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O tom, že styky se sousedním Rakouskem jsou opět v pořádku a že 
zájem o čsl.dráhově go lfisty  v této zemi je , svědčí 1 řada pozvání na 
je jic h  turnaje. Jednoho takového pozvání využil oddíl Sp.Příbram a 
po dohodě se zahraničním partnerem uskutečnil výměnný oddílový zájezd 
na turnaj v Seefeldu. Pořadatel, který by rád pro svou oblast, na 
minigolf n ijak bohatou, získal významnou soutěž, zde pořádal už 
druhý ročník mezinárodního turnaje o putovní pohár této vinařské lo 
ka lity , Turnaje se kromě čsl.hráoů zúčastnili ještě  dráhoví go lfisté  
Z ')£télle. Mezi bohatou domácí konkurencí nechyběla ani řada reprezen
tantů., kteří se právě v rá t i l i  z ME ve Svédsku. Samy za sebe hovoří jmén 
jako: Fucik, Lakits, P ledler, Folaczek, Stachowetz, Gobelz, Cernicek a 
d a lš í. Jak bylo vidět, pro zahraniční účastníky žádná procházka. Přesto 
však, i  když ne v hlavní kategorii, se nějaké ty úspěchy dosáhly.
Svědčí o tom 5 pghárů, se kterými se výprava v rá tila  a to ještě jeden 
da lš í putuje do Šternberka. Ne všechny kategorie, které byly vypsány 
jsme-mohli obsadit, ale těch významnějších se naši hráči všech zúčast
n i l i ,  Byli to kategorie junioru, seniorů, žen, mužů, družstev a navíc 
přátelské utkání Sp,Příbram -  MGV Seefeld-Kadolz. Největšího úspěchu 
dosáhla výprava v kategorii juniorů. Jako ostřílený rutlnér s i zde po
čínal Vlastim il Krejčí mladší, který svým soupeřům nedal šanci a zvítěz 
Vvceikovém součtu byl navíc ohodnocen Jako nejlepší zahraniční hráč. 
Téhož ocenění dosáhla 1 Dáša Váňová, která však ve své kategorii zapla
t i la  daň nervozitě a prvního zahraničního startu. Svou formu nedokáza- 
la_náležitě  prodat a 1 když měla na víc skončila až šestá. Dzuhá naše 
záátupkyně J.Bokrová doplatila na to, že v J e jí kategorii se nepre
zentovala j i ž  žádné jiná hráčka a musela tak hrát v hlavní soutěži. 
Přesto však zdaleka neskončila poslední. Soutěž seniorů bvla otevře
nou, zá lež itostí až do posledního okrxihu. Nejvíce zkušeností prokázal 
čál.hrač Jaromír Bednář a získal cenou tro fe j. Ještě další medailo- 
váumísto patřilo  čsl.barvám. Třetí skončil Riotiard Bokr. V hlavní 
S3urtěži mužů naši hráči bojovali, ale na zkušenější soupeře nesta
č i l i .  Nejlepěího umístění nakonec dosáhl Petr Prohni, který obsadil 
1 ;,mis to, V soutěži Sčlenných družstev skončil kombinovaný čsl.tým  
na šestém místě. Jen výsledek mezloddílového utkání vnlesl špetku 
radosti mezi neúspěšné příbramská muže.

Tiirnaj se hrál na lest okruhů pro všechny hráče a pro tř i nej- 
lepší z každá kategorie bylo připraveno superflnále. Počasí však 
turnaji nepřálo. První den byl turnaj Uokonoe pro déšt přerušen 
hned po dvou kolech a celý se dohřával až druhý den. Ani nedělní 
ráno nedávalo mnoho nadějí, ale pak ne počasí umoudřilo a turnaj 
se zdárně dohrál. Pořadatel připravil pro účastníky turnaje řadu 
společenských akcí. Slavnostní zahájení v Klublokále s projevy 
předních politických i  sportovních funkcionářů In stitucí, které 
se podílely na dotacích, společenský večer a hudbou a tancem po 
prvním hracím dnu, A k tomu samozřejmě přistoupily ještě  samostatné 
akce pro č s l. výpravu. Od p ř ije t í ,  ubytování veškerá péče a sta
rostí až po rozloučení patří naším hostitelům za všechno velký dík.
A-doufáme, že navázáním těchto kontaktů by měla vzájemná výměna česko
slovenských a rakouských sportovců jen a jen pokračovat.



Výsledků'; 

žáci: 1

Juniorky; 1
Junioři: 1

Senioři: 1

3

Manž, péry: 1

Smíš,péry; 1

8

9
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1. Mathis Alexander (Klagenfurt)

(SP.Příbram)

181 (vč.superfinele)
i  25,8

169 28,1
175 (vč.superfinále) 

«í 25
201 (vč.superfinále) 

*í 28,7
205

302
Prie
327

(Seeí
328

 ̂ 26

*( 25,1

“ 13 účastníků
1. BGT Votivpark Wien
2. MGC Pernitz I I
3. MGC Deutsch Wagram 
6. CSR I
6. 5sr I I  
9. 6sR I I I

Žen^2 24 účastnic

730
773
783
815

(í 24,3

1. Schwigelhofer Waltrand Perni tz 176 (vč .superf.) ^
2. Fischer Brigitte Votivpark 186
3. Htlfener Regine WAT 167
6. Váňové Dagnar Sp,Příbram 165 (šest okruhů)

18. Bokrová Josefa Sp,Příbram 163

Muži: 60 účastníků
1. Polaozek Hannes Votivpark 162 (vč .su p erf,) ťf
2. Piedler Paul Votivpark 167
3. Manler Gustav Votivpark 170
4. Guthaner Christian Pernitz 172
5. Schaffer Johann Votivpark 149 ( šest okruhů)

19. Prchal Petr Sp,Příbram 158
20. Véclavík R ., 21. Buchcar S ., 36,Holan V . , 37. Kropáček V ,,

i3,1

• JV T &  v S C n i l i c r  J\.U.Dx C € J i  f  izL« I  ^  0  Akxl-
46, Karásek J ., 56. Kubal J.

Přátelské mezioddílové utkání 5 členných družstev

Spartak Příbram -  MGV Seefeld -  Kadolz 
824 ; 922 úderů

-p ře -
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Jak Ulát

Až dosud jsem t seriálu  popisoval svoje představy o hře na tzv, 
esových drahách. Všechny společně se "esovky" vyznačují tím, že na 
každé z nich používáme prakticky jeden míč po celou sezónu -  výsle - 
defeinení závislý na technickém vybavení, tedy okamžitém stavu (tep lo -  
tětlB. ntíče .

D alší skupinu drah tvoří ty překážky, kde je  pro úspěch (tedy 
esa)'jBdnou z podstatných náležitostí vhodná volba a teplota míče.
Snad proto, že výsledek na těohto drahách je závislý na technickém 
vybavení, jsou nazývány drahami technickými.

Jhk volíme míče na technických drahách? P ro lína jí se zde navzá- 
j^ -dV H  rovnocenné principy:
*! Ti míč; volíme tak, aby se prováděný úder maximálně p ř ib l íž i l  nacvi

čenému standardu z domácího h řiště . H ra jí- li  doma hrby doleva, dá- 
váóztéto variantě přednost i na cizím h ř iš t i.

2X)míč volíme tak, abychom co nejlépe využili zvláštností dráhy 
(nerovnosti a k řivosti) k dosažení esa. Požadovaná vlastnosti 
míče tak vyplývají z profilu překážky.

-emoerování míčd
Sé změnou klimatických podmínek se mění 1 vlastnosti drah a míčů.. 

TCpeUiá roztažnost konstrukčních materiálů může mít za následek změnu 
křivosti dráhy, s rostoucí teplotou se eternltový povrch dráhy zrychlu- 
j 9 ..Uúffiíčů se s teplotou mění odskok, (tep le jš í skáče více) brzdne 
vl<áatirostl (te p le jš í více brzdí) nebo typ odrazu (chladní povrch 
máa£-3Íájon k sekání, "večerní" atmosferická vlhkost rovněž).

Všechny tyto změny je  třeba podchytit. U dráhy tak olníms odpo
zorováním a následnou změnou nadehrání při změně teploty -  tedy hrajeme 
j í - j in a k . U mlče používáme opačný postup -  hrajeme vždy stejně, ale  
snažíme se dosáhnout požadovaných vlastností tzv. temperováním.

Správné "teploty" (rozuměj stav vlastností spojených s určitou 
okámžaitou teplotou) dosahujeme jednak ohřátím na tě le , jednak oohla- 
zenímrve skudené vodě, jednak výměnou míče. Obecně postupuji tak, že 
pro-hha na překážce natrénuji míč na teplo (mlč je  v teplém stavu). 
Já-rli-pak ráno chladněji, ohřeji je j na pase (nejrjoh le^l se míč 
ohřeje-v podpaždí, někdy stačí nahřát povroh třením). Při velkém 
tdple chladím míč ve studené vodě. V tom případě se držím zásady, 
žáímíč je  většinou povrchově podohlazen. Z vo^y je j proto vyndávám 
j i ž  několik minut před použitím a nebo alespoň trochu "yyfrotýruju" 
povroifc. K výměně balonu při tupuji pouze v případě, že původní typ 
nejsem schopen vyhřát (uchladlt) na požadované vlastnosti.
Poznámka: V Rakousku a NSR je  chlazení ve vodě na h ř iš t i zakázáno.

Každé družstvo tam ale má svého vedoucího, který má povo
len vstup na h řiště. Míče pak chladí mimo hrací plochu 
a přináší je  hráčům na dráhu přímo.



Jak hrát , , . ?
D íl sedmý; "Dvě dráhy na .jeden úder"

Trubka se v mé představě skládá vlastně ze dvou rozličných pře
kážek, 2 nájezdu -  a z vlastn í trubky s jamkou a kruhem. Ha každou 
•z nich by se hodil často zcela odlišný míč -  na nájezd středně těž
ký, rychlý s tvrdostí asi 50 HB (A6^ 31W), na druhou část pak míče 
zcela různé, počínaje tlumí či a konce třeba MG 11,

Konečná volba míče proto musí být kompromisem. Je třeba v prvé 
řadě zvolit míč, kterém jsme schopni lehce prohodit, ale zároveň 
míč, který má co největší naději na eso. Důležitý^je zde správný 
odhad vlastních schopností. Horší hráč se soustředuje na snadný 
prohoz, špička musí "prohodit" se vším a ^e jí pozornost by tedy měla 
být upřena na druhou část překážky, Obecne mám pocit, že se většinou 
přeceňujeme; míče volíme s přílišnou snahou dát eao a výsledkem jsou 
časté neprohozy.

Stejný význam jako volba a teplota míče však má i  trajektorie a 
rychlost míče při průjezdu trubkou. Základní úder se proto hrává 
z rozličnýoh^míst na základním po li, snažíme se o nájezd zprava či 
zleva. Ovlivňujeme tak cestu míče v kruhu.

D íl osmý: ŽKEK

Poslední zde uváděnou dráhou, kde je  běžné číslo vyšší nežttrdjka, 
je  šnek. Je to dráha maximálně závislá na kombinaci tempa, správné 
teploty míče a přesného směru. Protože překážka je  poměrně náročná 
na výrobu a přesné usazení na dráze, setkáváme se často se šnekem 
v špatném technickém stavu. Výsledky zde dosahované jsou protojre- 
lativně horší než na ostatních drahách.

Při volbě míče na šneku zde opět p latí prvé i  druhé pravidlo 
pro technické dráhy -  výhodné je  hrát míčem, na který jsme zvyklý 
z domácího h řiště . Je však nutno se přizpůsobit charakteru dráhy.
K celoročním průměrůmj potřebným k docílení I.VT 26 ♦ 27) však 
stačí na většinu šneku používat jeden univerzální míč, na který  
si zvykenme (H4 nebo MG 01 nebo W 19). Máme-li tedy j i ž  na sopku 
H4, je  pro ambice I.VT naprosto dostatečná i  v mnoha případech 
pro šneka. Ve Šternberku, Litpměřioíoh, obou hřištích v Brně a 
Olomouci, Příbrami, Aritmě i  -^rnavě -  tedy na všech hřištích  s OTJ 
je  po patřičném vytemperování H4 vhodným míčem.

Stejně důležitý, jako správné vlastnosti míče, je  i  výjezd 
z překážky. Je zde třeba splnit požadavky na směr i  s í lu  úderu.
Směr je  vždy konstantní, daný základním bodem a postupným cílan  
na eternitu. Problém tvoří kombinace směru a síly  -  přesně tre
fený míč opouští překážku při konstatní •^naložené s í le  ry gh le ji, 
než míč trefený špatně. Heměnný průběh míče se někdy ovlivňuje 
jeho roztočením ( f a l š í ) .  Roztočený míč lépe kopíruje nájezd.
Šnek za mokra;

J e -li nájezd vlhký, nepoužíváme tvrdé lakované míče, které 
v překážce kloužou a protáčejí se. Volíme pak nejraději míče nela- 
kované, které však před úderem namočíme.

-kožíšek-
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1 , .Slovenský pohár ke dni 1,8.1982 
Muži:; k las ifik ován o  30 hráčů

1. Půtnóky 5Í. Trnava 292
2 . Gašperan P, Březno 288
3. Qaalich I . Březno 248
4k.Přavotiak P,» Březno 220
5. Buchcar Š. Prievidza 208
6 ..K o llár P. Koši-ce 136
7. íažký J. Březno 128
Sí^Margita P, Košice 120
9£ Hlbocký P. Trnava 112

lOř Sžlanr M, Trnava 108
Itj^Maruška J. Trnava 100
12ž,Hvizdoš J. Košice 96
132.Blaha R. Trnava 88
. , ;■, V&vro I . Prievidza 84
13í.-Sikaneo P. Trnava 72

ZŽsy;: klasifikováno 5 hráček

1 BSblehi oková B. Březno 303,5
?2.Ii»čat£ncová A. Březno 185,5
3. Háhovčíková V. Březno 184,5
44 Bašové S. Prievidza 16

Boloňská L. Prievidza 16

2. Moravský pohár ke dni 1.8.1982

M u|i^lasifikováno 57 hráčů

12 Holub L. Kopřivnloe 222
2» Sedláček V. Opava 186
32,šl:ýbnar V. Tovačov 182
4i.Dostál P. Olomouc 177
5». Svoboda M. Kopřivnice 160
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6. Jašek J. Olomouc 156
7. Římský S, Šternberk 152
6. D rtil L, Brno 151
9. Kubesa J. Opava 141

10, Langer J. Opava 139
11, Piotrowski B, Brno 127
12. Chytil S. Olomouc 117
13. Štýbnar M. Tovačov 109
14. Snášel R. Tovačov 108
15. Erč R, Š temberk 102

isSSi klasifikováno 6 hráček

1, Appelová A. Olomouc 268
2, Kreuzingerová I , Šternberk 120

3, Pardusová B, Brno 80
4. Krňávková E, Šternberk 33
5. Henklová D. Olomouc 18

3. Mistrovství SsSR - Brno 7 .. 6.8.1982

38 nejlepšioh č s l, hráčů a 10 nejlepších čel,hráček se sešle 
první srpnovou sobolru. aby svedli boj o pocty největší, aby vybo
jo v a li titu ly  mistrů CSSR v dráhovém golfu . Přivítalo  je  letn í 
Brno, jehož oddíl DG Start se u ja l pořadatelství tohoto podniku.
Pro nej dů ležitě jš í turnaj roku vybral ke svému mateřskému h řišt i 
na Rivieře neutrální hřiště na koupališti v Zábrdovicích, Obě 
hřiště  vzorně pořadatelem připravená byla svědkem 12ti kolového 
maratónu předepsaného pro všechny účastníky. Pro jie jlepší t ř i  
hráče a hráčky z obou kategorií pak ještě  jako nadstavba, poprvé 
u nás uplatněné superfinále.

Jiz předem se předpokládalo, že největší boj o t itu l svede 
šestice reprezentantů, která se právě v rá tila  z úspěšného účinko
vání v cizině. Předpoklad se však sp ln il pouze v soutěži žen.
Stejně Jak jako loni byl přínosem pro dramatičnost soutěže výkon 
Dáši Váňové ze Sp.Praha 4. Tato hráčka nominované na mistrovství 
bez přímé kvalifikace zle zatápěla všem favoritkám. Po prvním 
dnu byla na čele soutěže před Mirkou Kožíškovou a domácí Bělou 
Pardusovou. Tyto t ř i  hráčky se od svých soupeřek výrazně oddělily  
B příslibem urputného boje o v ítězstv í. Druhý den pak přinesl ja s 
né rozhodnutí. Perfektním výkonem se na špici do§tala M.^^ožíšková 
a kolo za kolem nechávala své soupeřky^zpět. D,Váňová s i průměr
ným výkonem udržela driahé místo a ještě zvýšila svůj odstup od 
tře t í B.Pardusové, kterou nezastihl závěr soutěže v nejlepsí pohodě. 
Jen o jeden úder uhájila  své postavení před zle d o tíra jíc í D. 
Henklovou. V superfinále už nebyl prostor na v, razný zvrat, Mi
roslava Kožíšková tak zofic iá lnela  svůj nárok na t itu l mistryně 
SsS R , který j i  před čtyřmi lety v Praze unikl jen díky tomu, že 
toto mistrovství bylo prohlášeno za neofic iá ln í.
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Jak j i ž  bylo řečeno soutěž mužů nebyla žádnou procházkou fa -  
TOBitů. A .V í^ k , M»Arbeit a P.Hlbocký sice svým solidním výkonem 
obsadili špičku, ale neméně zdatnými soupeři jim by li i  fi.Krč, 
F^Crašperan, M.Moravec, R.Holzel a J.Sulipiewicz. První den tedy 
nerozhodl i  kdjž největší naděje se dávaly vedoucímu A,Vítkovi, 
který si vytvořil nepatrný náskok. Že nebyl rozhodující se oprav- 
du^druhý den ukázalo. (Téměř bezchybným výkonem začal dotahovat 
Roman Krč ze Šternberka, který se také dvě kola před koncem dostal 
do čela a svou příležitost j i z  nepustil. Rozdíly za ním však byly 
minimální a tak se ještě s napětím čekalo na útok jeho soupeřů v 
superfinále. Ále i  tam byl Roman Krč nejlepší a sice překvapivě, 
ahd^zalouženš se stal mistrem CSSR.

Výsledky; 12 Okruhů + superfinále 

iásZX ''0 účastnic
U.Kogíšková Miroslava Golf Praha 346 (319) 4
2i.Vanová Dagmar Spartak Praha 4 354 (327)
3^.?M?dusová Běla Start Brno 363 (335)
Ai.Hénklová Danuše Lok. Olomouc 336
5í.Koleničková Bronislava Most.Březno 342
6i'íKí3guzingerová Irena TJ Šternberk 355
7;’.Krnávková Eva TJ Šternberk 356
Si.Hjákrová Josefa Sp.Příbram 375

38 účastníků
U .Sřč Roman TJ Šternberk 319 (296) i  ■
22.Vítek Aleš Lok.Olomouc 324 (300)
3J.HIbocký Peter Sl.Trnava 327 302)
4á>.Arbeit Marcel Lok.Olomouc 330 (302)
5í.Qašperan Peter Most.Březno. 303
66.Moravec Milan S l. VŠ Plzeň 303
77-íIolzel Robert Golf Praha 305
f 6.Kožíšek Milan Golf Praha 307

Solkiewlcz Jan Aritma Praha 308
lOD.Hcnčík Deonard Lok.Olomouc 308
117.Qnalich Igor Most.Březno 311
122.Herc^k K£U*el Sl.Litoměřice 311
13í.nrgon František Sl.Trnava 311
Hv.K ru liš Milan CSSL Frant.Lázně 313
ISi.Ittederle J iř í Sl.Litoměřice 314

Aá.SÍEHY -  4. společné RTJ. Františkovy Lázně - 14., 15.8. 1?82

26,5

24,6

Republikový turnaj bezprostředně navazující na mistrovství ČSSR 
byl poměrně slušně obsazen j  když většinou hráči ze západní ob lasti. 
TdrnaJ měl smutný začátek. Účastníci minutou ticha u c t i l i  památku 
dlouholetého člena domácího oddílu J.Křemena, který po těžké a dlouho
trva jíc í nemoci začátkem srpna zemřel. A snad také za něho bojovali 
v e v la s tn í soutěži jeho oddíloví druzi jako lv i .  Našlo se jep má- 
Idooizíoh, kteří by jim zk ř íž ili  plány po v ítězstv í, které nakonec 
pro avůj oddíl vydobili. Vítězem se sta l Vlastim il Horáček, hráč
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který je  na tomto h řiětl více než doma, V soutěži žen celkem 
překvapivě zůstala na štítě  pražských hráček chomutovská Měa  
Placrová, Boj o v ítězství svedly M.Vodenková z Golfu s V.Valen
tovou z Aritmy, Ta měla v koncovce pevnější nervy a s jistotou  
sáhla po vavřínovém věnci. Na rodinu Valentovu čekalo ještě  jedno 
prvenství a to v kategorii žáků, kteixju vyhrál David Valenta, 
Vloženou soutěž družstev s pr^evahou vyhráli domácí Pr.líázaě,

Výsledky; 6 okruhů

Muži: 31 účastníků
1. Horáček Vlastim il Pr.Lázně 152 25,
2. Niederle J iř í Litoměřice 153
3. Kratochvíl Jaroslav Fr.Lázně 155
4. Kruliš Milan Pr.Lázně 160
3, Moravec Milan Plzeň 160

Ženy: 7 účastnic 
1. Valentová Věra Aritma Praha 177 29,
2. Vodenková Milena Golf Praha 183
3. Placrová Dagmar Chomutov 186

Žáci; 2 účastníci
1. VEď.enta David Aritma Praha 168 28

Družstva: 6 účastníků
1, Sssi Prant.lázně "A" 33 lunístění
2. Kombinace Sl.VS Plzeň -  Sl.Litoměřice 73
3. Aritma Praha 78

3, MORAVA -  8.RTJ Šternberk -  14,8,1982

Další body do pohárové soutěže a do žebříčků získávali morav
š t í hráči ve Šternberku. Tento turnaj, který nebyl ligový , při
lákal překvapivě málo účastníků a to ještě  převážně domácích a z 
oddílů z blízkého okolí. Situaci chytil za správný konec domácí 
J iř í  Karásek a proměnil svou šanci ve v ítězstv í. Za ^eho zády 
skončil i  novopečený mistr republiky. Obzvláště slabá účast zen, 
kde se zúčastnila jen jako jediná domácí I.Kreuzingerová. V konku
renci t ř í  žáků byl nejlepší rovněž domácí Kamil Karásek.

Výsledky: 3 okruhů

ÍÍHĚii účastníků
23,41. Karásek J iř í Šternberk 127

2- Chytil Stanislav Olomouc 129
3. Bednář Jaromír Šternberk 129
4. Krč Roman Šternberk 131
5, Metyš Jan Brno 132



-  10 -

Žéay; 1 účastnice
1 d Ereuzigerová Irena Šternberk 138 27,6

Žácij 3 účastníci
1 ;.Karásek Kamil Šternberk 134 26,8

6 SLOVENSKO -  7. a 8.RTJ. Prievidza -  14.. 15.8.1982

Letos j i ž  podruhé se sešla plejáda slovenských dráhových go l- 
ffs tů  v městském parky v Prievidzi na duelu oblastních turnajů, 
Těiai:to turnaji zároveň začala dnjhá polovina druholigového klání. 
Sóboiního turnaje se dokonce zúčastnil i  Achim Pridrik , který 
tráví doma zaslouženou dovolenou za své služby v ozbrojených 
silách . A dařilo  se mu o poznání lépe než na M CSSR, kde skončil 
ažav poslední čtvrtině celého pole účastníků. Jedničkou po oba 
dny vsak byl domácí Stefan Buchcar, Perfektně využil znalost 
hřiště a brilan.tním výkonem nenechal nikoho na pochybách komu 
budou náležet stupně nejvyšší. Svůj výkon korunoval v neděli svou 
dálM  "devatenáctkou". Nesmíme ale zapomenout na da lš í hráče, 
kteří rovněž podali hodnotné výkony. At už to byl první den 
PiGašperan, nebo druh^ den M.Putnóky, kteří by li v ítěz i důstoj- 
T-ýja-i. soupeři. V soutěži žen dominovala po oba dny B.Kolečniková 
srBrezna. J e jí tř i aoupeřky j í  nebyly vážnější konkiirencí. V soutě
ži: družstev jen potvrdilo Březno svou suverenitu mezi slovenskými 
Illligovým i celky. Svým dvojím vítězstvím si už prakticky výboj o-* 
vaib; opětovnou účast v kva lifikaci o I . l ig u .

Výsliadky: 4 okruhy 

Mílii": 25 účastníků
U.ffiíchcar Š. Prievidza 95 23,7
2«;Gášperan F. Březno 97
3 í.® :id rik  A. Irnava 100
44 Boloňský M. Prievidza 100
54QUalich I . Březno 104

23 účastníků
1 i. Buchcar Š. Prividza 92 i 23
22. Butnóky M. Trnava 95
32sQualich I . Březno 99
44. Qašperan P. Březno 99
5i.ffurgač Š, Prievidza 100

Šéa?! 4 účastnice
1. Koleničková B. Březno 108 i 27
2 *.Lučatíncová A. Březno 119
33. Boloňská L. Prievidza 120

4 účastnice
14. Koleničková B. Březno 105 i 26,5

Lučatínoová A. Březno 109
3* Boloňská L. Prievidza 112

I l i l l g a ;  5 kolo 6.kolo
1 i .  Most.Březno 528 5 1. Most.Březno 507
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2. B.C.Prievidza
3. Sl.VST Košice

531 3 2. B.C.grievidza 509 3
601 2 3. Sl.VST Košice 581 2

4. Sl.Trnava "B" 825 1 4. Sl.Trnava "B" 981 1

Tabulka_II.lig2_E2_Ži^2Í£2&

1. Mostáren Březno 30 3.171
2. Slávia VST Košice 16 3.359
3. Baník Cígel PrleTidza 14 3.481
4. Slávia Trnava "B" 2 11.886

7. 5.CTJ -  Olomouc. 21.. 22.8,1982

Již 13.ročníku tradičního mezinárodního turnaje o pohár Flory 
Olomouc se letos zúčastnilo plných 138 hráčů a hráček z 2? oddí
lů  z NSR, Západního Berlína, Rakouska, Holandska a CSSR. Jedná 
se o Jednu z největších účastí i  přesto, že termín Flory se 
ki^ l s termínem mistrovství Evropy. Po létech půstu jame letos  
opět uv íta li i  početnou výpravu Rakouska a byly tak po de lš í době 
opět upraveny vzájemné vztahy. V této výpravě byl i  výběr rakous
kých hráčů, který přicestoval k odvetě za mezistátní utkáúií, které 
se uskutečnilo na mezinárodním mistrovství WAT ve Vídni. když 
nejlepší ze zúčastněných států reprezentovali své země ve Švédsku 
přece jen se zahraniční konkurence letos sešla s i ln ě jš í než minulá 
lé ta . 0 tom svědčí i  fakt, že ve finá le  soutěže mužů bylo 6 zahra
ničních účastníků, i  když vážnějším soupeřem našim nej lepším byl 
vlastně jen jeden, Walter Doncha z Rudolfsheimu. Ale přesto by li 
milým zpestřením. 0 v ítězství se rozpoutal už od začátku boj mezi 
W.Donchou, S.Buchcarem, P.Hlbockým a A.Vítkem, “ejich vzájemný sou
boj byl ozdobou celého turnaje az do posledních kol. Nejlépe se na 
kogečnou fáz i dovedl zkoncentrovat olomoucký A.Vítek a obhájil 
loňské v ítězství gřed P.Hlbockým a nečekaně dobrým S.Buchcarem. 
Nejlegěím zahraní čním účastníkem byl W.Doncha n§ 4.miste. V sou
těži zen se j iž  tradičně na Floře daří hráčkám Šternberka. Ani 
letošní rok nebyl výjimkou. Vítězkou se stala  Eva Krňávková, 
která po slabším začátku podala nejvyrovnanější výkon. Nechybělo 
mnoho a i  druhá příčka patřila Šternberku, ale I.Kreuzigerová už 
v závěru nestačila odrazit finálový fin iš  A.Appelové. Nejlepší 
zahraniční hráčka byla G.Piedler z NSR na 4.místě. Soutěž žáků 
vyhrál jen těsně domácí P.Dostál před D.Valentou z Aritmy. Soutěž 
družstev celkem snadno vyhráli hráči Lokomotivy Olomouc a soutěž 
manželských párů manželé Kreuzigerovi ze Šternberka, Odveta 
národních výběrů CSSR a Rakouska vyzněla jasně v náš prospěch. 
Osmičlenná družstva složená ze 7 mužů a 1 ženy svedla vyrovnanou 
partii snad jen první den, kdy naši vedli jen o 14 úderu, druhý 
den jen potvrdil kdo je  lepší.

Výsledky: 10 okruhů

Muži_; 120 účastníků
i  23,41. Vítek Aleš Olomouc 234

2. Hlbocký Peter Trnava 237
3. Buchcar Štefan Prievidza 239
4. Doncha Walter WAT Rudolfsheim 240
5. Niederle J iř í Litoměřice 243
6, Arbeit Marcel Olomouc
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7. Krč Roman Šternberk 246
e. Hercík Karel Litoměřice 246
9. Sulkiewicz Jan Aritma 249

10, Pustofka František Olomouc 249

Ženyj  ̂ 18 účastnic
1. Krňévkové Eva Šternberk 264
2, Appelové Alena Olomouc 270
3. Kreuzigerová Irena Šternberk 273
4. Piedler Gisela MGC Gottinger 274
5. Kožíěková Miroslava Golf Praha 280

Žáci: 4 účastníci
1. Dostál Petr Olomouc 257 i  25,7

MlSžěiSfet_£ár2i  ̂ dvojic 
1. Irena a Josef Kreuzigerovi (Šternberk)

Šestičlenné, dntžstva; 5 účastníků
56 součet umístění 

106 
209

22 (součet umístění)

1. Lokomotiva Olomouc "A"
2. MSC ASKO Steyr
3. Sl.í'mava

Utkání národních družstev

ČSSR -  Rakousko
1,171 : 1.206

Součástí mezinárodního tvímaje bylo i  5.kolo celostátní 
ligy  družstev. Znovu jsme se mohli přesvědčit, že letošní ročník 
je  jako houpačka. V žádném kole nemůžeme předem někomu připsat 
ro li  favorita ani outsidera. Jistotou v lize  pouze zůstává družstvo 
Olomouce, které solidním výkonem získává kolo od kola větší bodo
vý odstup od svých soupeřů. A to díky velice nevyrovnanými výkony 
všech ostatních. Nejlepším příkladem je  celek Příbrami, který po 
posledním místě v Litoměřicích zv ítěz il v Praze, pak byl opět 
poslední v Brně a nyní zle zatápěl domácí Lokomotivě, aby celkem 
suverénně obsadil druhé místo. Tímto stavem se ale značné bodově 
vyrovnal konec tabulky, takže od třetího do posledního místa je  
stéle živo, V Olomouci zabrali i  dosud poslední Litoměřice. Naopak 
zklamala obě pražská družstva. Konec ligové soutěže bude ještě  
velmi zajímavý.

1. Lokomotiva Olomouc 500 9
2. Spartak Příbram 516 7
3. Start Brno 527 6
4. Sl.Litoměřice 530 5
5. TJ Šternberk 535 4
6. Sl.Trnava 536 3
7. Aritma Praha 538 2
8. Golf Praha 544 1
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Tabulka I . l ig y  po 5 kolech
1. Lokomotiva Olomouc 38 2.614
2. Start Brno 27 2.691
3. Aritma Praha 22 2.689
4. Slávia Trnava 22 2.723
5. Spartak Příbram 21 2.721
6. TŽ Šternberk 20 2.726
7. Golf Praha 18 2 .7 1 7
8. Slavoj LitoměHce 17 2.725

ČECHY STŘED -  4.RTJ. Litoměřice1 28.8,
Další malý republikový turnaj středočeské oblasti se konal 

v LitoměHcíoh. Tiimaje se většinou zúčastnili Jen iiráči, kteří 
p ř i je li  h á jit  barvy svých družstev v dalším kole I I . l i g y .  Tam 
se také soustředila největší pozornost hráčů. Jak dopadne je jic h  
dinižatvo. Této atmosféry využil domácí J .Niederle, h ra jíc í Jen 
na své tričko, k velkolepému úspěchu. Na údajně ne^křivějším h řiš t i  
v ČSSH a tudíž i  na Jednom z nej těžších se mu podařil husarský 
kousek. Zahrál "19" a Jako šestnáctý hráč se sta l členem "Klubu 
elitn ích  stře lců ". Ani ostatní okruhy nezahrál špatně a celkovém 
i  2 3 ,2  dokázal, že se dá zahrát dobře na každém h ř iš t i. V soutěži 
žen svého prvního v ítězstv í dosáhla Míla Vodenková^ když svou nej
větší soupeřku V.Valentovou za sebou nechala o 16 úderu. Té vypá
l i l a  rybník i  letos poprvé sta rtu jíc í A. Samová ze Sp,Praha 4.
I I , l i g u  bez větších potíží vyhrál Sp.Praha 4. Bez bodů zůstalo 
"B" družstvo Příbrami, které se ke 4. ligovému kolu nedostavilo.

Výsledky: 4 okruhy 

Muži: 33 účastníků
1. Niederle J iř í Litoměřice 93
2, Rozmara Miroslav Sp,Praha 4 105
3. Kořínek Miloš Sp,Praha 4 110
4. Valenta David Aritma 110
5. Sulkiewicz Jan Aritma 112

IsSZi 9 účastijio
1. Vodenková Milena Golf Praha 124
2. Šamová Alexandra Sp.Praha 4 130
3» Valentová Věra Aritma 140

I I . l i g a  -  3.kolo
1. Sp.Praha 4 576 7
2. Golf Praha "B" 600 5
3. Sl.Litoměřice "B" 619 4
4. Aritma Praha "B" 650 3
5. Sl.Kladruby 823 2
6. Sp.Příbram "B" 2.520 0

i  2 3 ,2

i  31
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9. ČECHY STŘED -  5.RTJ. Praha 29.8.1982

Po přestěhování věeoh účinkujících z Litoměřic začalo v ne
děli další dějství golfových představení. Také zde se hrála I I . l i 
ga a také zde se dosáhlo výborných výsledků. Zvláště se dařilo  
l.Metelkovi z Golfu a M.Eozmarovi ze Sp.řraha 4, kteří s i to roz
dali o v ítězstv í. V soutěži žen byla překvapivě vyrovnanou soupeř- 
kou favorizované M.Kožíěkové z Golfu Lída Svobodová ze Sp.Praha 4. 
Hakonec však přece jenom zv ítěz ila  větší rutina. Ve I I . l i z e  
potvrdil celek Sp.Praha 4 svou suverenitu a snadno s velkým 
náskokem zv ítěz il. V kvalifikaci ho ale budou čekat těžší sou
peři.

Výsledky: 3 okruhy 

Muži^ 36 účastníků
«í.33,31, Metelka Ladislav Golf Praha 100

2, Rozmara Miroslav Sp,Praha 4 101
3. Sulkiewicz Jan Aritma 104
4. Valenta Jan Aritma 106
5. Holzel Robert Golf Praha 106

IsS ii  ® účastnic
1, Kožíěková Miroslava Golf Praha 114
2, Svobodová Ludmila Sp.Praha 4 117
3. Valentová Věra Aritma 121

I I . l i g a  -  4 .kolo
1. Sp.Praha 4 549 7
2. Golf Praha "B" 576 5
3. Aritma Praha "B" 596 4
4. Slavoj Litoměřice "B" 656 3
5. Sl,Kladruby 758 2
6. Sp,Příbram "B" 1.159 1

Tabulka I I . l ig y  po 4 .kole
1. Spartak Praha 4 26 2.276
2. Golf Praha "B" 22 2.284
3. Aritma Praha "B" 15 2,420
4. Slavoj Litoměřice "B" 13 2.516
5. Slovan Kladruby 6 3.241
6, Spartak Příbram "B" 5 4.969

10. ČECHY ZÁPAD -  5.RTJ. Chomutov■. 29.8. 1982

i  3B

Poslední samostatný západočeský turnaj a poslední kolo 
I I . l ig y  se uskutečnilo v Chomutově. Zatímco o v ítěz i této 
skupiny bylo vcelku jasno, pustili se všichni hráči s vervou 
do boje o získání cenných bodů do soutěží jednotlivců. V sou
těži mužů se konečně dočkal domácí Karel Molnár, který j iž  
v minulosti naznačil své ambice na prvenství. Ani tentokrát 
neměl cestu k v ítězstv í snadnou a svůj triiimf mohl vychutnat 
až po těžkém rozstřelování. 0 to však byla radost větší. V sou
těži žen vyhrála V.Lisová, která přehrála favorizovanou domácí 
Dášu Placrovou. Ve I I , l i z e  potvrdila exligová Plzeň oprávněnost
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postugu do kvalifikace o I . l ig u .  J e jí největší soupeři zůstali 
shodne na druhém místě.

Výsledky: 4 okruhy 

Ženji 4 účastnice
1. Lisová Věra Cheb 103
2. Placrová Dagmar Chomutov 110
3. Veselé Vítězslava Cheb 139

Muži; 37 účastníků

1. Molnár Karel Chomutov 99
2. Baněček Jaroslav Plzeg 99
3. Mráz Josef Plzeň 102
4. Nečekal František Cheb 103
5. Salát Antonín Prant..Lázně 105

I I . l ig a  -  5.kolo
1. Sl.VŠ Plzeň 529 6
2. Sl,Chomutov 

SSSL Prant,Lázně
539 3,5

’ , 539 3,5
4. St.Cheb 548 2
5. TJ Přeštice 1.412 1

I I . l ig a  -  Čechy západ -  konečná tabulka

1, Slévia VŠ Plzeň 28 2,648
2. ČSSL Františkovy Lázně 21,5 2.745
3. Slavoj Chomutov 13,5 2.900
4. Stadion Cheb 12 2.883
5. TJ Přeštice 5 5.913

4 25,7

4 24,7

11, MORAVA -  8.RTJ, Kopřivnice. 28,8,1982

Již po osmé se letos se s li moravští hráči k dělbě bodů 
do soutěží jednotlivců. Tentokrát je  p řiv íta la  Kopřivnice,
Když jsme psali o malé účasti ve Šternberku, tak o to více 
to p latilo  zde. Pouze 20 mužů a 1 ženp. Jediné co můžeme pochvá
l i t  je  účast mládeže. Přes slabou účast však byla úroveň cel-^  
kem dobrá, Zvláště pak u obou kandidátů na v ítězstv í. V soutěži 
žen neměla K.Styborová soupeřky. Z žáků byl nejlepší turna
jově nej o střílen ě jš í Kamil Karásek, který výrazně promluvil 
i  do soutěže dospělých.
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Výsledky: 5 okruhů 

Muži: 20 účastníků

1. Holub Leopold Kopřivnice 120 i 24
2. Svoboda Miroslav Kopřivnice 121
3. Karásek řCamil Šternberk 130
4. gtybor Aleš Kopřivnice 131
3. Římský Stanislav Šternberk 133

Í£Si!i 1 účastnice
1, Styborová ř3.ára Kopřivnice 164 i 32,6

^ £ i i   ̂ účastníků
1, Karásek Kamil Št.ernberk 130 i 26
2. Zapletal Pavel Šternberk 138
3. Dostál Petr Olomouc 139

-prc-

K soutěžnímu obrázku z miniilého č ís la  přišel pouze ^eden 
příspěvek. Knižní odměna patří autorovi dnes přetiskovaného 
textu P.Prchalovi
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Ani se nám nechtělo uvěřit, když jsme se dozvěděli v redakci 
smutnou zprávu, že nás navždy opustil, po dlouhé těžké nemoci, 
hráč Františkových Lázní, dobrý kamarád a p říte l 

Josef K Ř E M E N
Stalo se dne 22, července a bylo mu pouhých 30 le t .
Vzpomínejme na něj s láskou a úsměvem, jak by si to j is tě  
sám přál.

Ze stejného oddílu je  i  druhá zpráva. Je zcela opačná -  
-  radostné, Jaroslavu Kratochvílovi a jeho ženě Heleně se 
narodila 20, července v Táboře dcera Marcela,
Dnes už téměř tříměsíční Marcelce přijeme hodně zdraví 
a pyšným rodičům samozřejmě gratulujeme.

Cáp zavítal letos v létě i  k manželům Kubíčkovím. Jestli se 

nemýlíme tak už pod^áhé. Syn ^oman se nahodil 3*8.1982,

Zdá se, že příbramští myslí na kádrové rezervy. Inu,starý 

Klabzuba taky nejdřív nevěděl, že bude slavný.

A jak už to v živttě bývá. Zena musí mít poslední slovo.

V tomto případě toho sice jěště moc nenamluvila, ale slyšet 

j í  j is tě  je . Ke Kubíčkům s í může čáp křídla u lítat a ke Běhounkům 

je to zase v^ána. Ano další dcera. Tentokráte s mce hezkým 

jménem Petra. Narodila se 18,8,1982.

A t i  kdož se snad oženili nebo promovali at napíší.

- redakce -
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i^odáin hůl zn. GEWO 2002 levost^annou.

zn .! "Kdo dá v íc " .  Ad^esas Stefan Buobca^, Oc^užná 46/1

psč. 971 00 Prievidza

Prodám iDÍde zn.Wágne^ a B a M většinou sta^á výroba.

Např. 26, 30, 38, 46,48, D 4, D 3. 1 !•  H 1, H 2, H 4, 

v laku i  bez apod. Adresujte na ^edakci.

Zn.í I  je d n o t liv ě . Ceny so lid n í.

H^áč Sp.Příbram hledá go lfis tk u  -  pa^tne^u p^o společné 

tréninky a společnou cestu životem. Boto nutné. Jiný koni 

ček v ítá n . Např. nálepky' nebo k u r io z ity  všeho d^uhu.

Zn. Věk nerozhoduje. Adresjajte na redakci-

VÝZVA__0DDÍL^L

Konec sezóny je  tady, a le  naše vydavatelská a osvětová 

činnost je š tě  zdaleka neochabuje. Nesmí, protože máme 

oproti jiným rokům dvotu,měsíční zpoždění a to u nás 

nebývá zvykem. V posledním č íiě e  se k problémům, k teré 

nám le to s  vyvsta ly  je š tě  vrátíme až budeme hodnotit ce lý  

g o l f is t ic k ý  rok.

Jednu pomoc však pofiřebuje redakce ihned. Cddíly, k teré 

dosud nepřispěly na vydávání časopisu finanční částkou^ 

a í tak neprodleně u č in í. Už samotný fa k t, že je  to v íc  

než polovina oddílů  je  nepěkný. Hlavně vůči těm klubům, 

k teré vyrovnaly předplatné před začátkem seóny.

Jěště připomínáme. Počet výtisků x počet č ís e l  v roce x 2,-



a

a

c

A. I.čést tajeoky
B. americké tmiversitní město, římsky 1000, ruské mužské ;jméno
C. SPZ Zruče/Sázavou, pohádkový hrdina, předložka
D. latinská spojka, slovenské mužské Jméno, SPZ •‘•řebíče
E. hydroxj^lová skupina, karetní hra, zkratka evropské měny 
P. africký stát, továrna na čepelky, biblický mořeplavec
G. německy "výtečný", chem.značka dusíku, druh sněhu
H. 2 .část taýenky >

I .  . Jeseter, pádová otázka
2. anglická délkové míra, plazi
3. nedobré skutky, SPZ Kladna, časová Jednotka
4. madarsky "ne", kancelářská zkratka, římsky 551
5. sibiřská řeka, boxerská aréna
6. poslední Rožmberk, předložka, zkratka pro lé t a j íc í  ta líře
7. horský skřítek, popevek, africký veletok
8. pekelník, německy "ves"
9. mužské Jméno, sestava Jídel

TAJEHKA: sekta podivínů
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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 radaktors Ivo Pavelek 
redakční rada : P etr Prchalj Pavel Krůdl 

líataěa Kubíčková
tiskneř ŮV ČSTV
vydává; komise dráhového go lfu  při svazu go lfu  
néklp-d: 260 ks

neprodejné, určeno pouze pro v n itřn í potřebu DG

aď'esa: ÚV ČSTV, P^áha L, Ka P o ř íč í 12 psč.115 30 
svaz golfu


