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5ÍPAD ISESTAČÍ"

Snahou všech poctivech funkcionářů u každáko B^rtu  
za^ezpeŠeni podmínek pro neustálý výkonnostní růst splůk; a záro
veň permanentní hledání a výher nových talentů. Některá sportv 
a náborem problémy nasají. Platí to zejména o kopaná, ledním ho
keji a v poslední době třeba 1 o tenise. Ostatní sporty, a těch 
Je většina, se potýkají a nedostatkem žáků a Juniorů, Jinak to 
není ani a dráhovým golfem. Kaší snahou od vzniku v rooe 1971 
Je neustálá popularizace tohoto sportu. Každý Slánek v novinách, 
reklama, zpráva v rozhlase a televizi Je malým vítězstvím.

Z přes tyto dílS í úspěchy se do našich oddílů hráSl nehrnou. 
Bude to asi tím, že hlavní odpovědnost za nábor v is í přsos Jenom 
na oddílech. Nelze ae spokojit s tím, žs šst v televizních aktu
alitách nám zabezpečí nová hráče. Konkrátní akce pořádaná pro vařel 
most Jaké Jsou golfová útsrky, pionýrská tumajs, hrajs celá 
rodina, liga  neregistrovaných apod. mají daleko allně jěí místní 
dopad. Nebudeme rozebírat tematiku teohnlokáho vybavení 8111 otás> 
ku co nabídnout novým hráčům. Kde vzít hůl a míče? Tato proble
matika bude Ještě mnset být přehodnocena ze strany Jednotllvjsh 
komisí. Jelikož nemůžeme čekat výrazné zlapěaní v počtu míčků 
na hlavu, bude třeba přemýšlet o zavedení několika turnajů Jedno- 
míčkových typu EPPJL,

Yrahea se však k popularizaci dráhového golfu •  a tím souvi
se jíc í počet nových hráčů. Akce pro veřejnost pravidelně pořádají 
snad akoiáLt v Chebu, Šternberku a Trnavě. Ostatní oddíly bud Jan 
sporadicky anebo vůbec.

Proto komise PVE přišla a návrhem uspořádat povinný náborový 
turnaj pro mládež. PodeO-a tak vlastně pomocnou ruku komlel STK a 
TlíK, které otázku nedostatku mládeže viděli Jako těžko řeěltelnou 
a ponechávaly Iniciativu na oddílech. Tento přístup zklamal. Po 
deseti letech existence dráhového golfu nemáme dobré zavedenou 
soutěž žáků ani Juniorů ani dorostenců. Akce byla naplánovaná a 
odsouhlasena v komisi DG Ještě v zimě s  v termínové listině  byl 
vytvořen ten nejvhodnější datxim pro mládež školou povinnou -  koneo 
května. Na aktivu byly oddíly seznámeny se závěrem celého podniku. 
Nápad se l í b i l .  Konečně něco konkrétního v této otážeš. Zbývalo 
Jen kvalitní provedení. Komise PVN vydala instrukci a Zpravodaj 
podpořil turnaj článkem ve kterém upozornil i  na úskalí formální
ho provedení.
Hlavní důraz byl kladen na:
a) Jednotný termín
b) věkovou kategorii cca 1 4 - 1 9  let
o) sjejné míče pro všechny (na každé dráze 1 míček)
Zvlásx bylo řečeno, že nestačí Jen vyvěsit plakát na h řišti. Bylo 
řečeno, ze funkcionáři oddílů musí navázat osobní kontakty se iko- 
land., svazy S3H apod.



stalo se :g3Š to 50 ee otenej, kdy? li,dé přistupuj5 5; prá- 
e ae néss seěla pouze 
OswEtní ocídily ulrol ne
styděly odeslat zpréTu?

7. toňo 6 noTyoh členů 
údaj neosnačen

3 noví členové 
7 nových členů 

neoznačeno
3 noví členové 

1 . 5  -  počasí

příkladem a pevng drží svou zástavu. Jakoby v tomto oddíle bylo 
pod je j ic h  úroveň spln it úkoly komisí #en na 50 Jsou vžd;y^100%, 
přesní a mají výsledky. Tady starosti 3 :;'iaď;řEÍ .nsdějemi p ř íš t í  rok 
nebudou. Takhle to mělo asi vypadat na všech h řiš tích . Bude to asi 
tím, že informační plakát n evy lep ili až v pátek večer.

cl lhostejně, fcMnálnSi lítí redr' ■čníic sto;
Jedna třetina zpráv 1c- náborovém U iÁjm U. e
sp ln ily . Kebc s takovým výsledkem, ze se
"! . TJ Šternberk 33 hráčů 1 hráčka

TJ Cheb 20 hráčů *

3t- Start Brno 11 hráčů -
4, TJ Prant.Lázně 8 hráčů 5 bracek
■i. S lavia Trnava 5 hráčů 2 hráčky
6. Loko Olgmouc 4 hráči -
7, Mostáren Březno termín přesunut ne

Máme radost, že náš n ejlep š í Vzorný

-v e l-

Podruhé do Rakouska, tentokráte do Grazu

Mezinárodní turnaj "O pohár Schlossbergu" se konal 7« n 8.8, 
1975,  Stejným vlakovým spojením Jako vlon i se výprava dostala přes 
Vídeň 2,8, bezpečně až do Grazu.
Haši výpravu t v o ř i l i ;
Roman Kubínek 
Leonard Benoík 
Ivo Pavelek 
Vlasta K rejč í 
Ing.Ota Daniel 
Petr Krásný

-  Doko Olomouc
-  Doko Olomouc 
<- Golf Club Praha
-  Slavoj Litoměřice
-  Start Brno
-  S l.S láv ig  Dhergké Hradiště 

Dagmar Havránková -  Slávia VS Plzeň
Zdeněk Adámek -  Loko Olomouc -  vedoucí

Po ubytování ve studentských kole jích  Johannese Kepplera ve 
č tv r t i Kroisbesh následoval první trénink. M iniaturgolfové h řiště  
mělo opět. Jak Je v Rakousku zvykem, etem ltové ma’':tinely . Hřiště 
postavené před 17 le ty  b^lo pečlj.vě udržováno správcem a majitelem 
v Jedné osobě, H a jite l mel ne kontě přes milion šilinků , ale vůbec 
se nežinýroval osobně kytovat ■ mezerj' v e tem itu , lakovat a prová
dět nejrůznějsí údržbu. Inu, koníček. Jediná na eo nestač il byl 
šnek. Na ten t;otiž nestačil nikdo. Byl prostě k uzoufání. Hěco 
Jako třeba šnek ne h ř iš t i Sp,Praha 4,
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Ttimaje se zúčastzillo 76 zárodnílců z 9 oddílů rakouského s ni- 
meekého svazu. Z domácioh favoritů zdo byli Walter SoUer trojxut- 
soba;ý miatr a čtyřnásobný vicemistr zeniS, držitel diamantového 
odznaku (30 x vítězství na turnajích), Christian Frellaoh a Erwin 
Bemat oba bývalí mistři Rakouska v juniorech, Raši hráči nyní 
už ověnčeni pověstí z předcházejících zájezdů se nebojácně pusti
l i  do bojů.
Hráli se dvě samostatná soutěže 1. den jednotlivci a soutěž pěti- 
členných družstev, ,
Cruhý den potom mezistátní utkání družstev CSSH -  Rakousko.

První den;
EoUer nenechal nikoho na pochybách, že si své tituly zaslou

ž í a na domácí půdě se ihned u ja l vedení, které s l už jMdržel až 
do konce, áni ostré stíhání Oty Daniela a Vlasty Krejčího ne« 
bylo nic platné. Eoller hrál jako v tranzu a sám sebou povzbuzován 
m ířil zatraceni přesni.

Výsledky jednotlivců 1.den> 
muži i 1. MaXter Eoller MOC GRAZ 142

2. ing.Ota Daniel CSSR 148
3. Vlasta Krejčí CSSR ■ 152
4. Manfred Storict MOC GRAZ 154
5. Christian Treilaoh MOC W.Seustadt 154
6* Erwin Bemat MOC GRAZ 155
7. Bůnter Detonja MOC GRAZ 156
8. Bemad Raidt MOC GRAZ 157
9. Roman Kubínek CSSR 159

10. Petr Krásný CSSR 160
11. Glinter Gobotz MOC Koflaoh 162
12. Leonard Benčík CSSR 163
13, Ivo Pavelek CSSR 164

zeny:

Šokující pro účastníky turnaje byl výkon naěl Dáši Havránkové 
(nyní Flatzerové), která doslova smetla všechny soupořky včetně 
obávané přebornice Rakouska Chxistiny Wldmannové, kterou porad— 
la  o 7 bodů. Po celý turnaj j í  nepxistlla před sebe. Jako bomba 
zapůsobilo pak je jích  21 bodu ve třetím kole, kdy překonala 5 let  
starý (muža^) rekord hřiště, I Walter Koller jen zalapal po de
chu a i  když zahrál jedenaávacítku hned ve čtvrtém kolo přeoo je
nom byl už druhý!

1. Dagmar Hayránková ČSSR 157
2. Christina Widmann KMGC Klagenfurt 166
3. Erika Siegmnd KMGC Klagenfurt 176
4. Martha Seitner MGC Oberkochen 182

V družstvech nás dě lil jeden jediný bod od prvenství. Škoda ho.
1. MGC GRáZ 781
2. CSSH 782
3. IGV GRAZ 845
4. MGC Eoflaeh 850
5. MGC Oberkochen 907
6* MGC Obejricochen I I .  944



!Ta co u e v j£ l&  pri^£ ''esi Jsae ftl boiiEtě T jaairadlU , áam, 
SaktiěAné si laoe p řá li T̂ -krá-? s r láJ ti r  té%o ■outěži. Brama. t® fey- 
lo  Ki.8  ̂ až do koBCO alť< pe-?B.žjěí nervj jasa » i l l  př«oa s j .
Taky přete, ža Báik hrála TýkotsiS 1 druhy dsc.,
Sanúný ádfat masistátni utkání družstev

3sss
605

BáEOUSEO
60$

Vsdílka cen byla 1 tentokráte bohatá,
SáSa EarránkoTá -  1 pohár za TÍtězstri v kt& ženy -  í  ednotlivcl 

A. 1 plaketa za překonání rekordu hřištS
•  1 pohár za 2.níato ktg.aadU -  jednotliToi 

1 plaketa za ne jlep ií sahr.Týkoa
•• 1 pohár za 3*aízto ktg,aBŽi -  jednotlivel
o 2.KÍBte > soutěž pětiSleanyeh družstev

1.níato T aezlstátnÍK utkání
Snovu se potvrdilo. Se Sechoslováci umějí,

Pavelek

příště: "Pemltz > Sstup ze slávy*

Ing.Ota Daniel

Tlasts SrejSÍ 
druSatvo

WICS
Jak hrát • • . f
D íl Stvrtý*

■HIATOÍ Jg lEzOstAř iá AMATéasrf STRASŽ^^

Další z*^drali, kde je  poměrně běžnou záležitostí 1 vyšší 
š iš le , je  s t ř e d o v ý  k r u h .  Hra na nia je  typickou hrou 
M  standardní eituasa •  je  třeba nacvlSlt nejen provedení ááeru, 
ale i  s ílu  ve apojení s určitým typem míše.
Používají se tyto typy aíšůt 
1) Pomalá míše (odskok 6 v 20 cs, váha asi 50 g, tvrdost 50)

Čím jeda balon ^ e h le i l .  reasoie na kříToat il -̂áhy,
Jednou z moinosii, jac arái siředový krnk. je  proto dát olinou 
ránu tlumiSem. Míš přltcmi jede téměř rovně -  nadehrání Je mini
mální, Tupý míš přitom nevyskočí z jarak^. Týhodou je  male nade
hrání, iwTýhodou vyšší možnost stržení uderu (ším sliněni hraje
me, tím snadněji strhneme) a horší dohrávka, která iUúb cáká pri 
netrefení základního úderu.
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§zs^á_sí§s
Jedou-li po drá*« pomalý a rychlý mx5 obdobné Táhy a tvrdosti 
atajnou CTchloatí. reagii;!# rychlý míS na krlvoat dráhy taéné. 
než pomaly. Saví o okamžitá zméoa rychlosti mlče je  tímeiSS 
jeho odskoku -  pomalý balon ménl behem jíEdy svoji rychlost 
podstatně rychleji než balon s yětěúa odskokem. Těchto vlast
ností využíváme pro hru na atředáku ji„rychlýa míčem. Jeho 
hlavní výhodou ogrotl pomalému je  značná tolerance v s íle .  
Hrajeme relativn í slabou ranou, počítáme s nerovností dráhy 
a nadehráváme,

3) niče s tvrdým povrchem (B2, ŠvěSák, BED STAR. W 21)
Jsou mizem obou předchozích způsobů. Jedná se o pomalé míče. 
které snadno vyskočí z důlku. Běhají přitom sice rychle, ale 
nereamují spolehlivé na nerovnosti dráhy. Stejné jako se 
nekříSí jezevčík s bemardráem. abychM dostali psa do nory 1 
do lavinyi je  pravděpodobně nevhodné hrát středák B2 s předsta
vou. že aa dobré vlastnosti H2 1 30.

Zhodnocení!
První i  druhý typ míče -  pomalý e

í. Důležité
_ a rychlý, považuji při dosta

tečném zažití za řovňócenné. Důležité však je si před sezonou zvo
l i t  jeden typ a ten ^užívat po celý rok. Dokonalé zažití stereoty
pu pomalý mío -  slina rána nebo rychlý míč -  pomalá, je  ale asi 
záležitostí několika le t.

Začátečníkům doporučtijl buS míč H1 (H2) nebo A? (30). Jejich 
použití je  značné univerzální a pořízení se rozhodně vyplatí. 
Bejsou-li dosažitelné, je vhodné obarvit si Berušku za 3 Kčs.
Barvení se provádí tak, že míč napíchnutý na špendlík, který je 
součástí podstavce, namočíme do barv^ na kůži. Přebytečná barva 
steče po špendlíku, po zatvrdnutí odřízneme zaschlou kapičku 
v místě vpichu žiletkou.

Při tréninku na cizím hřišti fixujeme sílu 1 směr, míříme 
nohaaia 1 metodou postupných cílů . Běhen tréninkového dne se sem 
několikrát vrátíme. Zastavuje-U se míč při netrefení vždy na 
stejném místě, zkoušíme dohrávku. Jinak dohrávky netrénujeme, 
měly by být zažity z domova (zleva na levý kraj, zprava na pravý 
kraj jamky).-

J e -li místo základního bodu vytlučená jám# v etem ltu, stavíme 
míč vedle nebo za n í, aby se nerozskákal. Míč se má po úderu hladce 
rozjet -  při rozskákání ztráoí rychlost a je  silově nekontrolova
telný. Toto činíme na všech drahách kromé koše (ledvina, trubka . . . ) .

Při křivosti dráhy Aa pokud možno hraje proti nerovnosti. 
Vystihnout s ílu  při hře po nerovnosti je  příllé  obtížné.

Svůj pohled na středový kruh bych ohtél ukončit oltaoí jedné 
z poučelt pro patování m klaslokém golfni
"Zustane-li balon mezi tebou a jamkou, nedal ja l mu éanoi. Balon 
zůstal na amatérské straně." Tato poučka platí 1 o* středákul 
nedovalit znamená zůstat na amatérské straně.
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KOLIKÁTÍ JSI m ŽEBŘÍČKU?

Zeptéte-li se někoh.0 15»června, kolikátý je na žebříčka, náv- 
ne asi rukou. Po několika odehraných turnajích toho žebříček 
moc neřekne. Skutečná kvalita hráčů ^e zde zobrazena až ke konci 
sezóny. V průběhu roku poskytuje žebříček pouze přibližnou před
stavu o naději na VOD, Tato představa je vsak znečně nepřesná 
vzhledem k nestejnému počtu odehraných turnajů.

Obdobná situace je i  s případnou nominací reprezentace. Mé- 
me-11 nominovat po 3 CTJ, jakou měrou zahrnout minulou e jakou 
současnou sezónu?

Každý jis tě  známe 'otázku *A kolikátý js i  v Československu?"
K 15,červnu na ni nikdo neumine odpovědět.

TenisM do žebříčku započítávají 12 nejyyěšíoh bodových 
zisků za posledních dvanáct měsíců. Což to dělat obdobně, a &o 
žebríčini započítávat čest nelvySěích b:dových ziaků za posledních 
12 měsíed + body z poslednicn mistrovskycn soutěži, zebřiček áy 
byl skutečným obrazem výkonnosti a co nejvyšěí umíst&xí na něm 
by mělo svoji váhu i  v každé fázi sezóny. Stal by se tak živou 
soutěží.

Samozřejmě by žebříček byl i  podkladem pro zisk v VT, VT by za
chycovala stav k 1,1. daného roku. V grůběhu sezóny by jsme svoje 
naděje na zisk VT posuzovali ze žebříčku po škrtnutí loňských bo
dů, podobně jako v současnosti nezapočítáváme předpokládané škrty 
svoje a soupeřů.

V kompjuteru by opět stačilo 16 míst a tím, že by byla vždy 
všechna místa obsazena. Jinak by k žádným změnám nedošlo.

Příkl ad výpočtu;
Žebříček k 15.6.62 by obsahoval 6 nejvySších bodových zisků 

od 15.6.61 do 15.6.62 + body z PS nebo HS 61.
Žebříček k 15*7.62 by obsahoval 6 nejvyššíeh bodových zisků 

od 15.7.61 do 15.7.62 + body z MS 61 nebo PS 82.

Kožíšek

1. 2.CTJ -  LITCHiifilCB. 22..23.5.1962
Druhý celostátní turnaj původně plánovaný dc Brna se netra

dičně na jaře konal v lltoměřicích. Šlo o oddílovou výpomoc z 
naprostého nedostatku lůžkové kapacity v Bmg, Starost e ubyto
vání téměř 90 hráčů a hráček tedy neočekávaně připadla právě 
pořádajícíma Slavoji, který « « , •  touto okolnosti se ctí vypořá
dal. Hrálo se za dobrého počasí na dnes j iž  pověstném hřišti na 
Střeleckém ostrovS, které má jedny z nejkřivijších drah v CSSB a jeŮditt raiíisž
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V'soutíSi mužů vládztul atartoTolan poli Již od gačátka A*Títak 
8 Oloaouoo. SejTitšia soupeřem mu byl vítěz ze Steraberka, J li  
opžt zarůstající J.Sulkleeloz s Aritaqrt ktejrý však dostatečné 
nezTládl závěr a skoněil drubý, líocný závěr měl naopak H.ErS 
za Šternberka, který se opět po d o lil době obJeTil r  koneěněm 
pořadí mezi nejlepšlsd. V soutěži žea kraloTala riem aoupeřkám 
M;KožlSková z Prahy, která se nejlépe vypořádala se záludnostmi 
hřiště a s převahou zvítězila* V kategorii Juniorů do 18 let byl 
nejlepěl domácí Tl.ErejSl mladil, k tc ^  obstál i  v absolutní-' 
kategorii mužů. Zde bychom rádi upozornili na skuteSnost, že v 
podstatě není určena nebo lěpe řečeno dodržována věková hranice 
ve vypisováni soutěži mládeže. Stává se tak, že na každém turnaji 
Jéi^tato věková hranice Jiná a pohybuje se od 15 ** 1S le t ,  vlastně 
dlé vťlQ.e pořadatele* Uáme za .to, ze STE by měla vydat přesnou 
směmlel*

Výsledky 8 okrahá 
Žmr 10 ůčastnle
1*.IQ>£lšková Miroslava Golf Praha 223
2£ Appelová Alena Olomouo 239
3*' Exnávková Sva Šternberk 242
4é Eólečniková Bronislava Březno 244
Ši.Pardusová Běla Brno 252

Ifažl 73 účastníků
U .  Ví tak Aleš Olomouo 197
2^.Súlklewlcs Jan Aritma 202
3^ Hlbooký Peter Trnava 205
4é Bxč Rfaan Šternberk 208
5, Rozmara Miroslav Sp.Praha 4 210
6, Pavelek Ivo Aritma 211
7, Pitor Jan Li toměřice 214
84 Erejčl Vlastimil n i. Litoměřice 215
9, Běhounek Luboš Bmo 216

lO^tHolzel Robert Golf Praha 216

Junioři do 18 let£
1*.Erejčl Vlastimil Litoměřice 215

Ořažstva:
1J.Lokomotiva Olomouo 87 (součet umístěni)
2*.Spartak Trnava 
3* Slavoj Litoměřice

90
117

é 27,8

á 24.8

Současně s celostánlm turnajem Jednotlivců proběU.o v Lltcmě- 
řlčloh i  druhé kolo l.l lg y  drxížstev. Vítěz l.kola ve Šternberku 
t ^  Lokomotivy Olomouc, nezklamal ani tentokrát a dle předpokla
du zv ítězil. Více se čekalo od domácích, kteří se stále nemohou 
letos zkonsolidovát. Hakonec museli odrážet nápor těoh nejslaběích, 
aby uhá jili šestou příčku. Výborně si opět vedlo družstvo nováčka 
Aritmy Praha, které i  zde prokázalo, že se a ním bude muset počítat 
a>'to dokonce na Jedno z předních mlat. Družstvo těží z výborných 
výkonů J.Sulkiewieze a z vyrovnaných výkonů zbytku družstva. Osmý 
Petr zbyl tentokrát pro družstvo lib ram i.
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Yýaledky; I,l±ga  -  2 kolo
1. Lokomotiva Olomouc 534 9
2. Slávia Trnava 544 7
3. Jritma Praha 553 6
4. Start Brno 557 5
5. 6olf Praha 561 4
6. Slavoj Litoměřice 565 3
7. TJ Šternberk 570 2
8. Spartak Příbram 580 1

ia. MORATA -  2.RTJ Koořivnioe. 29.5. 1?ť
Xento ttimaj EŮstal pro rcdakol časopisu přísně utajsn. 

Fartysánskou steskou se nám dostalo do rukou jen pořadí družstev 
v 2.kole I I . l ig y , které jak se sdá, kýlo velmi dramatloké.
Yýáledky; I I* lig a  -  2 ]colo
1. Golf Opava "A" 8 b
2. Sokol Tovačov 5,5

Start Kopřivnice 5,5
4. TjIÍStemberk "B" 3,5

Lokomotiva Olomouc "B" 3,5
6. Start Brno "B" 2
7. Golf Opava "B" 0

3. ČECHY. MORATA. 5I.OVarSgO -  krajské přebory. 6.6.1982
Ani letos se obEOiakter krajs]q^eh přeborů nesaěinll. Staly se 

pouze kvalifikacemi pro postup na přebory republik a kdo měl po
stup zajištěn ziskem VT, ten o tento turnaj z tra til zájem. Flatí 
to především o Cecháeb, kde v ani jednom případě nestartoval hráS 
s I .  nebo M.TI. Lepší slttiaoe byla na Moravě, kde se vlastně kraj
ský přebor stal přeborem oblasti. T důsledku rozpadu oddílu v 
Uherském Hradišti by v jihomoravském kraji zůstal jen celek Brna 
a tak bylo rozhodnuto hrát spoleSně. T Olomouol se zúčastnilo 6 
hráčů a hráček s přímým postupem, pouze 2 Stšak mimo svá bydliště. 
Stejně to vypadalo na Slovensku, kde se zúčastnilo v Březně 
2 přímí účastníci a v Cznavě jeden a to j « a  díky tomu, že se pře
bory konaly v je jich  rodném městě. Plné 3/4  ■lepSíah* hráčů se te
dy obrátilo ke krajským přeborům sády. IFutno přiznat, že několik 
Jich ze závažných důvodů přijet nemohlo (voj.služba, mateřská po
vinnosti). ale procento absenee je  stále veliké. Ta 1/4, které 
se přeboru zúčastnila ve většině případů tyto turnaje svou účastí 
1 vykony zhodnotila a pouze v jedpoa případě (I.Qnalieh v Březně) 
se jim nepodařilo zv ltra it. oroven a dosedíená výsledky odpovídají 
místům, kde se přebory konaly. Xejhodnotnějšim výkonem bude zře j
mě výsledek přeborníka východoslovenského kraje P.Geěparana m 
4 22,8 a nejpřekvaMvějším výsledkem je vítězství F.Prohala v  
přeboru středočeského kraje.

Výsledky -  5 okruhů

“ ?řebor západočeského kraiei Cheb 37 stužů -  4 ženy
1 . Bála Jan Brant.Lásně 137 i  27,4
2. lotpták KLroslav Trant.Lázně 14O
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3. Blreš Jan Frant.Lázně 141
4* U aa  Miroslav Cheb 141
5. Šimčík J iř í Frant.Lázně 142

1« Lisová 7Sra Cheb 154 á  30,8
2. Veselá Vítězslava Cheb 158
3. Mečekalová Jana Cheb 165

-  Přebor středoěeskáho kra.1e : Litoměřice 34 mnžú -  6
1. Prchal Petr Příbram 129 é  25,8
2. ErejSí V lastla il sen. Litoměřice 130

. Stradal J iř í Qolf Praha 130
4* ErejSÍ Vlastimil jun. Litoměřice 132
5* BeSvařík Miroslav Litoměřice 137

1. UráSková Kateřina Aritma 167 é  33,4
2. Svobodová Lndaila Sp.Praha 4 174
3* Bokrová Josefa Příbram 174

zen

” Přabor aeyero a Jlkoacravského kraje i OIobouoíí 47 nmžů -  4 ženy
1. Xítek Aleš Olomouc 121 á 24,2
2. Jašek Jindřich Olomouc 121
3. Král Vladimír Olomouc 126
4. Kreuziger Josef 
5* Jašek Miroslav

Šternberk
Olomouc

126

1. Appelová Alena Olomouc 134 4 26,8
2. Kreuzigerová Irena Šternberk 141
3. Pardusová Běla Brno 147

-  Přebor západoslovenského kraje: Trnava 15 mužů -  1 žena
1. Blaha Roman Trnava 127 4 25,4
2. Patnoky Michal Trnava 129
3. Pnkanee Peter Trnava 130
4. Ka^ška Jaroslav
5. Matátko Peter

Trnava 134
Trnava 136

1. Boloňská Lubica Prievidza 179 4 35,8

-  Přebor východoslovenského kraje: Březno 14 ■nužů -  3 ženy
1. Gašperan Peter
2. Qualich Igor

Březno 114 4 22,8
Březne 116

3. Pravotiak Vladimír
4. Tažký Ján

Březno 126
Březno 131

5. HvizdoS Jaroslav Košice 143
1. Koleěniková Bronislava Březno 130 4 26
2. LuSatíncová Alena Březno 144
3. HabovSíková Vanda Březno 149

7 toato tcumaji padla prvni letošní "devatenáctka” . Zahrál 
TÍtšz Peter QaSperan, který se tak stává dalším šlenea Klnlra 

elitních střelců ■ pořadovým oíslea 12.
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4. gBCHT -  3.a3?J Plzeň. 12, 13^6,1982
republikový turnaj ▼ Sechi^clivza účasti hráčů ce~První "open"

lé oblasti se konal v polovlňč června j  Plzni. Chladná počasí^ kte
rá bylo doprovázeno nepřijesenýiBl přeháňkami prověřilo víoe než 
půl stovky hráčů a hir^dek* Pria hráli donácí hráči, kteří chtěli 
dokázat, ze i  přes loňský sestup z Z.ligy se hraje v Plzni kvalit
ní diráhový go lf. X byli to především mladí hráči domácího oddílu, 
kteří ukázali se v nejlepším světle. Krok s nimi nakonec udrželi 
jen zkušený J.Hála z Prant.Lázní a jeden z nejlepiíoh současných 
hráčů J.Sulkiewlcz z Xrltmy. T ženách dominovala D.Placrová. Byle  ̂
to zřejmě jedno z je jich  posledních vítězství v barvách 31.VS Plzeň, 
protože po změně bydliště by měla v ne jb ližší době oblákat dres 
jednoho z našich nejQladšíeh oddílů Slavoje Chomutov. Druhé místo 
patřilo další ezplzenačce S.Xráčková a na stupně vítězů vystoupi
la  1 stále se lepšící J.Bol&evá z Příbrami. Taká tento turnaj b^l 
vstupní branou do Klubu elitních střelců. Tentokráte pro Františ
ka Bečekala ze Stadionu Cheb. Tento muž, kterámu se postavil v 
cestě ze absolutním rekordem nepřekonatelný blesk, bude registro
ván pod číslem 13.

Výsledky; 6 okruhů 
Ženyi 5 účastnic
1. Fišerová Dagmar Plzeň 160 4 26,6
2. Mráčková Kateřina Arltma 170
3. Bokrová Josefa Příbram 162

Mužlt 49 účastníků
1. Tesař Vladimír
2. Sulkievlcz Jan
3. Moravec Milan
4. Hublnger Miroslav 
3. Hála Jan

Plzeň
Arltma
Flzep̂
Plzeň
Prant.Lázně

143
145
146
146
147

4  23,8

5. MORAVA -  3.RTJ Brno. 12.6.1982
Z dalšího moravského republikového turnaje se jen z druhé 

ruky podařilo za jis t it  kusou zprávu o pořadí v dďším kole I I .  
liOT družste-v. Jinak nic. Že oddíly nemají snahu publikovat^ 
ave výsledky v denním tisku, to lze částečně pochopit, ale že nema
j í  snahu Informovat ani tu hrstku nejzasvěcen|tiěích, kteří navíc 
na to netrpělivě čekají, to opravdu pochopit nedovedeme.

Výsledky; H . l lg a  -  3.kolo
1. Start Brno "B" 8
2. Golf Opava "A" 6
3. Sokol Tovačov 5
4. Lokomotiva Olomouc "B" 4
5. Start Kopřivnice 3
6. TJ Šternberk "B" 2
7. Golf Opava "B" 1

I l . l ig a  -  tabulka po 3 ;
1. Golf Opava "A" 17
2. Start Brno "B" 16
3. Sokol Tovačov 14,5

kolech
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4. TJ Stemberk "B"
5, Start Kopřivnice 
€. Lokomotiva Olomouo 
7. Golf Opava "B"

*B"

13.5
13.5 
9,5 
2 ( -2 )

6. SLOVENSKO -  3. a 4. RTJ Košice. 12.. 13.6.1982
Pro redakci ani 

říčku. Bez záruky,
X 3.RTJ 
Ženj

řádka. Po mravenčí práci vytaženo

4.RTJ

ze žeb-

1. Lučatiacová Alena Březno 1, Hábovčíkové V. Březno
2. Hábovčíkové Vanda Březno 2. Lučatinoové A. Březno
3. Polonaké Lubica 
Muži;

Prievidza 3, Polonaká L. Prievidza

1, Drgoň Prantiaek Trnava 1, Putnoky Michal Trnava
2. Pravctiak Vladimír Březno 2, Qtialžeb Igor Březno
3. Qualich Igor Březno 3. Gašperan Peter Březno
4. Gašperan Peter Březno 4. Marglta Peter Košice
5. Kollár Petr Košice 5, Pravotiak Vladimír Březno

JAK SE VÁM TO LÍBÍ MŠI SLOVENŠTÍ A MORAVŠTÍ DOPISOVATELÉ?

7. Čsl, žebříček ke dni 30.6,1982 
Ženy; hodnoceno 21 hráček
1. Kožíšková Hiroalava Golf Praha 305
2. Appelová Alena Olomouc 297,5
3. Kolečnikové Bronislava Březno 296
4. ParduBová Běla Brno

Šternberk
190,5

5, Kreuzigerová Irena 164
6. Henklové Danuše Olomouc 141
7. Mráčková Kateřina Aritma 138
8. Lučatíncová Alena Březno 134,5
9. Váňová Bagmař Á.Praha 4 107,5

10. Krnávková Eva Šternberk 103,5

|bž^  hodnoceno 146 hráčů
1. Elbocký Peter Trnava 331
2. Sulkievicz Jan Aritma 266
3. Qualich ^ o r  

Buchcar Stefan
Březno 253

4. Prievidza 248
5.
6.

Putnoky ^ch a l 
Karásek Otakar

Trnava
Šternberk

244
219

7. Svoboda Miroslav Kopřivnice 208
8. Rozmara Miroslav Sp.Praha 4 

Příbram
206

9. Václavík Roman 201
10. Strnad Luboš Aritma 200
11* Vítek Aleš Olomouc 199
12. Pavejek Ivo Aritma 197
13. Drgon František Trnava 194

Běhounek Luboš Brno 194
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15. Holub Leopold Kopřivnice 192
16. Cašperan Peter Březno 186
17. Arbeit Marcel Olomouo 184
18, Prchal Petr Příbram 182
19* Ugraveo Milan Plzeň 181
20. Holzel Robert Golf Praha 178
21. Pravotiak Vladimír Březno 176
22. Kožíšek Milan Golf Praha 175
23, Metelka Ladislav ffolf Praha 173
24. D rtil Lubomír Brno 171
25. Benčík Leonard Olompue 168
26. Aschenbrenner Lumír Plsen 165
27. Prko Pavel Bmo 162
28. Blaha Roman Trnava 154
29. Hercík Karel Litoměřice 153
30. Maruška Jaroslav Trnava 1U

8. 3«CTJ -  Praha MS. 19«, 20,6.1962
Bo druhé deaítk; arého trrání sstoupil svfa XI.ročníkem 

mezinárodní turnaj o Pohár hotelu International v minigolfu. 
Ačkoliv pořadatel rozeelal pozvánky do všech zení IBG7, byl 
to letos pouze némecký svaz, který poslal své reprezentanty k 
účasti na tomto turnaji. Bylo to 20 hráčů a hráček ze 3 oddílů, 
z Hamb\irgu, Lichtenfelsu a ^yrelithu. Z již  tradičních hostů 
turnaje se vš«k nikdo zvláat neprosadil. Jen E.Sohug v dámské 
kategorii obsadila 4.místo. Z těch, kdo tu byli poprvé se v dob
rém světle ukázal mladý Thomas Hofmanu z Lichtenfelsu, který nejen 
že vyhrál soutěž juniorů, ale byl i  třetí v absolutní kategorii 
mužů. K lepším patřil i  další q téhož oddílu Thomas Viesmann. 
Turnaje se zúčastnil i  jeho loňský vítěz Igor Palovič, který je  
v současné době na vojně. Po kladně vyřízené žádosti o hostování 
se poprvé představil v barvách Sp,Příbram. Vezmeme-li v úvahu, 
že nemá mnoho příležitostí držet golfovou hůl v ruce, není jeho 
umístění v první třetině startovnxho pole neúspěchem. Turnaje se 
zúčastnil rekordní počet hráčů a to 107. Pořadatel^ připravený na 
tuto eventualitu, poprvé v CSSR použil systém rozdělaní startují
cích na dvě slm.piny, z nichž jedna absolvovala předkola turnaje 
dopoledne a druhá odpoledne. Tento systém se ukázal jakc velice 
výhodný a i  přes neprízen počasí a časté přeháňky značně uryciilil 
průběh turnaje. Boj o vítězství svedl dohromady čtyři druhy hráčůi 
zahraniční konlnirenci, naše špičkové hráče, mini golfové specialis
ty a nastupující nové tváře, A boj zůstal dlouho otevřei^. Ze 
specialistu se na čele objevil VI.Kubíček, ze zahraničních účast
níků T.ffelsmann, zle útočili mladí R.Holzel, R.Hybner a nastupu
j í c í  J,Valenta a M.Putnoky. Hakoneo však přece zvítězila rutina 
a standard naší špičky. Její dobré jméno uhájil jeden z našich 
nej lepších hráčů A,Vítek z Olomouce, když jeho největší soupeř 
R.Váolavík z Příbram-* zcela nepochopitelně zahodil šanci výbu
chem v 1.finálovém okruhu. V ženách konečně potvrdila před
poklady domácí M.Kožíšková, která po slabším začátku sezóny se 
dostává do slibné formy. I  když sama se sebou nebila tak docela 
spokojena s jistotou zvítězila. Překvapivě největší soupeřkou 
j í  byla Ih.Vánová ze Sp.Praha 4{ která letos s důvodů ukončení 
studia dávala přednost škole před důkladným tjreninkem. Jak již
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bylo řečeno nezlepší z juniorů byl I,Hofmana z Ilchenfelsu, nej
lepším T kategorii žáků byl D.Valenta z Aritmy. Soutěž čtyřčlen
ných družstev, kde rozhodoval součet umístění všech hráčů, vy
hrálo družstvo Sp.Příbram, Ihimaj, který je již  každoročně zařa
zován do společenských akcí hotelu International byl slavnostně 
ukončen rozdělením hodnotných cen, Hejvštší ohlas měla závě- 
reSaé řeč ředitele hotelu Intemationál s ujištěním, že příští 
ročník bude uspořádán na nově upraveném hřišti v právě dokončo
vané dlouholeté rekonstrukci hotelové zahrady, v níž přibude 
nový objekt stylové slovenské kolihy.

Výsledky; 7 okruhů

IsSIi účastnic, z toho 3 zahraniční
^ 36,41. KoĚíšková Miroslava Golf Praha 255

2, Váňové Dagmar Sp,Praha 4 261
3. HenklovÉ Dariuše Olomouc 269
4. Schug Erike MGC Lichtenfels 270
5. Pardusové Běla Emo 276

Muži; 91 účastníků, z toho 17 zahraničních
1. Vjtek Aleš Olomouc 247
2, Holzel Robert Golf Praha 249
3. Hofmann Thomas MGC LichtenfelE1 250
4. Putnoky Michal Trnava 251
5. Valenta Jan Aritma 252
6. Václavík Roman Příbram 252
7. Hybner Eobert Golf Praha 253
8, Kubíček Vladimír Příbram 253
9. Viesmann Thomas MGC Lichtenfels 254

10. Hlbocký Peter Trnava 254

^ 35,2

Junioři; 11 účastníků
1* Eoffhiann
2. Hybner Eobert
3* Krejčí Vlastimil jun.

KGC Lichtenfels 250 
Golf Praha 253 
Litoměřice 257

^ 35,7

Družstva; 11 účastníků
1. Sp. Příbram 75 (umístění)
2. Lokomotiva Olomouc 67
3. kombinace Bayreúth-^ambarg 90

Součástí předkola mezinárodního turnaje bylo i  3.kolo 
celostátní ligy družstev, které jako každoročně dost promluvi
lo do celkového pořsulí v tabulce. Body z MG mívají cenu zlata, 
o tom se už po tri roky přesvědčuje hlavně družstvo Sp.Příbram.
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Také letos je  nutilo postarenl ▼ tabulce, důkladné se na ten^o 
turnaj přlpraTlt. Fsyehyekj Mdpořano Tojenskou posilou a lon- 
skýn vítězem I.FaloTlSem dokázalo, že na tomto tjpn břišt se 
3 ním vždy bude muset počítat* Fo vyrovnaném začátku mu nakonec 
zbyl pouze jedlziý soupeř, a to družstvo Olomouce, které však 
ani po výborné bre A.Vítka Sp.Fříbram z prvníbo místa nesesadilo. 
Překvapením byl perfektní výkon nováčka soutěže Aritmy Praha, 
která porazila i  papírově favorizovaný celek d<»iácílio Golf dubu, 
který doplatil zejména na nedlseiplinované dkování svého člena 
J.Vysloužila, který zcela bezdůvodně opustil rozebranou soutěž 
a svou diskvalifikací těžce poSkodil své dmžstvo. Překvapením 
bylo ai poslední místo úřadujícího mistra Sl.Trnava.

Výsledky; 
IiM s5-=-2 .kolo
1. Sp. Příbram 542 9
2. Lok.Olomouc 548 7
3. Aritma Pha 550 6
4. Golf Praha 556 5
6. Sl.Litoměrloe 565 4
7. Start 3mo 578 3
8. TJ Šternberk 588 2
9. Sl.-‘-mava 602 1

Tftbdka po 3 kolech

1. Lokomotiva Olomouc 25 1.581
2. Aritma Praha 18 1.614
3. Spartak Příbram 13 1.645
4. Slávia Trnava 13 1.662
5. Start Brno 12 1.655
6. TJ Šternberk 11 1.665
7. Golf Praha 10 1.650
8. Slavoj Iil.toměrlce 9 1.660

-pro-
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"ÚVAH? BRÁSb aBiHOViHO GOMTO ^SBSŽ lUBKAJB (b líš «  neja*-
noTaaélu> hráSs a tu n s j«)^

tibel prm i o j® Í9i 
golflBtů. 3« e®lý re j.
& 1 02il doufají^ 
že ten t^ -naj .Tybrají»

TicUt naS jaon rSeebn; snalostl, 
Myž raoe dělaj blbosti?
Va5 jo  YŠeobna anaba» 
kůyi zaflekne M rába?

Takže ztrácen aadžjlf 
zázraky se nedějx« 
Háble JaeB riak nhtf, 
Tokio, žo json oeny?!?

Astor prarděpodobně nechtěl bý't Inznltafrán pořadatelem na 
některěoi z přištiok tomajů a proto oo nám ani nepodepeal. Abyduas 
ryTrétlll případně dohady ad&razňajeme na adresu všech pořadatelů, 
že básniěkn oprardn nenapsal nikdo s redakSní rady.

redakce
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Legenda;
aktlnlaA -  letadlo, pol^rnézk; opojný nápoj, chem.an.

B -  I.Sáat tajenky 
C -  hrob, ozdravěnl
D _ značka c itlivosti flliau, jedovatá bylina, SPZ okr. Mělník 
E -  III.část tajenky 
? -  srde&oloe, brazilský spisovatel,
G -  dřevina, pokodný, slovenský je s t li  
H -  IV^část tajenky. Il.část tajenky
I  -  o lzí zkratka titulu ouže, secesní malíř, ukaž.zájmeno, polní míra
1 -  napodobenina, sportovní hry mládeže
2 -  bůh lásky, pohyblivá část motoru
3 -  vinný keřík, kanadský profl-hokejlsta, zkratka cizí měny
4 -  osobní zájmeno, franeozsky umění, topím se
5 -  část, vyhynulý pštros, kožený zásobník na vzduch
6 -  ěpanélaká vychovatelka, chlapecké jména, matka Homula a Rema
7 -  ne bezúhonná, lék k zevníma použití
8 -  praotec, ruské domácké chlapecké jméno
9 -  chou značka hliníku, SPZ okr.C.Budějovloc, dmnácky Adolf,

SPZ okr. Tábor
10 -  bývalý hokejista Sparty, tropické šílenství, ohsm.zn. stronola
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