnl národní výbor Bludov 
Těstský národní výbor Dobříš 
23 Svazarm Holice v Čechách 

liTěstský národní výbor České Skalice ~ Rozkoš 
PrlB?nstav Erstlslsve - učiliště Nové Zámky 
C3AD Praha - daškalovsři středisko říačetín 
0̂ =3 Chom.Lítov - STAS 02- Kadaň se sídlem v Plunéfově
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Ons 15,března 1931 se konalo v Brně ;]lž tradiční setkání 
zástupců oddílů na kterém byly oddíly seznámeny s novinkami, 
které vás čekali v- nové sezóně. Letošní setkání bylo pro naše 
hnutí významné ze dvou hledisek. Vs sportovní oblasti ^e to 
nová koncepce pojetí soutěží Jednotlivců a nové vyhodnocování 
VT /bližší referát sl můžete přečíst v rubrice STK/, V oblasti 
funkcionářské Je to Jmenování nového předsednictva. 0 uvolněni 
ze svých funkcí totiž požádali dlouholetí pracovníci ve vedení 
Ing.Klaus Horák, Ing.Karol Semen, Josef Kllmpl/z pracovních 
důvodů/a Josef Nldeckl/ze zdravotních důvodů/ Zcela se loučíme 
pouze s Ing.Semanem a J.Nideckim. Ing.Horák a J.Kllmpl budou
I nadále v OC činní, ais na Jiných funkcích. Chtěli bychom 
všem výše uvedeným funkcionářům na tomto místě za jejích obě
tavou práci poděkovat a doufáme, že zůstanou 1 nadále horlivými 
propagátory DG.

Na návrh bývalého předsedy KOG byl na tuto funkci doporu
čen a plánem ČG5 schválen R.Eokr, který po dohodě s bývalým 
předsednictvem Jmenoval své nové spolupracovníky do nového
II členného předsednictva dráhového golfu.
'̂2̂ á -i i2 tSSi •

předseda - R.Bokr
l.místopřed. - V.Krejčí
Z.mlstopřed. - Ing.K.Horák - zahraniční styk
org.prac. - I.Pavelek
hospodář - P.Prchal
předseda STK - Ing.P.Drexler
předseda 'niiK - Ing.ÍH.Kožíšek
předseda PVK - F.Nečekal
členové - ing,□.Daniel

- š.Suchcar
- P.Hlbocký
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Aktiv zástupců oddílů přijel Jmenování nového předsednictva 
dráhového golfu bez připomínek. Každý z nově Jmenovaných funk
cionářů přednesl aktivu zprávu za svůj úsek činnosti, Z Jed
notlivých příspěvků vyplynula 1 celková nová koncepce a výhled 
pro nejbližší období, kdy převážná část veškerá aktivity a ini
ciativy přechází ne práci Jednotlivých komisí. Důraz bude kladen 
zvláště ne osemostetnánl hospodaření v rámci rozpočtu ČGS a' na 
zlepšení situace v mezinárodním sportovním styku.

Novému vedení přejeme mnoho zderu v realizaci všech před
sevzatí která si určil. K jejich dosažení však přispěje 1 každý 
z nás, svou poctivou prací v oddílech, svým přístupem ke snažení 
ostatních.

-prc-

KVřTEN 15B1.

£o 2 
Hb 3

1.CTJ + I.liga - Šternberk

So S 
Ne 10

2.RiJ + II.liga 
Přeštice

1.RTJ
Uh.Hradiště n e h r a j e

So 16 
Níe 17

2.CTJ + I.liga - Trnava

So 23. Ne 24 3.RTJ + II.liga I 2.RTJ + II.liga Chomutov 1 Kopřivnice 3.S 4.RTJ Březno
! •
1 Ne 31

K r a J s i
* Přeštice 
•Příbram

< é  p ř e b o r y
Uh.Hradiště 
Kopřivnice

Prievidza
Košice

ČECHY mORAVA SLOVENSKO
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Všichni zde uvedení golfistá dávají ve známost vaezi 
přátelům a známým, žs zimní přaatáivkii plodně využili k tomu, 
aby zaměnili svůj pannenský resp. mládgnacký stav za posvátný 
stav manželský.

3vé "ana" řskli: - Gld-ich Hína /Přeštice/ S.12.158G
- lanužs Hankiavá rozená Chromaová /Glom.oua/

- .ladimir Kuoíček /Příbram/ IQ.-i.llžl

Pazn•redakce: Ooufáma, žs všichni Jedinci opačného pohlaví 
budou tuto skutečnost raspektovat.
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1/ - vrátky záloh 
2/ - příjTTiy ze vstupného 
3/ - příjmy Z3 Tv přenosy 
4/ - odvod 2 = registr.zn. 
5/ - korunové příplstky

Upozorňuji všechny oddíly na nové bankovní spojení s ŮV ČSTV. 
Veškeré platby poukazované složenkou na konto KDG ČC-5 se s okam
žitou platností upravuji takto;

Platné složenky Jsou pouze ty, na kterých se vyskytují 
čísla bankovního spojeni 3739 - DT1 / 11 - 4617 - 0, konstantní 
symbol 379. Oddíly obdržely ns aktivu v Em ě  po 10 kusech, další 
mohou nárokovat u hospodáře KDG P.Prchala. Nové Je i číslo konta 
u3£, která se vypisuje do rubriky "účel platby" /ev."Variabilní 
syrbol"/ na druhý díl složenky: Toto číslo Je vždy trojmístné 
s konstantním prvním dvojčíslím OS /golfový svaz/, třetí číslo 
ss řídí následující tebulkou:

6/ - vklady do soutěží 7/ - pokuty
3/ - přestupní poplatky 9/ - ostatní příjmy / nájemná, 

materiál, oblečení ntd./
Jelikož nemá DG samostatné konto Je nezbytně nutné označit 

zadní stranu razítkem s evidentním označením "dráhový golf".
-ro kontrolu Je rovněž nutno zde rozepsat za Jakým účelem bylo 
platbě provedene.
příklad: líc- účel platby 036 poukázáno 500,-Kčs

rub- zpráva pro příjemce: vklad za družstva I.ligy 300,-
II.ligy 200,-

Každop platbu provedenou kterýmkoli oddílem DG na účet ČGS 
Je ten který oddíl povlnnen oznámit hospodáři DG a to zasláním 
kapie kontrolního útržku nebo Jiným způsobem /Jiným dokladem/, 
potvrzeni pošty a pod. Upozorňuji, že zůstávají v platnosti 
všechny platby, která Jsou oddílům určeny soutěžním řádem /vklad 
ZE družstva v soutěžích družstev, poplatky za renistracl, přestupy, 
protesty etd./ a musí být uhrazeny v předepsaných terminech.

Rád bych na tomto místi rovněž seznámil veškeré členstvo 
s těmi aktivami s kterými vstupuje DG do sezóny 1931, Upozorňuji,
:c tunkc

tu uz necy/I.
tevzsl až letos na Jaře a Jakákoliv úpravy roz- 
ncžné. Uvádím to proto, že vesměs částky, které

kryji potřeby DG neodpovídají naším potřebám event. Jsou rozděleny 
r.EodpovícEjícim způsobem.
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Ja tsdy třeba, aby každý oddíl ukázněné splnil všechny
finanční Innostl, protože částka z vkladů za družstv; 

čshů letos íTiůžeme krvt většinu patří
Rozpočet: a/ mistrovská soutěže - b/ astat:-,í

P ČSR 13.000,- schůzi2 : S.ooo,- /i
P 33R 9.000,- míčky dovoz: a.0 0 0 ,-
ffl Č53R 12.000,-

£ 2 dritá stravná noclcžné ostatní
P Č3R 4.5oo,- 4.000,- 2.5oo,- 2.000,-
P 35R 3.000,- 2.8ao,- 2.000,- 1 • íiuQ j “
Í11 Č33R 4.000,- 3.5oo,- 2.003,- 2.Ó00,-

V1. s 3 uns

s ki.Qcl./

Petr Prchal

Vs Zpravodaji č.9 byla otištěna skupina oalonú "A” firmy 
Back X msth. Dnes sl reknema něco o dalších skupinách a to 3,C,D.
Skuolna_^3'’ - Jedná se □ balóny, která malý vyplnit mszl balony 
skupiny "A". Sáčka nebyly tolik oblíbená, a proto ve výrobním 
programu zbyly Jenom dva míče 3 4 a B 13. Pro celkovou orientaci 
uvedu i ostatní.
B_2_;_5ielefeldj|_ Je vyroben z gumy a speciálně hladký lak, s tep
lotou se Jeho vlastnosti nemění, použitelnost Js mnohostrenná, 
váha 45, odskok 40, tvrdost 57, barva - cllvovš
S_3 ;_Hsbenfeld; podobná vlastnosti Jako 3 2, avšak pomalejší 
a měkčí. Používá se na střílny, stř.kruh; 
váha 45, odskok 40, tvrdost 57, barva - okrová
B_4_-_Eonn; pomalejší verze B 2, podle výrobce by tento balón
neměl chybět v žádném kufru;
váha 47 odskok 30, tvrdost 50, barva - černá
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B_2_;_5rgjnschwglc; podobný E 2, avšak se sekavým pryžovým lakem 
v3n3 -!3, odskok 45, tvrdost 52, barva - bordó
z_7_- rstreuthj opět podoba s B 2; má výborné vlastnosti při sluneč
ném podací; váha 35, odskok 35, tvrdost 60, barva - šeříková
|_5_2_3ebrg; mlč s vlastnostmi ;)ako B 7 s novým lakem zvláší 
vyvinutým pro odrazy; váha 42, odskok 45, tvrdost 51, barva - růžová
t 5‘_- Eooflnnen^ pomalejší varianta B 8;
vsha 4j , odskok 40, tvrdost 52, barva - světle červená
g_lU2 Srretten; rychle;)ši varianta B E;
váha 42, odskok 55, tvrdost 52, barva - žlutohnědá,
B 11- óludenz; lehčí, tvrdší, středně rychlý mlč, 
váha 33, odskok 35, tvrdost 75, barva - cranžovočervená

Bkuolna "C”- Tato skupina byla u nás dříve velmi populární, protože 
se ngUná o dva univerzální míče C 1, C 2. Oba Jsou vyrobené z pla- 
sriku. Dnas už Jsou nahrazeny Jinými. Ve výrobním programu v roce 
1935 byl Jenom C 1.
C_1__2_Celle; váha 40, odskok 15, tvrdost 75,barva - transp. šedá 
0 2 -  I rychlejší verze C 1

SKuolna ”D” - balony vysoká váhové třídy;
D l -  DŽsseldoxf; tento balon mé mnoho použití; dobře drží 'stopu 
i na pokřivené dráze, mé přesný odraz;

. váha E3, odsk.40, tvrdost 54, barva - antracit
D_2_2_Darmstadti pomalejší varianty D 1 
váha 30, odskok 50, tvrdost £4, barva - zeléná
2_2_D_3iÍiI-5já> stejné Jako D 2,. avšak s matným hrubým lakem pro 
tíéSt; váha 75, odskok 40, tvrdost 52, barva - tmavší zelené
D_4 - jeden z neJtěžSich balónů, od roku 1377 se nevyrábí, nahra
zen D 5; váha 145, odskok 40, tvrdost 72, barva- hnědočerné
2_Ď_r_SSDiO)i:DSJ ° něco pomalejší než D 4 
véhě 155, odskok 34, tvrdost 75, barva - zlaté
c - Dammg; varianta k D 1, avšak těžší a rychlejší; tento balón

doporučije výrobce bez laku
víhr. 35. odsko' 55. tvrdost 53. barva - nuoá\


