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Halový 3.?r-A tiirna.1 fniatr’'!i ve Vídni
První velkou evropskou událostí v dráhovém golfu bj'l halový tur- 

na;j, který ve dnech 19-21.února proběhl v rámci vídeňského veletrhu 
sportovních a rekreačních potřeb. Letos se dráhoví golfisté sesli už 
počtvrté, aby změřili své síly a pokusili ae získat jednu z peněžitých 
nebo věcných cen. Ha účastníky totiž čekaly ceny v celkové hodnotě 
100.000 oS, na kterých se podílely fy ADIDA3 a knižní vydavatelství 
RIESEIíRAD. Prvních šest míst v turnaji bylo ohodnoceno 25.000,- 
10.000, 6.000,3.000,1.500 a 500 oS, hráči na dalších místech obdrže
li různé sportovní doplňky a knihy. Přesto, že letos nepřijel nikdo 
ze zámoří, sešla se velmi^kvalitní konkurence. Prezentováno bylo 
100 hráčů ze 7 zemí (H3R,Švýcarsko,CSSR,Francie,Itálie,Švédsko a do
mácí RakouskoKHrálo se k.o. systémem vždy na dva okruhy, jediným míčkem. Hráči byli rozděleni do 4 skupin, jejichž vítězové postoupili do semifinále.
K favoritům patřili zejména takové veličiny jako Jsou: evropský 
šampión a mistr HSR G.Zlmmermann, vítěž podobného turnaje z r.1977 
Ital F.Waldner, nejlepší švýcarský hráč P.Durua, francouzský mistr 
P.Mrand, mistr Skandinávie Švéd l.Johansaon a samozřejmé rakouská 
špička, Hezi tajné favority patřil i jeden z nejlepěíoh čsl,hráčů 
A.Fridrik, První kola však papírové předpoklady zcela zvrátila. Pó- 
stupně favorité odpadávali a návrh začali mít průměrní hráči. Překva
pením byla hlavně hra W.Pelbaba (URG Wlen) a H.Palaozeka (Votivpark) 
kteří chladnokrevně vyřazovali jednoho soupeře po druhém, T^to dva 
hráče také svedl spolu semifinálový los. Druhou dvojlol tvořili 
E.Blnderhofer (BGCV) a H.Laakes (URG). Zatím co boj Felbaba a Palacze- 
ka byl dramatem na ostří nože až do konce, Palaozek o úder zvítězil, 
ve druhé dvojici bylo jasnou záležitostí vítězství Laukese. Tito dva 
hráči se ppk utkali ve finále, které bylo dako houpačka. Hned po 
zahájení šel do vedení Hannes Palaozek, sviij náskok pak lehkomyslně 
ztratil a iniciativu převzal Heinz ^aOkea. Konec pak přece jen lége 
zvládl H.Palaozek a získal šek na vítěznou sumu. Na otázku novinářů 
co s obnosem udělá zněla jednoznačné odpovědi "Koupím ai auto," což pro zasvěcené nebýló'.ísrekvapením. H. Palaozek Je totiž známý "škůdce" 
automobilů.

Turnaj měl velký ohlas a to nejen mezi hráči, ale 1 mezi diváky'. 
Pořadatel mu samozřejmě udělal příznačnou reklamu. Ze 140.000 návštěv
níků veletrhu jich přes 10.000 zhlédlo samotné turnajové boje. Při finále dokonce nevj-ďržela improvizovaná tribuna. Pro větší atraktiv
nost uskutečnil pořadatel i turnaj prominentů^ který pi-edoházel 
vlastnímu turnaji. Byli pozváni význační hosté společenského života, 
herci, zpěváci, sportovci a samozřejmě tisk. Nelze se tedy divit, 
že naši jižní sousedé nemají starosti s členskou základnou.

-pro-
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BASILEJ 1975
(2.zájezd čal.reprezentace do zahraničí)

Po úspěchu, kterého jame dosáhli na Velké ceně Vídně příeio 
gozvání na Velký mezinárodní tiirnaý do Basileje, pořádaný k 20.výro
čí založení oddílu MGC BASEL, Snirnaj se konal začátkem ří^na a tek 
vlastně celou sezónu bylo dost času na sestavení reprezentačního 
týmu. Rozhodnutí padlo v září po mezinárodním turnaji v Praze. 
Tentokrát se počet oddílů zásobujících reprezentaci 1 ještě rozšířil 
o Litoměřice.
Start Brno Erik Pardus

Loko Olomouc Roman Eubínek 
Leoš Benčík 
I v ^  Marek 
Lada Kučera

1. hráč čsl.žebříčku^DG za 
r.1974 a přeborník GSSR 
pro r.1975
2. -3.hráč žebříčku za r.1974
2.-3. - " -

8.
15.

Golf Club Praha Ivo Pavelek 
Tomáš Prosek 9.

1 2. tí ^

10.Slavoj Litoměřice Vlastimil Krejčí
a navíc vítěz Csl.poháru 
pro r.1975

Vedoucí výpravy Ing.Klas Horák a Zdeněk Adámek
Nedobrovolně se museli vzdát startu L.Drtil, V.Čech a Nečas v důsled
ku předpokládaného nástupu vojenské základní služby.

Stejně jako předchozí rok byl sraz áčka v Olomouci. Odtud 28. 
září 1975 nastoupili téměř dvacetihodinovou cestu nočním Chopin 
expresem směr Wien - Sfldbanhof a dále z Wien - West Transalpin 
expresem přes Salzburg, Innsbruck, Buchs, Zftrich do Basileje. Po 
překonání spánku, celních útrap a alpských masívů konečně dorazili 
29.září kolem 20,00 hod na místo, kde je už netrpělivě očekávali 
pořadatelé. Ubytování bylo zajištěno v klidné vilové čtvrti v jedno
patrových kolejích školícího střediska firmy COOP "Genossenschaft- 
licher Seminář" v městě Muttens, které leží v těsné blízkosti Ba- 
selu. Třílůžkové pokoje s plnou vybaveností a snídaně v místě byly 
milým překvapením.

Turnaj byl dobře obeslán. Celkem 139 závodníků ze sedmi zemí
fvropy. Československo 9, NSR 24, Francie 9, Holansko 5, Rakousko 5, védsko 10, Švýcarsko 76 hráčů. Svédclédové přijeli s kompletním národ
ním mužstvem, které i ještě hřálo v kapse stříbro z ME
1975 ^ družstvech. Byl tu napr. Prederikson ěestinásobný nositel 
stříbrné medaile z MÉ, exmistr Evropy SpSngtrop, bronzový medailista 
z ME 1975 Bjorg a další.
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Hrálo se na dvou hřištích. Bohužel, vzdálených od aebe přea 
celá město. Cesta tramvají mezi hřišti trvala téměř 45 minut.
Pravý šok zažili naši hráči při prvním tréninku na hřišti AllsohvUr* 
lu. Ze budou hrát na drahách minigolfového typu a betonovým povrchem 
to každý věděl. Ale to co viděli před sebou, tomu ani věřit nechtě
li. Některé dráhy minigolf připomínaly pouze názvem. Překážky byly 
jakoby zabudovány do přírodních skalních zákoutí parku. Všude hodně 
zeleně a uprostřed Jamka, kde míček zmizel a objevil se znovu po 
delší chvíli třeba dole pod terasou mírně vlevo. Zajímavý byl i 
úder proti skalnímu otvoru půl metru širokému. Zdánlivě velnii snad
ná záležitost. Teprve po marných pokusech zjistil hráě^ že uvnitř 
se otvor velmi rychle zužuje, uhýbá doleva a končí úzkým kanálkem, 
který se otáčí o 180® a ústí za vašimi zády. Popis dalších fanta
ziích drah by byl zdlouhavý.

Nedalo se nic dělat. I s tím se naši hráči museli vyrovnat 
a to velmi brzy, Cas ubíhal příliš rychle. Den startu se blížil,
V předvečer turnaje byl hostitelským klubem uspořádán banket pro 
všechny účastníky turnaje u příležitosti 20,výročí založení klubu 
MGC Basel.

Den D nadešel. Hrálo se 4 + 2 okruhy v tříčlenných skupinách. 
Soutěž družstev na čtyři okruhy. Začátek pro všechny byl v sobotu 
2 okruhy na hřišti v Richenu. V neděli potom 2 okruhy na dábelskýoh 
drahách v Allsohwillu. Dvě finálová kola se hrála opět v Richenu 
v počtu 35 nejlepších. Boj to byl plný zvratů. Z čsl.hráčů do zá
věrečných kol postoupili Tomáš Prosek v těsném kontaktu s vedoucími 
špičkami tximaje, Leoš Benčík na pátá pozici a ve dvacítce byli 
i Roman Kubínek a Ivo Pavelek. V závěru měl nejvíce sil zkušený 
minigolfista Tomáš Prošek, který vybojoval skvělé čtvrté místo.
Výsledky;
družstva (4 okruhy) 1. Švédsko 814 bodů

2. ČSSR 840
3. Švýcarsko 840
4. WGC WEIL, NSIi 848
5. MGC Florida fsvýo. 848
6. MGC 1RETZK05 917
7. MOC VEINHLIM 943
8, Pranoie 949
9. Holansko 1.065

rozhodlo rozřazování

■lednotlivci;
1, Ketterer Gerd Švýcar
2. BjBrk Bo Svád
3. Lflthl Pritz Švýcar
4. Prošek Tomáš5, Degen Thomas Švýcar
6, Prederikason Kjell Svéd

11. Benčík Leo 
25. Kubínek Roman 
33, Pavelek Ivo

36. Kučera Ííadislav

189
190 
192 
194 
194- 194

198
204
210

bez finále 
141

(á 31,5)
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46. Marek Ivan 
56, log.Horák Klaus 
67. Pardus £rlk 71. Krej5í Vlastimil

143144 146 
149

Druhým místem v družstvech za favorizovanými Švédy a žtyřml 
hráči ve finále získala výprava čel. dráhových Éolfietu mimořádné 
sjmpatie všech účastníků turnaje.
V Bvropé se o nás mezi dráhovými golflsty začalo vědět.

- Pavelek -
příště: Podruhé do Rakouska, tentokrát do Grazu.

- t e r m l n o l o g l e -  

Postavení hráče u dráhy
Půjdete-li ei koupit dohrávací hůl na klasický golf, prodavač 

vám automaticky podá typ, kterým se míč odpaluje ve směru upaže
né levé ruky. Hrajete-li na opačnou stranu, musíte upozornit, že 
jste levák nebo-11 že hrajete z "opačného gardu".

V souhlasu s terminologií klasického golfu budu proto hru po
pisovat pro hráče, kteří při pohledu na dráhu zepředu stojí na je
jí levé straně. Ostatní, kteří stojí po pravé straně dráhy a kte
rým po odehrání koluje míč ve směru upažené pravé ruky budu nazý
vat hráči opačného gardu.

Míření metodou * postupných cílů" - hráč se postaví tak, aby 
míč ležel mezi ním a cílem. Ha jeho předpokládané dráze si nalezne 
bod, který leží mezi míčém a cílem (blíže k míči). Při zaujímání 
postoje se soustředí pouze na čáru spojiijící míč a tento bod. Jeli
kož tento postupný cíl je poměrně blízko, je jednoduché položit 
líc hole kolmo na cílovou cáru, stejně jako je jednoduché zamířit 
krátkou dohrávku. Při míření je však třeba použít metodu postup
ných cílů až ke konečné kontrole a zpřesnění líce hole a nikoliv 
jako základního vodítka.

- z JTS klasického golfu - teorie patování

Jak hrát . . .  7
Díl třetí: Budeme ráno losovat?

Za vůbec nejoěidnšjší dráhu považuji labyrint. Jedná se o 
nejsilnější úder prováděný na miniatiirgolfu, navíc se zde vždy 
znovu začíná ze záklaoního bodu. Je tady proto největší předpoklad 
pro stržení úderu i vytváření Jak akutního tak chronického stra- 
ohu z dr^y.



Labyrint lze ^ á t  jednak na přímo, jednak o mantinel. ^aSínat 
by ae mělo přímým úderem, už z důvodů didaktických. - základem 
hry je přeci jenom rovný úder.
^abvrlnt napřímo

Používá ae rychlý, lehčí kameňák. Maaí být dostatečně tvrdý 
a pokud možno hladký. Telml dobrá je 1 tzv. §kleněnka - skleněná 
koule do kulečníku o vhodném průměru. Zd'lraznuji to zde proto, 
protože panuje mylný názor, že je zakázaná. Skleněnku lze koupit 
za 7,50 Eče v kulečníkovýolá potřebách.

Základem dobrého rovného úderu je pevný a pohodlný postoj.
Míč sl na labyrintu proto stavíme tak, abychom ae na nej nemuseli 
natahovat a prl úderu nad dráhou nebalancovali. Hrajeme proto z 
plechu (i když míč tak stojí proti"prostřední" špricli), hráči 
opačného gardu sl míč opírají- o plech nebo ho přisouvaji blíž 
k sobě. Základ míření je postojem, vhodné je vsak použít zároveň 1 metodu postupných cílů.

Síla úderu není při rovném úderu nijak rozhodující. *^rajeme 
raději silněji - aby při případném tření^o "špricli" míček doběhl, 
ne vsak tak sHnou. abychom ztrhávall. (cím silnější úder, tím 
snadněji ztrhneme.; V případě, že labyrint táhne - nejsnáze to 
poznáme podle směru stopy po rezivé vodě, stékající z překážky 
po etemitu - je třeba hrát při tréninku i v závodě stejně silně. 
Tedy zafixovat jak směr, tak sílu.

Při hraní labyrintu přímým úderem používáme po celou sezónu jeden míč.
Labyrint o mantinel

Druhou možností, jak hrát labyrint, jo o mantinel. Aleš Vítek, 
náš nejlepší hráč, k oběma způsobům říká:"0 buzara je snadnější, 
ale napřímo hraji častěji." Kvalita mantinelů je často tak špatná, že lze hrát pouze rovně.

Labyrint na buzara je jedním ze standardních úderů. Je ho 
proto třeba poměrně dlouho nacvičovat, než ho "nasadíme v turnaji". 
Delze zde improvizovat - v případě, že nám někdo labyrint narovno, 
nejde, bez předešlé preun mesmíme začít hrát o mantinel,

"Buzar" má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je míření na krat
ší vzdálenost, nevýhodou jsou nároky na přesnou sílu úderu, urči
tá závislost na teplotě míče a vlhkosti dráhy. Méně výhodný je i pro 
hráče opačného gardu, kteří jsou nuceni zaujmout nepohodlný postoj.

Míč, používaný pro "buzara" je lehký kameňák, pomalejší než 
pro hru narovno. Vhodný jo dostatečně tvrdý vroubkác.
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Při mistrovství Evropy v Portugalsku se prý hodně diskutovalo 
o "přílišné jednoduchosti některých drah MTG" (klíny, sopka, koš, 
labyrint). Jeden z návrhů na zobtížení znělt
Ráno před zahájením losovat, kterým vstupem do překážky se bude 
labyrint na daném turnaji hrátl ! !
^akže jedhou asi budeme říkat "kdysi se hrál pouze druhou zprava".



Hráli by Borg b Lendlem na 9
5ím obtížnější překážka, tím větší výhoda pro domácí. Mohou 

ji pečlivě nacvičit, což hosté za půl dne tréninku prostě nestihnou.
Haklonit šest drah tak, že míč při nezajamkovéní stoprocentně 

zajede, vjmalézt novou dráhu - křivuli střeáakovou nebo se pyšnit 
alespoň neprůstřelný šnekem, kde i domácí superhvězda pobaví-místn. pěknou šestkou se z^jmě stává módou.

Protože kladu požadavek na konstruktivní kritiku, chtěl bych 
zde OTédět připomínky ke hřištím, na kterých se hraje. Hikomu nic 
nepHkazuii a jsem si vědom toho, že i sebekřivějěí drália je pro' 
všechny závodníky stejná. Choeme-li hrát v evropském měřítku dobrý . 
miniatur musíme mít nejen dobré vybavení, ale i odpovídající dráhy.

Hodnocení drah nemůže být subjektivní, požádám proto na každém 
turnaji skupinu asi 10 ♦ 12 zkušených hráčů o posouzení jednotlivýo) 
drah. První výsledek by se měl objevit již v příštím čísle.

-kožíěek-
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Ještě jsme nestačili odložit zimní kabáty, nestačil roztát 
poslední sníh a termínová listina už nás nedočkavě vyhnala do 
dalšího ročníku minigplfového kolotoče. Doufejme, že pro nás bude 
příznivější než ta loňská.

1. SLOVENSKO - 1. a 2. RTJ. Prievidza 3..4.4.1962
I když by se dalo předpokládat, že první turnaj v tak časném 

termínu určí funkcionáři na přízniví položené hřiště, pravý opak 
byl pravdou. Ha nejvýe položeném hřišti na nehostinné větrné pla
nině v prievidském městském parku se sešla hrstka otužilců, aby 
si rozdali prvi|í letošní body. Vzhledem k nepříznivým podmínkám, 
se však všichni borci vypnuli k výborným výonům, zvláště pak celo 
soutěže mužů. Vítěz zahajovacího turnaje P.Hlbocký svým výkonem 
dokázal, že dle papírových předpokladů přece jen asi bude letos 
slovenskou "jedničkou" po odchodu A.Pridrika a I.Paloviče na vojnu. 
S ýstotou porazil všechny své soupeře a přidal i hezkou první le
tošní "21". Druhou přidal druhý den M.Puthoky, který se v Prievidzi 
ukázal v hezkém světle a obsadil 2z druhé místo. Ve. slabé konku
renci žen bez problémů zvítězila B.Kolečniková před svou oddílovou 
kolegyní A.Lučatíncovou a domácí S.Basovou (Misenkovou)
Výsledky - 4 okruhy



Výsledky - 4 okmby
ženy 1.EIJ - 3 účastnice
1. KolečnikoTá Bronislava Březno 111 i 27»7
2. Lučatíncová Alena Březno 126
3. Bašová Soňa Prievidza 139

2.HTJ - 3 účastnice
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1. Kolečniková Bronislava Březno 109 4 27,22, Lučatíncová Alena Březno 126
3. Bašová Soňa Prievidza 130

Muži I.RTJ - 20 účastníků
1. Hlbocký Peter Trnava 94 4 23,52. Putnóky Michal Trnava 99
3. Maruška Jaroslav Trnava 100
4. Blaho Roman Trnava 101
5. Pukaneo Peter Trnava 102

I.RTJ - 18 účastníků
1. Buohcar Štefan Prievidza 97 4 24.22. Putnóky Michal fmava 98
3. Hlbocky Peter Trnava 994. Majměká Jaroslav Trnava 100
5. Hromada Ján Prievidza 106.

2. gECHY - StSeP. I.RTJ Praha - Arltma, 18,4.82
Čtrnáct dní po uvertuře na Slovensku začaly soutěže i v Čechách 

a to 1.kolem II.ligy středočeské skupiny, hraném při oblastním t\ir~ 
na;ji. Hepříjemné dubnové počasí přivítalo na Arltmš 63 hr4čů a 
hráček. Mezi nimi poprvé i družstvo nováčka druholigové soutěže 
Slovan Kladruby. Bezkuěený celek s minimální výbavou nemoU na své 
soupeře stačit a skončil na posledním místě. Daleko nepříjemnějším 
zjištěním pro tento tým však bylo zjištění, že se mezi golfisty 
krade. Kapitánoe družstva M.Křížové se ztratily ze šatny a t kuf
říku 2 značkové míče. Smutná je, že poslední dobou to na turnajích 
v Čechách není případ ojedinělý. Kde zůstala tolik proklamovaná 
golfová etiketa?! Pro naší novou^spolTihráčku je to hořká zkušenost, 
doufáme však, že jí nevezme chut do další činnosti. Soutěž družstev 
skončila překvapením, když zcela bezkonkurenčně zvítězilo B druž
stvo Golfu téměř o 60 úderů před favorizovaným Sp.Praha 4, který 
ani s novou posilou M.Rozmarou nedokázal důstojní vzdorovat, V sou
těži jednotlivců k překvapení nedošlo a na prvních místech se seřa
dili hráči, kteří již v minulosti na tomto hřišti sklízeli úspěchy, 
Hejlépe připravený byl domácí J.Sulkiewioz, který nechal za sebou 
soupeře v mímém odstupu. Boj o další místa byl velice těsný. V sou
těži žen hladce zvítězila M.Kožíšková z Golfu před domácí K.Mráčko
vou, V kategorii mládeže byl nejlepší domácí D,Valenta.
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Výsledky - 4 okruhy 
Muži; 54 Ú5astníků
1. Sulkiewicz Jan Aritma 982. Metelka Ladislav Golf Praha 102
3. Kožíšek Miletn Golf Praha 1034. Prchal Petr Příbram 1045. Vysloužil Josef Golf Praha 105
Ženy; 9 účastnic
1. Kožíšková Miroslava Golf Praha 108
2. Mráčková Kateřina Aritma 1193. Svobodová Ludmila 
Žáci t

Sp.Praha 4 127

Valenta David Aritma 117
II.liga - l.kolo
1. Golf Praha "B" 547 72. Sp.Praha 4 605 53. Aritma Praha "B" 608 44. S1.Litoměřice "B" 614 3
5. Sp.Příbram "B" 641 26. Slovan Kladruby 813 1

3. Ssl. pohár družstev - Přeštice. 24. JL2í

4 24,5

4 27

4 29,2

Setkání nejlepěích hráSů a hréSek z celá republiky, kteří tvo
řili výběry svých republik, letos poprvé pod hlaviSkou "Csl.pohár 
družstev" se uskutečnilo poslední dubnový víkend v Přešticích.
Toto západočeská mšstečko vrítalo účastníky poháru opravdu srdeč
ně, ale na zas o mnoho srdečněji než účastní^ jakéhokoliv turnaje. 
Konečně se mohli i ti nejlepSí borci přesvědčit proč jsou Přeštice 
nejoblíbenějším místem pro srazy českyoh minigolfistů. Výborně 
připravené hřiště s veškerým servisem, množství společenských akcí 
pro účastníky a výborná nálada, to všechno přispělo k náramné 
atmosféře setkání. Samotný pohár proběhl ve dvou hracích dnech vždy 
samostatným turnajem, jejichž konečné výsledky se navzájem sečetly. 
V soutěži mužů bojovala b členná družstva, pro malý počet účastnic 
v soutěži žen pouze dvě 2 členné družstva. Slovensko tuto kategorii 
neobeslalo. Po zimní přípravě se ukázala jako nejlépe připravené 
družstva Moravy (muži) a Cech (žen). Do jaké míry to bude platit 
i nadále ukáží už nejbližší turnaje.
Výsledky l.den 6r okruhů. 2.den 4 okruhy
Muži
1. Morava 742 4 1. Morava 436 4
2. Slovensko 745 2 2. Slovensko 479 2
3. Cechy 762 1 3. Cechy 482 1

Celkem
1. Morava 8 1178 4 25,62. Sllovensko 4 1224 4 26,6
3. Cleohy 2 1244 4 27
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ženy
1. Sesk^ 
2* Morava 277

293
3 
1»
Celkem

1. Seela;2. Morava

1, Seoh; 162 3
2* Morava 169 t

439462 * 27,4 
á 28,2

- prc -
HŘEJE P SRJCS.
vzpomínka na letošní Seskoalovenaký pohár družstev. Krásně uprave
né (a celé nově natřeně) hřiště, vybomá organizace, 1 více úsměvů 
při tanečku oi podařeně sedmioce pri basketu než mračení po sed
mičce na středáku. 7o se do paměti zaryje výrazněji, než ledasja
ký protrpěný sportovní úspěch.- Kdyby irypadaly naše turnaje tak, 
jako ten v Přešticích, neměli bychom potíže s masovostí. Sem totiž 
nepřijeli č;Jsla - JÍ. JSEM 48 - já jsem jenom 60 pro body, ale 
Franta Drgon, který sem cestoval 22 hodin a zpátky jenom 18, 
a Franta Pustofka - démon parketu, nebo a domácí - ti nechtě-
li vyhrát - vždyt ani nenastoupili - a přesto vyhráli - u nás,

-kožíšek-

4, 1,CTJ - Žtemberk, e.,9,5.82
Netrpělivě očekávaný den nadešel druhou neděli v květnu, kdy 

se opět společně sešla celá špička čsl.dráhového golfu. Bylo to na- 
7.ročníku tradičního turnaje 0 štít města Šternberka.

Za slušného golfového počasí začala hned od začátku velká bit- - 
va o první celostátní body. 7 soutěži mužů začal nejlépe V.Král a ,
M.Rozmara, který se chtěl rehabilitovat za svůj propadák na RTJ na 
Aritmě, Husarský kousek se podařil prvnímu z těchto dvou. Vladimír 
Král se stal dalším členem klubu elitních střelců, když ve 2.kole 
trefil 17i přesně na komoru a jen dvojka na úhlu ho dělila od absolut
ního rekordu. Druhý d4Gh už se mu tolik nedařilo a z prvního místa 
hluboko klesl. Solidním výkonem se nakonec do čela probojovali J. 
Sulkiewioz a P.Hlbocký, kterým nestačilo ani 8 kol k rozhodnutí^ 
kdo z nich je lepší. T prvním' letošním-rozřazování měl více jistoty 
J.Sulkiewicz z Aritmy a stal se celkovým vítězem. Je to jeho vůbec 
první vítězství v celostátním turnaji. Tím však přišel o svůj biijný 
plnovous. Když před časem prohlásil "Nebudu se tak dloiiho holit, 
dokud nevyhraji velký turnaj" asi věděl co říká. Podle tohoto re
ceptu by jsme ted na hřištích míli potkávat ještě víc Tousáčů, Ů 
dívek to ale asi platit nebude. Cestu však ukázala B.Henklová, 
která se zúčastnila svého prvního turnaje jako matka a hned vítěz
ně. Druhé místo o vlásek uniklo další novopečeně mamince I.Kreu- 
zingerové, když ji o úder přehrála B.Kolečniková. Čtvrtě místo 
pak obsadila B.Pardusová, po zániku oddílu v Uherském Hradišti už 
opět v dresu Startu Brno. Vloženou soutěž družstev vyhrál tým Olo
mouce. I v celostátním měřítku byl ze žáků nejlepší I>.Valenta.
Výsledky - 8 okruhů 
Ženy; 13 účastnic
1. Henklová Danuše Olomouc 211
2. Kolečniková Bronislava Březno 2203. KreiXzlQgerová Irenm Šternberk 221
4. Pardusová Běla B m o  223
5. Appelová Alena Olomouc 226

4 26,3
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Muži: 89 účastníků
1. Sulklewlcz Jan Aritnia Praha 1912, Hlbocký Peter Trnava 191
3. Rozmara Miroslav Sp.Praha 4 1934. Arbelt Marcel Olomouo 194
5. Quallch Igor Březno 1966. Benčík Leonard Olomouc 196
7, Pavlík František Šternberk 1978, Hercík Karel Litoměřice 198
9, Král Vladimír Olomouc 199

10. Karásek Otakar Šternberk 201
Žáci: 2 účastníci
1, David Valenta Arltma Praha 109
Družstva: 6 oddílů
1 . LokCTotiva Olomouc
2. TJ Šternberk "A"
3. Slavia Trnava

108 (součet
151
169

umísti

4 23,8

i 27,2 (4 okruhy)

Ve Šternberku se také na plné obrátky rozběhla celostátní li
ga družstev, Do poloviny turnaje byl stav vyrovnaný a družstva by
la seřazena za sebou Jen v několika úderech. (Třetí kolo už nazna- 
ěilo Jak to opravdu a formou vypadá a čtvrtý okruh už Jasně rozdl- 
ferencoval Jednotlivé týmy. Už první ligové kolo ukázalo, že letos 
aal nebude nouze o překvapení. ía nepříjemná potkala družstva Lito
měřic a Prahy, kde se dosud nepodařilo zacelit místa za přeatoupiv- 
ší hráče (Rozmara, Pavelek), kteří vždy bývali oporami svých týmů. 
Znatelně Je také vidět nepřítomnost A.Pridrlka (vojna) v družstvu 
obhájce titulu Sl.Trnavy, Naopak příjemným překvapením byl start 
nováčka ligové soutěže Aritmy Praha, kterému se naopak ztráty v 
družstvu podařilo poměrně dobře zacelit. Dobré výkony podali nejen 
staří osvědčeni hráči a nové posily, ale i vlastní odchovanci, což 
Je zvláší potěšitelné. Družstvo, které bylo všemi předem odepisova
né nakonec po zásluze sáhlo po třetí příčce. Domácí prostředí vyneslo 
družstvo Šternberka na místo druhé a nejlépe se dokázalo zorientovat 
družstvo Olomouce, které s přehledem zvítězilo.
Výsledky: I.liga - l.kolo
1. Lokomotiva Olomouo 499 92. TJ Šternberk 507 7
3. Aritma Praha 511 6
4. Slávla Trnava 516 5
5. Start Brno 520 4
6. Spartak Příbram 523 3
7. Slavoj Litoměřice 530 2
8. Golf Praha 533 1

ia. Sb BHí - STSb d . 2.RTJ. Praha
Za téměř letního počasí se letos už podruhé sešlo v Praze, 

tentokráte na Děkance, téměř 60 hráčů a hráček, aby bojovali nejen 
o body, ale 1 o pořadí družstev ve vložené dmiholigové soutěži.Ve vyrovnané soutěži mužů, kdy se favorité celé čtyři kola střída
li ve vedení, rozhodoval opravdu každý zkažený úder. Platí to zej
ména o P.Prchalovi z Příbrami, kterému totální selhání na sopce



nedovolilo Béhnout po některé® místě na stupních vítězů. 0 věeeh 
místech na čele nakonec rozhodovalo rozřazování. První místo H.Roz- 
mary z domácího oddílu bylo pro něho satisfakcí za naprostý "výbuch" 
na A^tmě. V soutěži žen s převahou zvítězila rovněž domácí 
D.Váňové, která ač stéle na studiích v K.Varech si lehce poradila 
B M.KOžískovou, která po odchodu O.Palovičové (mateřská dovolená) 
letos aspiru;)e na ženskou jedničku. David Valenta z Aritmy byl 
opět nejlepším žákem. Ve druholigové soutěži splnilo domácí družstvo 
úlohu favorita a zvítězilo i když i tentokráte mu byly oba další 
pražské celky vyrovnaný soupeřem. Druhá polovina soupeřů se seřa
dila tak jako na Aritme. Příjemným zpestřením bylo, že při závěreč
ném ceremoniálu pořadatel pamatoval s pozornostmi i na smplaře 
(prvM sedmičkfi, první nehodující, poslední místo) i ty štastnější, 
na které se hlavní oenv nedostaly (první eso na Šneku) a na 
oslavence z kruhu hráčů.
Výsledky - A okruhy
Ituži; 47 účastníků
1. Bozmara Miroslav Sp.^raha A 102 ^25,5
2. Václavík Boman Príbram 102
3. Kořínek Miloš Sp.Praha 4 103
4. Metelka Ladislav Golf Praha 103
5. Prchal Petr Příbram 104
Ženy; 10 účastnic
1. Váňové Dagmar Sp.Praha 4 109 i 27,25
2. Eožíšková Miroslava Golf Praha 117
3. Mráčková Kateřina Aritma 124
Žáci; Valenta David Aritma 109 i 27,25
II.liga - 2.kolo
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1. Sp.Praha 4 546 7 1. Golf Praha i"B" 12 1.106
2. Golf Praha "B" 559 5 2. Spartak Praha 4 12 1.151
3. Aritma lha "B" 566 4 3. Aritma Praha "B" 8 1.174
4. Sl.Litorněřiče '•B" 629 3 4. Slavoj Litoměřice "B" 6 1.243
5. Sp.Příbram "B" 649 2 5. Sparteúc Příbram "B" 4 1.290
6. si.Kladruby 847 1 6. siovan Kladruby 2 1.660

ČECHY - ZiPAD. 1.BTJ Cheb.
Až do poloviny května museli Sekat hráči a hráčky z nově zalo

žené západočeské skupiny než odehráli své první soutěžní úder^. 
Premiéru měli na téměř již dokončeném sportovišti v Chebu. Pořada
tel, který podobně jako loni přizveil jako spolupořadatele red^ci 
místního okresního deníku, připravil pro všechny účastníky příjem
né prostředí. Veškeré vypsané soutěže a kategorie byly dotovány 
hodnotnými cenami. Hení proto divu, že se na poměrně těžkém hřiš
ti dosáhlo i slušných výsledků, zvláště v kategorii mužů. Obě ka
tegorie jednotlivců se neobešly bez překvapení. V kategorii mužů 
sahal po vítězství B.Molnár z Chomutova a jen menší zkušenost při 
rozstřelování a nervozita ho odsunula na místo druhé. I přesto 
je to však zatím nejlepší výsledek hráče v chomutovském dresu.



V soutěži žen stanula na stupni nejvyšěím nová tvář chebské dámské 
líhně 7.Veselé, která za gebou nechala všechny své zkušeně;]s£ ko- 
le§:pi, lurnaj byl zároveň i 1.kýlem II.ligy. S napětím se ěekalo
f cím se představí exllgová Plzeň. Ale tady se překvapení nekonalo.
koda že družstvo Přeštic začalo v loňských tendencích a hned

na první kolo přijelo nekompletní.
Výsledky - 4 okruhy
Ženy; 5 účastnic

é 31,5
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1. Veselá Vítězslava Cheb 1262. Lisová Věra Cheb 130
3« Hečekalová Jana Cheb 137
Muži: 41 účahtníků •
1. Mráz Josef Plzeň 1062* Molnár Esrel ChomptoT 1063. Asohenbrenner Lumír Plzeň 112
4* Hála Jan Prant.Lázně 112
5. Lisa Miroslav Cheb 116
Žáci: Suk Petr Cheb 205Veselá Michaela Cheb 240
II.ll«a - l.kolo 1
1. Sl.vS Plzeň 567 62. CSSL Prant.Lázně 593 43. St.Cheh 608 34. 31.Chomutov 624 25. TJ Přeštice 1.418 1

4 26,5

7. ČECHY - zIp a s . 2.RTJ. Františkovy Lázně - 16.5.82
Po přestěhování celého peletonu závodníků o pár kilometrů 

na severozápad, pokračovalo druhý den klání v nejzápadnější výspě 
minigolfového sportu ve Prant.lázních. Zde Již probíhalo vše pod- 
1^ předpokladu. Kejen že se na prvních místech v kategoriích Jed
notlivců objevili favorité, ale i v soutěži družstev se na první 
příčku^vyhoupl, na domácím hřišti Jen těžko poraz!telný,tým, Sssi. 
V soutěži žáků byla nejlepší M.Veselá, která se proti Chebu zlepši
la o plných 10 úderů na každé kolo
Výsledky - 4 okruhy
Muži; 41 účastníků

4 25,51. Krullš Milan Pran|.Lázně 102
2. Aschenbrenner Lumír Plzep 1033. Szafner Petr Plzeň 1044. Lisa Miroslav Cheb 1055. Kropě Zdeněk Prant.Lázně 106
Ženy; 5 účastnic
1. Liscvá Věra Cheb 121
2. Nečekalová Jana Cheb 1233. Korelusová Naděžda Cheb 140

Veselá Michaela Cheb 201Suk Petr Cheb 224

4 30,25



II.liga - 2.kolo
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Tabulka po 2 kolech
1. ČSSL Prant.Lázně 535 6 1. Slévia VŠ Plzeň 10 1.105
2. Sl.VŠ Plzeň 538 4 2. CSSL Prant.Lázně 10 1,128
3. St.Cheb 579 3 3. Stadion Cheb 6 1.187
4, Sl.Chomutov 625 2 4. Slavoj Chomutov 4 1.249
5, TJ Přeštice 1.417 1 5, TJ Přeštice 2 2.835

8. MOEAVA - 1.RTJ. iŠternberk 15.5.82
Také zaSátek moravských oblastních soutěží byl naplánován až 

na polovinu května. Premiéru si odbyly ^  stejném hřišti, kde se 
před týdnem rozeběhly soutěže celostátní. Dvakrát za sebou ae 
tedy stal Šternberk pořadatelem vstupních turnajů. A znovu se 
představili titíž aktéři Jako před týdůem, pro něž byl CTJ Jen přípravou na důležité boje ve II,lize 1 o body do oblastního po
háru, V soutěži mužů si nejlépe hřiště zapamatoval H.Svgboda 
z Kopřivnice § čest domácích hréěů nusel nakonec zachraňovat ma
lý Keanll Karásek. T soutěži žen a v soutěži dmžstev věsik domácí 
nedali nllcomu šanci. Druholigové pořadí nám znovu ukazuje Jaká 
díra Je mezi ligovými hráSl a rezervou Olomouce, někdejší bašty 
DG u nás. Za příklad některým oddílům může být oddíl Opavy, který 
aě bez finančních dotací na sportovní činnost, neváhal postavit 
do soutěže 2 družstva.
Výsledky - 5 kol 
Muži; 60 účastníků
1, Svoboda Miroslav Kopřivnice 116 4 23,:
2. Jašek Jindřich Olomouc 121
3. Holub Leopold ^přivnioe 122
4. Karásek Kamil Šternberk 122
5, Stýbnar Vlastimil Tovačov 123
Že^: 4 účastnice
1, Krettzingerová Irena Šternberk 131 4 26,2
2, Appelová Alena Olomouc 136
3. Pardusová Běla Brno 142
Žáci: Karásek Kamil Šternberk 122 4 24,4
II,liga - l.kolo
1. ÍJ Šternberk "B" 

Start Brno "B" Start Kopřivnice 
Sokol Tovačov 
TJ Opava "A" 
Lokomotiva Olomouc 
TJ Opava "B"

2.
3.4.
5.6.
7.

508
537539
541
549"B" 578 
642

8
6
5
4
3
2
1

-pro-
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Jak to děla;ií naši eougedé v MSB, Pro Informaci 1 zlruBenoat.
Počty oddílů v BED (1 podle Jednotlivých zemí)
Abt.l - Minigolf, Abt 2 - Miniaturgolf, Abt 3 - Cobigolf, Abt A - 
- Steitgolf, Abt, 5 - Kleingolf

země celkem Abt.l Abt. 2 Abt.3 Abt.4 Abt. 5
celá
BRD 301 101 156 6 13 25
Baden 30 6 22 1 - 1
Bayem 37 17 19 1 - -
W.Berlin 11 4 7 - - -
^amburg 9 3 6 - - -
Hessen ■ 21 4 17 - - -
Bleder-
sSdhsen 20 20 _
Hordrhein
Westfalen 102 47 30 4 13 8
Rhellamd
Pfalz 21 7 * 14
Saarland 7 5 - - - 2
Sohleswig
Holstein 10 10 _
WtLrtemberg 33 8 25 - ■ - -

Oatatní zajímavoatl;
Přestupy;

Sráč smí přestoupit kdykoli (nemá-li nevyřízené pohledávky u 
mateřského oddílu). Po přestupu má zákaz startu 3 měsíce na všech 
turnajích. Do těchto 3 měsíců se nepočítá doba od 1.11. - 28.2. 

Tento 3 měsíční zákaz startu odpadá, jestliže;
a) hráč přestup\ije v období mezi mistrovstvím BHD a koncem sezóny

( 3 1 . 8 . )
b) v odůvodněných případech (změna bydliště, pracoviště, nástup 

na vojnu atd.)

Rozřazování;
Rozřazuje se o 1.-3.iaísto jako u nás, dráhy pro minigolf i 

mlnlaturgolf jsou přesně stanoveny 
Minigolf! 7 drah - 4-8-12-13-14r1o-18
Minlattirgolfi 6 draht Ledvina, Šnek, Trubka, Labyrint, Středák, Blesk

7 případě, že některá z těchto drah chybí, ^sledují v uvedeném pořadí: Looplng, Sopka, 
uhel



Hěkteré z [ drah může chybět v těchto případech;
1) rozhodčí před turnajem neuzná některou z těchto drah za způsobi

lou a určí jinou dráhu, která se hraje 2x
2) miniaturgolf se sice 1 zde hraje na 18 drah, ale oficiálně je 

uznáno 20 typů drah - kromě našich známých ^eště přímá dráha bez 
překážek a tzv, V-překážka, Jsou-ll tyto dve dráhy na některém 
hřišti, může se stát, že chybí některé ze základních šesti pro 
rozřazováni.)
Rozřazování se provádí jak pro jednotlivce tak pro družstva. 

Rozřazování se provádí jen jenokolove. Pokud nedojde k rozhodnutí, 
nastoupí hráči na dráhu č.1 a pokračují jako v normálním kole tak 
dlouho, dokud na některé dráze nedojde k roáitůnutí (tím odpadají 
rozřazovaní maratóny).

- ex -
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SMUTKÍ PRVERSTTÍ

Již delší dobu nás obchází nepříjemný pocit z ne právě hezké 
skutečnosti, s kterou jsme se zcela vědomě nechtěli nikterak chlu
bit. Ale jelikož případy nejen že nepřestaly, ale dokonce se zača
ly množit nelze jinak než vyjít s tímto problémem na veřejnost 
Jde totiž o ztrácení míčků. Hej čerstvějším případem se zabýváme 
v rubrice STK v referátu o t\imaji. Horkou zkušenost již zažil 
nejeden z nás. Pocity postiženého nejlépe vyjádří dopis, s kterým 
se na redakcí obrátil hráč CSSL Prant. Lázně J,Kratochvíl, kte
rý nepřisel o jeden, dva míče, ale hned o celou výbavu.

neopatrnost nebo nešvar?
línozí z nás, kteří hrajeme kuličky už nějaký ten pětek, máme 

radost nad tím, ze se naše golfová rodina nejen rozšiřuje, ale na
vázané přátelské vztahy se prohlubují a dokonce přerůstajínáklo- 
nost, kterou mohou četné matriky v republice jen hodnověrně potvrdit. 
Všichni se na ta víkendové klání těšíme e věříme, že nám pobyt 
v dobré partě pomůže načerpat nové tvůrčí síly a proto každého, 
kdo do hry dává co může nejvíc sil, času a finančních prostředků,^ 
nemůže nechat Ihostejn;^ skutečnost, že se v poslední době ztrácí 
víc míčků než je zdrávo. Jen v minulém roce byly zjištěny ztráty 
na polovině ! turnajů v české oblasti, z ostatních skupin zprávy 
nejsou. Pochopitelně se nikdo nebude chtít chlubit podobným prvenstvím, 
eile vysoká četnost těchto případů by nás měla přimět aspoň k zamyš
lení, Jen stěží můžeme itréty přisuzovat ěprýmovnému škádlení "ufou- 
nů", na jejich existenci věříme asi stejní jako na čápa, a zrovna tak by bylo s podivem svádět je na neopatrnost jednotlivců, když



se aiíčky z uzavřeného areálu Jednoduše "vypaří" nebo dokonce zmi
zí celý kufr i a podepsanýa záznamníkem. Jistě každý pochopí, že to 
postiženým na chuti do hry nepřidá, nehledě na to, ze pak všichni 
vypadáme Jako potenciální zloději, ITevžímavoatí, přihlížením a 
soustrastným pokyvováním, tak Jak postupují Jednotlivé oddíly, 
nejen že se podobným nařčením neubráním^,ale budeme vlastně napomá
hat nešvaru a určitě tím zklamaným Jedincům nepomůžeme. Je věcí nás 
všech a měli bychom se snažit tento nezdravý Jev odstranit, abychom 
se scházeli v pohodě Jako dříve,

'^aroalav Eratoohvíl ’

-  17 -

Vítáme do života
Přejeme za všechny dráhové golfisty všem pyšným mnini nV-ižm a 

tatínkům, aby právě ten jejich cvrček byl na světě tak rád Jako my, 
aby pokojně usnul v kočárku za plotem až si budete chtjít,alespoň 
čtvrthodinka zahrát než se znovu probudí a bude se dožadovat vaší 
přítomnosti. Tak vás vítáme mezi námi a přejeme hodně zdraví a 
spokojenosti
syn - Jakub Henkl
syn - Roman Krenzinger
syn - Jan Birei
syn - Ivan řalovič
dcera - Adélka Šedková

20.9.1981
15.10.1981 
7, 4.1982

10, 4.1982
7. 5.1982

svatba Jaroslav Kratochvíl a Hana Bloudková 8.5,1982 
- gratulujeme a přejeme Slastnou cestu životem a samé příjemné 
žážitky u rodinného krbu. Nezapomínejte však, že í|Dlf v rodině 
musí hrát vždyoky oba.

- vel —

• leekefvýa meolemía ěmmeplmi IKfO
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-Venku zima kresli na okno
Podivnou džungli bez zvířat
Jež při dotyku prchá jako semene netýkavky
A já před sebou mém svůj kufřík
Kládím jeho černou pokožku
S viditelnými póry
S buldokem a nápisem
Dnes mám modré pondělí
Snad by tam slušela lépe sobota
A kufříkové oko zámku na mě mrká
Kdy už mi utíio kufříku podá ruku
A ochmatané držadlo hole druhou
A vyrazíme spolu k těm
Bternitovým obrům
S velkými hlavami a bez údů
Otvírám schránku a je tu seřazeno
Pár bojovníků s divnými jmény
I ti se na mně mdle mračí
Kdy už je vypustím
Do boje s věčnými překážkami
I když budou zatraceni a prokleti
A stejně vždy ae vrátí
Zpátky do svého šiku s pohlazením
Jak od maminky
Minigolfového maniaka

Ivan Hoemer 
IJ Sokol Tovačov
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