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VÍDEŇ 1982 aneb "na blesku o televizor"

Ve dnech 3. - 4.7.1982 se zúčastnil výběr os.hráčů mezinárod
ního mistrovství A3K0 (socialistický svaz tělesné výchovy Rakouska), 
pořádaného oddílem WAT WIEN. Zájezd byl organizován jako oddílový 
3t\k TJ Golf Praha.
Dráhový golf v Rakousku

V zemi našich Jižních sousedů Je dnes asi 70 oddílů dráhového 
golfu, ve kterých je zaregistrováno víoe než 6 000 hráčů.

Dráhový golf Je řízen vlastním svazem (Oesterreischer Bahnen- 
golfverbrand). Protože v Rakousku není sjednocené tělovýchova, podlé
hají tomuto svazu oddíly dráhového golfu přísluěíoí různým tělovýchov 
ným organizacím. Patří mezi ně napr. katolická org. UNION (MOC UNION 
ROI GOLD, MGC UNION ALT ERLAA) nebo dělnická organizace A3KÍ5 (WAT),
Nominace

Výběr závodníků na zájezd bylo třeba z organizačníoh důvodů 
uzavřít Ještě před zahájením našich celoatétníoli soutěži. HráSl by
li proto nominováni podle konečného žebříčku 1961i
A.: Vítek (1.), M.Arbeit (4.), M. Rozmara (5.), M.Kožíěek (6), 
P.Hlbocký (7.), M.Kožíšková {2.).
Technicky vedoucí; Ing,Otakar Daniel
Na ikvláštní pozvání se zájezdu zúčastnil s. R.Bokr, předseda KDG. 
Celkem tedy 8 účastníků.
Přípravy

Souhlasy ze školy (3 týdny), potvrzení, že v Příbrami nejsou 
názvy ulic, vyplnění potřebných dotazníků (64 ks), ohvllka čekání 
na výjezdní doložku a můžem fasovat dresy - modré teplákové bund^ 
s čs. státním znakem na prsou a nápisem CSSR na zádech. Pod ně přij
dou oddílová bílé trika Golf dubu se lvíčkem.
OdJ ezd

Část výpravy odjíždí v neděli 27.6. z^Prahy, v Brně je počet 
osmi naplněn a vyrážíme směr Břeclav, Vídeň. Mikrobus vyslaný po
řadatelem nás odváží z nádraží do internátu, kde se ubytováváme,
A hurá na hřiště, které Je pět minut vzdálené.
Hřiště

Hřiště Je součástí miniparkové úpravy komplexu moderních bu
dov školního internátu, vzdáleného 6 stanic tramvaje od centra 
Vídně (na konci Mariahilfer str.) všech osxnnáct drah miniaturgolfu 
se proto musí vejít na sice malý, ale vzorně úpravě^ prostor,

Řada z nás se zde setkává poprvé s eternitovými mantinely, 
z eternitu Jsou, tak Jako všude v Rakousku, vyrobeny i Jednotlivé 
překážky. Protože Je použit poměrně silný materiál (etemit 1,5 cm) 
dráhy na m e  působí podstatně pevnějším dojmem než naše. Postupem 
času zjištujeme, že se s teplotou prakticky nemění.

Zvažuji-li s odstupem času obtížnost hřiště, musím asi konsta
tovat, že bylo relativné značně obtížné. Hráli se na něm sice výbor
né výsledky, ale řekl bych, že pouze díky Jehlanu, loplngu, šprlc- 
lým a šneku, kde byla dvojka, při vhodně vybraném míči, skutečnou
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ryjíinkou. Jak bychom hráli ael v Litgmšrioích, kdyby tam byly 
tyto dráhy esové a navíc rovněž středák?
Trénj nk

Trénink probíhal v úterý - pátek většinou dvoufázově asi 7 hod. 
denně systémem dopoledne trénink, odpoledne prohlídka města, ve
čer znovu trénink. Vládla gri něm výborná kolektivní spolupráce, 
díky níž jsme hřiště skutečně perfektně zvládli. Každý systém byl 
společně mnohokrát konfrontováin a výsledkem bylo například to, 
že na třech drahách používalo celé družstvo vždy Jeden vytipovaný 
míč. I kdjřž před začátkem turnaje pak vznikly určité obavy z pře
dávání míčů ( byl dokonce vypracován složitý harmonogram předávek) 
tato spolupráce se rozhodně vyplatila.
Hostitelé

Věnovat Jeden odstaveček našim hostitelům Je skoro urážka. Věno
vali se nám, včele s P,Ernstem Híibnerem - plně. Počínaje vyhlídko
vou Jízdou s Jeho mikrobusem po Vídni, přes mimořádné zajištění 
dopoledních tréninků, pozorné pohostinství během turnaje a konče 
milým rozloučením ve zmrzlinárně Tichý v pondělí večer.

Ve středu navečer Jsme byli pozváni na prohlídku sídla na
šich sportovních přátel ze Seefeldu. Zdejší oddíl se snaží o uspo
řádání co nejvýznamnějšího mezinárodního turnaje. Již vloni zde 
měli rakouského mistra MGC Votivpark a řadu dalších výborných 
hráčů i významných funkcionářů, pro zvýšení sportovní úrovně si - 
pro letošní rok zvou i družstvo z CSSR. Tak trochu z tohoto důvodu 
a hlavně z jejich srdečného přátelství nás pozvali do svého králo
vství. Aby se pochlubili, aby nás pohostili a tak trochu nalákali.
Soupeři

V termínu 3.-4.7. bylo v Rakousku pořádáno celkem pět řumajů. 
Jak Jsme byli ale ujištěni, a Jak Jsme byli informováni i v několi
ka relacích rakouského rozhlasu, byl tm-naj WATTJ neJvýznáměJěí. 
Konlnirenoe byla skutečně kvalitní - polovina reprezentačního 
družstva posledních kombi mistrů E\̂ ropy - Rakouska, deset rakous
kých oddíjových družstev, kompletní družstvo MGC Besingheim - Jed
noho z lone^ch vítězů l.ligy NSR, Jména Jako T.Warner (mistr 
Evropy 198<̂)i Oh;Preilach (3. na ME 1979), G.Cemicek, G.Nestler 
nebo W.Križek - reprezentanti Rakouska spolu s celou plejádou domá
cích borců.
T\mia.1

Rozpis turnaje zněl:
Všichni hráči šest okruhů (sobota 4, neděle 2) + tři nejlflpěí hrá
či v neděli po skončení 1 okruh superfinále.
V sobotu Je startovní pole podobně Jako na poháru Intemationalu 
rozděleno na dvě skupiny,v neděli se nasazuje. Turnaje se účastní 
128 hráčů, hraje se ve trojicích.

Naše výprava hraje v sobotu dopoledne. Při čtení rozlosovéní 
■áim pocit, ze Jsme tak trochu "nasazeni". Já hraji s mistrem Evro
py Wagnerem, A.Vítek s nejlepším domácím W.Douchou, další s E.Hiibne- 
rem - co soupeř, to renomé.

Měli Jsme být zpestřením turnaje - zvýšením Jeho sportovní úrov
ně, i atr^tivnosti a veškerá očekávání Jsme asi značně překonali. 
Vždy Je důležitý první dojem - ten byl pro naše soupeře šokující. 
První dva okruhy se nám obzvláší vydařily - pětičlenné družstvo bez 
škrtů 2 X 115 (0 23), 1.,2,,4. a 5.místo v celkové klasifikaci
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po dvou okruzích. 7 družstveoh Je prakticky rozhodnuto. I kdvi Jsme 
někteří v průběhu turnaje ve avýoh výsledcích poněkud polevili - 
sobotní vedro i nedělní pětlhodinové přerušení, déšt a vítr spolu 
se špatnou znalostí rozpisu udělali své, superfinále - což Je 
vlastně samostatný turnaj pro tři nezlepší na Jeden okruh o tele
vizor - Je obsazeno dvěma našimi hráči (P.Hlbocký, A.Vítek) a 
G, Nestler.

Superfinále - to Je show. Dráha Je vždy obklopena^"až na doraz" 
horou diváků (špičkami bot se dotýkají mantinelů), kteří hlučně 
fandí a komentují, fotografují z neuvěřitelných pozic a samotné^ 
hráče sem skoro nepustí. Naši se této podívané zhostili skutečně 
"profesionálně", předvedli perfektní podívanou s vrcholem na 
poslední dráze - blesku. Až zde se totiž rozhodlo

Scutěž družstev; (12 družstev)
1. Golf Praha 727 úderů
2, ROT Gold Wien 738 úderů
3. MGSC Votivpark 756 úderů
Absolutní klasifikace Jednotlivců; (128 hráčů)
1. P.Hlbocký Golf Praha 136 úderů
2, A..Vitek Golf Praha 137 úderů
3. G.Nestler Rot Gold Wien 139 úderů
10. O.Danlel 145 úderů
20. U.Arbelt 150
21. H«Kožíšek 151
25. M.Kožíšková 152
30. lf.Rozisara 153

Soutš^ žen;
1. e ; Sldler MGSC Votivpark 152 úderů
2. M.Kožíšková Golf Praha 152
3. B.Tauzner MGC Hletzing 156
Soutěž seniorů; 
1*-T.Gomer Sot Gold 176
2.^1úiBokr Golf Praha 178
3».L.Peroutka BGC Wien 189

-Kožíšek-
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Jak hrát . * . ? 
Díl pátý; LEDVINA

Další z drah, kterou lze hrát ĵednak na přímo, jednak o manti
nel, ^e ledvina. Pro volbu základního úderu je zde diiležltý zvyk 
z domácího hřiště. Ten, kdo hraje doma pouze rovně, se jen ztězí 
odhodlévá k "buzaru”.
Ledvina rovně;

Jsou-li dva standardní údery na MTG skutečně příbuzné, pak je 
to ledvina napřímo a středový kruh. Vše, 50 jsem v minulém čísle uvedl 
pro středák, platí i pro ledvinu. Tedy bud hrát tlumičem typu H1 sil
něji a kompenzovat částečně křivost dráhy rychlostí míče, nebo využí
vat vhodných valivých vlastností míčů typu W30. Po celý rok používá
me jeden typ míče, doporučuji hrát středový kruh i ledvinu napřímo 
stejným míčem. Dokonale jej tak poznáte a ovládnete.

Bííření provádíme po zaujmutí základního postoje metodou postup
ných cílů. Při nácviku na cizím hřišti nejprve zjistíme křivost drá
hy. (Skládá se ze tří desek, jsou zde proto tři různé sklony) Cvičíme 
pouze neobvyklé ("táhnoucí") dohrávky.
Ledvina o mantinel;

Tento úder je u nás používán asi ve 20 %, Je většinou považován 
za jakési východisko z nouze, hrajeme ho 1-2 x za rok a proto pochopi
telně i méně úspěšně - improvizujeme.

Používá se míč typu W30 (A7). Důležité je nacvičit směr 1 tem
po, které zde je základem úspěchu. Ten, kdo má buzar sknteči|||««ežitý, 
je na něm stejně úspěšný jako narovno.

Díl šestý: KOŠ
Poslední tzv, esovou dráhou je koš. Dvojka je zde většinou výjim

kou, ale existují některé překážky (Lok.Olomouc, Htcnněřice, Brno), 
které jsou povazovány za záludné. Důvodem je téměř vždy nějaký optic
ký klam, který je příčinou tohoj že míč neopouští nájezd uprostřed, 
ale je vymrštěn bokem nájezdu křivě - mimo zařízení (viz obr.).

Optický klam;
Na Lok.Olomouc není plech 
uložen rovnoběžně s nájez
dem, Hrajete-li podle ple
chu, míč směřuje na bok 
nájezdu a odráží se mimo. 
Nájezd je zde navíc obzvlášt 
hluboký a vyž§di:ije proto 
velkou směrovou přesnost.

------
—  —  — Ž n c i u l i
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^2, který se používá, by měl být lehký a pomalý kamenáčefc.
Hrát koš rychlými kameňáky (E3, Schwartpunkt) nepovazuji ze správ
né, Jsou silově špatné kontrolovatelné, lze s nimi jak přestřelit, 
cak dát slabou. Jsou navíc hodně "reaktivní", lehce reagují na kaž
dou nerovnost 1 směrovou nepřesnost, Iíí5 na koš by proto měl být 
pomalejší 1 měkčí nezena labyrint. Velmi dobrý je vroubkáč za 5,50 Kčs 

Koš lze hrát bud skokem, nebo skluzem:
Koš skokem: v plechu před nájezdem je obvykle velká jamka, která tvo- 
“ ří základní bod. Při úderu tvrdý mlč z jamky vyskočí, do

padne na nájezd a odtud dalším skokem do koše.
Koš_skluzem;Není-li plech nebo jamka v něm, balon se hladce rozjede, 

klouže po nájezdu a je jím vynesen do koše.
C 1 systémy považuji za rovnocenné.

IT£3-L0 BY OBČAS VHODNÉ ZAHODIT ŽPRICLE?

Jednou z odlišností našich drah od západoevropských jsou příč- 
ky. Většina tsunnějšíoh hřišt je má podstatně kratší než u nás - dlou
hé asl 10 cm. Naše dlouhé uspořádání je obtížnější, většinou teik 
přispívá k vyšší sportovní náročnosti a tedy vyšší kVEÚ.itě našich 
soutěží.

V každém sportu však existuje určité omezení sportovních ná
roků. Bývá limitováno současnou hranicí lidských možností a kvalitou 
soutěžního pole. Cyklisté tak mají limitovány délky etap (ujeli by 
sice více, ale na úkor sportovní kvality), limitovány jsou výšky 
překážek pro koně atd.

Při letošním CTJ v Brně na Favoritu Jsem si uvědomil, že příčky 
jsou zde podobným případem. V tomto případe jsou brzdou sportovní
úrovně - většina hrála okolo na dvojku (i když špičkový jedinci pro- 
střelují). Přitom při jejich odstranění vzniká nová, nesmírně zajímaví 
dráha se skutečnou sportovní hodnotou.

Protože naše pravidla jsou součástí pravidel PIUS, je pravděpo
dobně možné, aby i u nás byly některé příčky zkrácené. Ďopopuču^i^ 
profto pořadatelům např, v Brně, Přešticích nebo Košioíoh, aby příč
ky PO dohodě s -celostátní STK zkrátili. Obohatí tak svůj turnaj.

-kožíšek-

1,. ČECHY - 5.RTJ Chomutov. 26.. 27.6.1982
Další neligový společný republikový turnaj v Čechách se konal 

na. sklonku měsíce. Za dobu trv^i oddílu to bylo teprve podruhé, 
alig jak již naznačil turnaj loňský, i letos se pořadatel choval 
jéfto ostřílený organizátor. Dobře připravený turnaj byl ve znamení
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nastupujících hróčů, kteří byli přínemným překvapením sportovní strán
ky soutěže. Z téměř půl stovky hráčů měl nejlépe načasovanou formu 
Jan Valenta z Aritmy, ktei^ za eebou nechal nejen domácí hráče s vý
hodou perfektní znalostí hřiště, ale i celou řadu dalefciBř'zkušeněj
ších hráčů. Perný boj se odehrál o diuhou příčku, kde laiselo roz
hodnout až závěrečné rozstřelování, V soutěži žen sice-Svítěžila 
favoritka, ale na dalších místech se objevily hráčky, které dosud 
ze stupňů vítězů neznáme, pražské M.Vodenková a V,Valentová. Všech
ny tři však jistě měly větší radost z umístění než z dosažených 
výsledků.
Výsledky; 6 okruhů 
IsSSi 6 účastnic
1. Dagmar Váňová Sp,Praha 4 1842. Věra Valentová Arltma 1953. Milana Vodenkové Golf Praha 204
Muži: 43 účastníků
1, Jan Valenta Aritme 1542. Miroslav Lise Cheb 160
3. Jiří Koudelka Golf Praha 160
4. Vlastimil Horáček Pr.Lázně 1675. Karel Molnár Chomutov 169

2. MORAVA - 4.RTJ Opava. 26.7.1982

4 30,6

4  25,6

Týden před přeborem ČSR se stal 4.republikový turnaj v Opavě 
vlastně generálkou na druhý nejdůležitější podnik dráhového £olfu 
Dosažené výkony bychom jistě brali, ale počasí, které na t̂ |(to 
turnaji byloj určitě účastníkům přeboru přát nebudeme. Dlouhotrva
jící dést udělal tečku za turnajem hned po třetím okruhu. Domácí 
prostředí dokonale využili hráči Golfu Opava a to nejen k výrazné
mu vítězství ve II.lize, ale i v soutěži jednotlivců. Bavíc to 
byl právě domácí Jar.Sedláček, který si svou "19" otevřel jako 
čtrnáctý v pořadí dveře do "Klubu elitních střelců".
Výsledky; 3 okruhy 
Ifuži: 53 účastníků
1. Langer Jiří Opava 69 42, Sedláček Jaromír Opava 743. Římský Stanislav Tovačov 754. Jašek Jindřich Olomouc 75
5. Holub Leopold Kopřivnice 76
iěSSi 4 účastnice
1, Appelové Alena Olomouc 83 4
2. Kmávková Eva Btemberk 88
3. Henklová Danuše Olomouc

4 23

27,6



-  8  -

II.liga - 4.kolo 
1. GOlif Opava A 382 8
2. .Sók.. Tovačov 416 6
3.i.S.tart Brno B 421 4*5TJ' Šternberk B 421 4,55. .Lbdr..01omouc B 426 3ě.j.Géif Opava B 440 2
7. -StÉQít Kopřivnice 441 1

3 .? .č Š g »  SSR -  rep u b lik o v é  p řeb o ry . 3 . .  4 .7 .1 9 8 2  

PřiĚřbiaar Č3R. Opava
▼  termínu, kd; naše šplSkm úspěšně bojovala na turnaji ve

Prá^mBo^ hráče, zvláště pak z Cech to bylo sice hřiště zoela nezná
mé #,aiCe opředené fámou snadnosti* Že to není le£ se mohli přesvěd- 
čitthned po ,]^rvních tréninkových úderech. Ale soutěž samotná Je 
zcslh něco jiného než trénink. A že se i na tomto hřišti dá zahrát 
pořádná číslo, o tom se pak přesvědčil i nejeden z favoritů. Soutěž 
soustředila na startu přesnou kopu hráčů a hráček, kteří první den 
zaaidéáLního počasí nastupovali na dráhy s ambicemi vytvořit si co 
neýlépSí předpoklady k postup do dalšího dne, k postupu na mistrov
ství. & k  utotni na prebomicky titul. Počasí, dobře připravené hřiš- 
t&áaavyrovnaná konktirence, to vše vytvořilo podmínky k dramatické- 
mu7̂ bó<Ĵ , kde předem nebylo favorita a dávaly možnost všem. Ha úkor 
elááv máně zkušených hráčů, zůstali druhý den za plotem např. 1 tako- 
váevelíčiny Jakými bezesporu Jsou VI.Krejčí sen. a I.Pavelek. Bruhý 
dehr.všedc počasí udělalo skrtpreh naděje k regulérnímu dokončení boje. 
Začínalo se pod nebezpečně zataženým nebem, které každou chvíli hro- 
ziló'' pustit špagáty vodního živlu. Béšt také na sebe nenechal dloiiho 
čekat« Po několikerem přerušení a po dovršení čekací doby byl nakonec 
tvůc;na£ vedením soutěže ukončen a vítězové vyhlášení po 6-tl odehra- 
nýqhhokruzích. V soutěži mužů se stal přeborníkem po zásluze J.Sulkiewlcz 
z áriřtmy Praha, který se dokázal Jako Jeden z mála vypořádat z těž- irýip*-’ piwriniinVami druhého hracího dne a získat tak rozhodující náskok.
Z ’tě<^» kteří sl udrželi dobrý standeurt 1 za deště byli mladí hrá
či'J.JGityS z Brna a Vl.KreJší Jun, kteří si rozdělili další medai- 
loxá^místa. Hejlepšího výkonu na Jeden okruh počtem úde^ 19 dosáhlT. 
O t h k ^  Karásek ze Šternberka, který se tak stal patnáctým členem 
"ELůJto^elitních střelců". V soutěži žen získala přebomioký titul 
Br^aI3:i&vková ze Šternberka, která svůj rozhodující náskok získala 
pi;rBÍ;l den. Bruhý den za deště Ji Již žádná z§ soupeřek nebyla schop- 
nš&ofarozit. Také stříbrná medaile putuje do Šternberka zásluhou 
IJKřmsingerové. Bronz patří A.Appélove z Olomouce.
VýslšiSv: 6 okruhů 
Miižii; 53 účastníků
1.'.SSi2iklewlcz Jan 
2..Krejčí Vlastimil Jun. 
3.:.IšfetyS Jan

Aritma
Litoměřice
Brno

135
143
144

4 22,5
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4, Kruliě Milan Pr,Lázně 146
5, Holub Leopold Kopřivnice 1496, Houška Miroslav Golf Praha 149
7, Prchal Petr Příbram 149
8, Benčík Leonard Olomouc 149
9, Král Vladimír Olomouc 149
10, Riederle Jiří Litoměřice 150
11, Moravec Milan Pize© 150
12, Asohenbrenner Lumír Plzeň 151
13, V^clavík Roman Příbram 151
14, Holzel Robert golf Praha 152
15* Krč Roman Šternberk 153
Ženy; 7 účastnic
1, Krňávková Bva Štemberk 155
2, Kreuzingerová Irena Šternberk 166
3, Appelové Alena Olomouc 168
4, Pardusové Běla Brno 180
5, Henklová Danuše Olomouc 186
6, Bokrová Josefa Příbram 200

Přebor SSR. Košice
Nejvýchodnějsí výspa dráhového golfu u nás Košice se staly 

děáiětěm přeboru Slovenska, Ka rozdíl od přeboru CSR přálo přep
ru SSR počasí, takže se tato soutěž odehrála v regulérních podmín
kách a vítěz musel k získání medaile a přebornickeho titulu ablbl’* 
vovat všech deset předepsaných okruhů. Ani ty však o celkovém Ví
tězi nerozhodli, Pr,Drgon a I,Qualich totiž měli v;^sledný sou^t 
stejný, 0 přeborníkovi rozhodlo až závěrečné rozstrelování, kťlré 
rozhodlo ve prospěch trnavského hráče^ Pokud se týká postupového 
klíče, dá se říci, že na mistrovství CSSR se kvalifikovali vesměs 
hráči, o nichž §e to předpokládalo. Jediné co se nečekalo bylo až 
10,místo M,Putnokyho, O mnoho jednodušší to měly ženy, O všech
na tři medajlová 1 postupová místa totiž soutěžily jen tři, Z troj
lístku breznlmských dívek přijela nejlépe připravené Bronislava 
Kolečniková a jako jediné z loňských přeborníků svůj titul obhájila.

Výsledky; 10 okruhů 
Muži; 12 účastníků
1. Drgoň Prantiěek Trnava 257
2, Qualich Igor Březno 257
3. Buchcar Stefan Prievidza 264
4, Elschek Kristián Trnava 269
5, Bvizdoě Jaroslav Košice 269
6, Gašperan Peter Březno 276
7. Szlanr Milan Trnava 279
8. íažký Ján Březno 285
9, Pravotiak Vladimír Březno 288
10, Putnóky Michal Trnava 253

i 25,7
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isSZi 3 účastnice
1. Kolečniková Bronislava Březno 285 á
2. Lučatíncová Alena Březno 311
3. Hábovčíková Vanda Březno 312

4. Šechy - západ - 6,RTJ Přeštice. 10«7.1982
Po úspěšném jarním trojutkání se staly Přeštice pořadatelem 

dalšího turnaje a to druholigového RTJ. Rozdělením české oblasti 
byl letos přestioký toímaj ochuzen o hráče ze středočeské skupiny 
a trochu ztratil na zajímavosti posledních let. Nicméně^však pořa
datel se ho ^iž tradičně zhostil s rutinou', jemu vlastní. Díky do
mácímu prostředí jsme měli možnost letos poprvé vidět ve II,lize 
TJ Přeštice v kompletním složení pěti bodujících hráčů. Ani tato 
kompletnost, ani domácí prostředí však Přeštlckým nepomohlo od 
posledního místa, ^,kolo II,ligy v Přešticích zastihlo ve vyjúnečné 
formě šestici plzeňských hráčů, které dělila od jejich největších 
soupeřů propast 50 úderů. Vytvořili si tak dobrou pozici k prvenství 
ve skupině, tím spíš, že je jesjš čeká domácí grostředí. V soutěži 
jednotlivců to byli rovněž plzeňští hráči, kteří diktovali průběh 
turnaje. Vítězem se stal Milan Moravec, další Hráči Plzně pak byli^ 
i na 3, a 4,místě. Druhý skončil, lepší koncentrací v rozstřelování, 
chomutovský Molnér. Bez konkurence zůstala jediná žena v turnaji^ 
Dáša Plaorová, která tak po svém přestupu připsala první vítězství 
chom^ovským barvám,
Výsliédky; 4 okruhy 
Ženy;. 1 účastnice
1, Plaorová Dagmar Chomutov 117 29,2
jfaži; 37 účastníků
1. Moravec Btilan Plzeň 105 26,2
2, Molnár Karel Chomytov 108
3, Březina Zdeněk Plzey 108
4, Baněček Jaroslav Plzeň 109
5, Nečekal Prantišek Cheb 110

1, Slavia 7Š Plzeň 538 6
2, GSSL Prant,Lázně 584 4
3, Slavoj Chomutov 594 3
4, Stadion Cheb 60? 2
5, TJ Přeštice 659 1

5, ČECHY - západ - 7,RTJ Plzeň. 11,7,1982
Další kolo západočeské skupiny II.ligy se hrálo v Plzni v 

dvoutermínu s Přešticemi, Domácí hráči zde měli potvrdit své eu&bi- 
oe k postupu do kvalifikace o I.ligu. Od začátku se^usadili na če
le, -a turnaj dovedli k vítěznému konci. Nejen v soutěži družstev, 
alé i.v soutěži jednotlivců. Jen ostřílený J.Hála z Pr.Lázní se dostal
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do první pětice, když útočil dokonce na stupínek třetí, ale koneč
né rozatřelování vyznělo ve prospěch, domácích. Vítězem se stal 
L.Aschenbrenner. V soutěži žen znovu zvítězila D.Placrová z Chomu
tova, tentokrát už po souboji a V.Lisovou z Chebu.
Výsledky; 4 okruhy 

2 účastnice
1. Plaorová Dagmar Chomutov 97 24,2
2. Lisová Věra Cheb 111
Muži; 39 účastníků
1 . Ascheabrenner Lumír Plzeg 91 i 22,7
2, Kuchař Jan Flze^ 93
3. Césa Ivan PÍ z eg 94
4. Mráz Josef Plzeň 94
5. Hála Jan Pr.Lázně 94
II.liga; 4.kolo
1. Slavia VŠ Plzeň 476 6
2. CSSL Pr.Lázně 494 4
3, Sl,Chomutov 518 3
4. St.Cheb 541 2
5. TJ Přeštice 1.007 1
Tabulka po 4 kolech
1. Slávia VŠ Plzeň 22 2.119
2. CSSL Prant.Lázně 18 2.2Ó6
3. Stadion Cheb 10 2.335
4. Slavoj Chomutov 10 2.361
5. TJ Přeštice 4 4.501

6. MORAVA - 5.RTJ Olomouc1.. JO^LJ982
K závěru se pomalu chylý moravská II.liga. Její předposlední 

kolo se konalo v Olomouci jako součást 5.oblastního turnaje, Z da
leka však ještě není rozhodnuto o vítězi. Dosud vedoucí Opava prá
vě v tomto kole klopýtla a teúc tedy vše rozhodne až poslední kolo 
na podzim v Tovačove, Za předpokladu, že zvítězí domácí Tovačov, 
pak třetí místo Opavy je jejich labutí písní. Ale do září je ještě 
daleko, V Olomouci se konečně zmotořili hráči domácí Lokomotivy a 
dosáhli svého prvního letošního vítězství, které je sice posunulo 
v celkové klasifikaci o stupínek výš, ale jen na úkor týmu Kopřiv
nice, který ligovou soutěž obeslal pouze 3 hráči. Druhým místem si na
dějnou pozici pro poslední kolo vytvořil celek Tovačova. V soutěži 
jednotlivců potvrdil Roman Krč ze Šternberka oprávněnost svého 
členství v "Klubu elitních střelců" svou v pořadí již druhou "19". 
Tento výkon mu při konečném součtu hodně pomohl na atupeió nejvyšší 
když na něj zle dotíral M.Stýbnar z Tovačova. V soutěži žen s pře
vahou zvítězila A.Appelová z domácího oddílu. Kategorií žáků vyhrál 
Petr Dostál rovněž z Lok.Olomouc, který se výrazně prosadil i v 
absolutní souttži mužů.
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i s S S I  4 ú č a s tn ic e
1, Appelová Alena glomouc 128 252, Kreuzingerová Irena Šternberk 1413. Sedláčková Ludmila Opava
Muži: 49 účastníků
1, fo-č Roman Šternberk 116 232. Stýbner Miroslav Tovačov 1173, Dostál Petr Olomouc 120
4. Drtil Lubomír Brno 121
5. Benčík Leonard Olomouc 121
Žáci;
1. Dostál Petr Olomouc 120 ■ i 24
II.liga: ^.kolo
1. Lok. Olomouc B 524 8
2. Sok.Tovačov 537 6
3. Start Brno B 555 5
4. Golf Opava A 557 4
5. TJ Šternberk B 582 36. Golf Opava B 630 2
7. Start Kopřivnice 1.353 1
II,liga po 5 kolech
1. Golf Opava A , 292. Sokol Tovačov 26,5
3. Stajit Brno B 25,5
4. TJ Šternberk B 21
5. Eokomotiva Olomouc B 20,5
6. Start Kopřivnice 15,5
7. Golf Opava B

1. 4.CTJ Brno. 17.. 18.7. 1982
V netvpickém termínu, téměř o 2 měsíce déle než obvykle, se ko

nal v Brně další ze serle turnajů s mezinárodní účastí. Turnaj o po
hár primátora města nepřilákal sice mnoho zahraničních účastníků 
(pouze 2, po jednom v každé kategorii), zato vsak už opět kompletní 
čsl.ěpičku ověnčenou navíc úspěchy z Vídně. Všichni byli zvědavi 
Jak obstojí,v domácí konkurenci. Počasí závodům přálo, i když druhý 
den z rána pršelo, ale po malém zpoždění se tximaj dohrál opět za 
sluníčk§i, V soutěži mužů šla do finále s nejlepěími výsledky troji
ce J.Sulkiewicz z Arltmy, 0.Daniel z domácího oddílu a překvapivé 
L.Holub z Kopřivnice, Hárooné finále zvládl nejlépe domácí 0,Daniel 
a po zásluze zvítězil, nepříliš se ve finále dařilo J.Sulkiewiczovi, 
přesto však získal Ještě s odstupem druhé místo. Třetí místo udržel
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L.Holub. Hejvětěx posun se zřejmě podařil domácímu L.Běhounkovl, 
který se jen tak tak do finále kvalifikoval.^Jeho výkon (21,20) ho 
však V7zvedl až do pî rní desítky. V soutěži žen dlouho vedla do
mácí Běla Fardusové, málem vŠEik nedosáhla ani na stupně vítězů. 
Třetí místo si zajistila až v napínavém rozstřelováni. Formu ko
nečně už našla A.Appelová z Olomouce a celkem lehce zvítězila 
před M.Kožíškovou z Prahy. Z žáků byl nejlepší Kamil Karásek ze 
Šternberka.
Výsledky; 10 okruhů
Í®521 10 účastnic, z toho 1 zahraniční
1, Appelová Alena
2. Kozíšková Miroslava

Olomouc 263
Golf Praha 273

3. Parduebvá Běla Brno 275
4. Kolečniková Bronislava Březno 275
5, Kreuzingerová Irena Šternberk 280
Žáci: 4 účastníci
1. Karásek Kamil Šternberk 222
Muži: 84 účastníků, z toho 1 zahraniční
1. Daniel Otakar Brno 237
2. Sulkiewicz Jan Aritma 242
3. Holub Leopold Kopřivnice 249
4. Hlbocký Peter Trnava 252
5. Hercík Karel Litoměřice 253
6. Blaha Roman Trnava 253
7. Běhounek Luboš Brno 253
8. Krč Roman Šternberk 254
9. Metelka Ladislav Golf Praha 254
10. Kožíšek Milan Golf Praha 254

4 26,3

222 (8 okruhů) 0 27,7

4 23,7

Téměř po měsíci se opět sešlo osm ligových družstev, aby změ
řila své síly v 1.celostátní lize. Čtvrtým kolem, které bylo součás
tí mezinárodního turnaje skončila první polovina soutěže. A je nutno 
říci, že 1 toto kolo notně zamíchalo pořadím. Oomagího prostředí 
využil tým Startu, dařilo se hráčům Golfu Praha a Šternberka, které 
tvoří dno tabi^ky. Haopak se nedařilo Olomouci a poprvé letos hrála 
druhá housle Aritma, startující bez opory I.Pavelka. Zcela vyhořel 
tým Příbrami, který bude muset v druhé polovině hodně přidat, aby
uhájil ligovou příslušnost.
I.liga: 4.kolo
1. Start Brno 509 92, Golf Praha 523 7
3. Sl.Trnava 525 6
4. TJ Šternberk 526 5
5. Lok.Olomouc 533 4
6. Sl.Litoměřice 535 3
7. Aritma Praha 537 2
8. Sp.Příbram 558 1
Tabtilka po 4 kolech
1. Lokomotiva Olomouc 29 2.
2. Start Brno 21 2.
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3. Aritma Pralia 20 2.151
4. Slávia Trnava 19 2,1875. Golf Praha 17 2.1736. TJ Šternberk 16 2.1917. Spartak Příbreim 14 2.203
8. Slavoj Litoměřice 12 2.1:95

8» ČECHY - 6, resp, 6, RTJ Příbram. 24». 25.7.19S2
Dalěí oíe%-řené RTJ pro hráče celé české oblasti se hrálo 

v hornické Přibráni. Po prvním slunečném dnu si s účastníky opět 
zaŠkédlilo počasí. Nedělní ranní déěí postupně sílil, slábnul, 
aby se kolem 11,00 hodiny utišil úplně a rozehraný tuma;3 se mohl 
kompletně dohrát. Bývá zvykem, že se v Příbrami domácím hráčům 
nedaří. Od dob J,Jendruščéka, který jako jediný dokázal dome zví
tězit, se to dosud žádnému příbramskému hráči•nepodařilo. Smůla 
vsak nemůže trvat věčně, I- když se to po prvním dnu po propastném 
rozdílu vedoucího J,Sulkiewicze zdálo neuvěřitelné, při nedělní 
dohrávce jako meteorit zazářil P.Krůdl a jako smršt se ze šestého 
místa přehnal přes všechny soupeře, aby opět po dloiúié době dobyl 
vítězství pro příbramské barvy. Jen pro dokreslení situacej ve 3ko- 
lovém finále přehrál dosud vedoucího J.Sulkiewicze, který přesto se 
udržel ng ^ruhém místě, o 16 úderů. V soutěži žen bez obtíží vy
hrála D.Váňová ze Sp.Praha. 4, před dalšími pražskými hráčkami K.Mráč
kovou a 1.Svobodovou, Její radost z vítězství znásobila jistě i věc
ná cena za 1,místo, téměř metrový plyšový medvídek. Za zmínku ještě 
stojí skutečnost, že se téměř po 7 létech k "eternitovým obrům bez 
údů" vrátili manželé Eva a Julián Macourovi, někdejší hráči Golf 
Clubu Praha. Nyní oba dva hájí barvy příbramského Spartaku, Doufáme, 
že si jejich jména v brzské době čtenáři Zpravodaje budou moci 
přečíst i na předních místech výsledkových listin.
Výsledky; 6 okruhů
Muži: 50 účastníků
1, Krůdl Pavel Příbram 147 i 24,52. Sulkiewicz Jan Aritma 154
3. Moravec Milan Plzeň 1544. Bečvařík Miroslav Litoměřice 155
5. Pergl Jan Golf Praha 156
Žáci;
1, Valenta David Aritma 172 i 28,6
Žen^i 9 účastnic 
1, Váňová Dagmar Sp.Praha 4 162 i 27
2, Mráčková Kateřina Aritma 1793. Svobodová Ludmila Sp.Praha 4 182
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9. Žeaký pohár ke dal 30.7.1982
IsSil klasifikováno 12 žen
1. Váňová Di,;. Sp, Praha 4
2. Placrová Ď. Chomutov
3. teáčková K. Aritma
4. Kožíšková í<I. Golf Praha
5. Lisová V, Cheb
6. Svobodová L. 3p.Praha 4

239.5
212.5 
162
137.5
130.5 
62,5

7. Nečekalová J, Cheb 54
Muži: klasifikováno 70 mužů
1. Moravec M, Plzeň 262
2. Aachenbrenner L, Plzeň 242
3. Kruliš M. Pr.Lázně 221
4. Hála J. Pr.Lázně 219
5. Sulkiewicz Aritma 216
6, Molnár K. Chomutov 212
7. Lisa M. Cheb 201
8. Nečekal ?. Cheb 179
9. Szafner P. Plzeň 172
10. Mráz J. Plze§ 161
11, Saněček J, Plzeň 149
12. Prchal Příbram 148
13. Metelka L. Golf Praha 132
14. Valenta J. Aritma 128
15. Kořínek M. Sp.Praha 4 126
16. Pergl J. Golf Praha 125
17. Horáček V. Pr.Lázně 124
18, Václavák R. Příbram 121
19. čáaa I, Plzeg 117
20, Březina Z. Plzeň 113

10. Českoalovenaký pohár ke dni 29.7.1982
Ženji. klasifikováno 13 žen
1. Kožíšková M. Golf Praha 465
2. Appelová Á, Olomouc 358,5
3. Parduaová B,: Brno 296,5
4. Henklová D. Olomouc 250
5, Kolečnikova B, Bre zno 248
6, Krguzingerová I, Šternberk 204
7. Vágová D. Sp.Praha 4 156
8, Kmávková E. Šternberk 104,5
9. Vodenková M, Golf Praha 26
10, Mráčková K, Aritma 19
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Muži; klasifikováno 90 mužů
1. Hlbooký P. Dmava 4-17
2. Sulkiewicz J, Aritma 358
3. Holzel R. Golf Praha 344
4.. Hercik E. Litoměřice 341
5. Rozmara M. Sp,Praha 4 340
6. Vítek A. Olomouc 315
7, Kožíšek M, Golf Praha 302
8, Arbelt U. Olomouc 298
9. Krejčí V. jun. Litoměřice 283
10. Prko P. Brno 268
11, Véolavík R. Příbram 251
12, Běhounek L. Brno 243
13, Qualioh I. Březno 239
14. Pavlik P. Šternberk 238
15. Metelka L. Golf Praha 232
16. Pavelek I'» Aritma 229
17. Drgoň P. Trnava 221
18. Benčík L. Olomouc 207
19. Strnad L. Aritma 206

Kro R. Šternberk 206
Gaěperan P. Březno 206

22. Putnóky M. Trnava 302
23. Jašek J. Olomouc 192
24. Pustofka P. Olomouc 190
25. Daniel 0. Brno 187
26. Karásek 0. Šternberk 180
27, Prchal P. Příbram 170

Pitor J. Litoměřice 170
29. Blaha R. Trnava 165
30. Král V. Olomouc 164

- p ř e -



S e d m i č k a

První ranou neprohodil: 
"Vždyí pro krlstapána, 
všichni kolem potvrdí to 
optimální rána!"

Při třetí pak ještě křičel: 
"Musel tam být kamínek!"
Po čtvrté jen mávl rukou. 
Už mu splaskl hřebínek.

Druhou vedle komentoval: 
"Není všechno esový, 
takovýhle maličkosti, 
stanou se i mistrovi".

Při páté se třesou ruce 
už má na tu dráhu vztek. 
Ani šestá, televizní - 
to zas bude výsledek . .

Drexler
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Redakce Čs.dráhového golfu vypisuje veřejnou soutěž o nej- 
vtipnějěí text k uvedenému obrázku. Tri nejlepěí texty otiskneme 
v příštím čísle. Autor nejvydařenějšího obdrží knihu. Hápady 
zasílejte na adresu: Petr Prchal, V háji 35 - 170 00 Praha 7

-redakce-

5ervencového přestupního termínu využili ke změně oddílové 
příslušnosti tyto hráči a hráčky:
Jaroslav Šedek ze Sp.Praha 4 do Příbrami
Jiří Plaor Sl.VŠ Plzeň Sl.Chomutov
Dagmar Plaorová Sl.VŠ Plzeň Sl.Chomutov

-hOT
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Legenda;
A - I.čáat tajenky, zkr, kilogondu 
B - římská'4, oplocený les, nemecky úhoř 
C - skladba pro devět nástrojů, obléklo boty 
D - II.část tajenky
E - podnik zahraničního obchodu, existuje, chem,značka sodíku 
F - SPZ Olomouce, ráj, podestýlka s výkaly Skotu 
G - politura, III.část tajenky
1 - ruské město, primát
2 - mužské Jméno, druh sportu
3 - oh«n.značka nobelia, fáze měsíce, název římské padesátky
4 - původní obyvatel pyrenejského poloostrova, předložka
5 - náš zpěvák, úkaz
6 - Španělsky zlato, hodnota
7 - česká řeka, sportovní hry mládeže
8 - nedovolený zákrok při sportu, seknu
9 - kloudný, režný nástroj
10 - volné prostranství, citoslovce překvapení
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Č e s k o s l o v e n s k ý  d r á h o v ý  g o l f

odpovědný radaktori Ivo Pavelek 
redakční rada: Petr Prchal, Pavel Krůdl

Hataša Kubíčková 
tiskne: t5T ČSTV
vydává: komise dráhového golfu při 

svazu golfu '
náklad: 280 ks

neprodejné, určeno pouze pro vnitřní potřebu DG


