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Na počátku je nutné zdůraznit, že komise PVK ▼ květnu zazna

menala změnu ve vedeni. Z funkce celostátního předsedy PVIC odstou
pil na vlastni žádost František NECEKAL a na jeho místo byl před
sednictvem jmenován Ivo PAVELEK. Znamená to určité organizační pro
blémy s předáním veškerých materiálů a vyžaduje to i čas na zapra
cováni. Politicko-výchovná práce vyžaduje dlouhodobou koncepci, 
a tak výměna předsedy v rozběhnuté sezóně není nejšíastnějšlm kro
kem. Nicméně je nutné začít co možná nejdříve uskutečňovat plán čin
nosti komise PVK pro rok 19S3, jak byl schválen předsednictvem na 
sklonku minulého roku. Vychází z postupového plánu CDG na VII. pěti
letku.

Plán činnosti komise PVK KDG na rok 1983
1.
2.

Rozšířit členskou základnu ve stávajícíh oddílech formoú nábo
rových turnajů. Zejména se soustředit na získáni mládeže.
Zvýšit počet oddílů dráhového golfu.
V jednotlivých oblastech prostřednictvím pracovníků pro rozvoj 
ročně zajistit 1 oddíl.

3. Program masového rozvoje zajistit formou závazného náborového 
turnaje ve všech oddílech. Vyčlenit pro tento turnaj jednotný 
termín pro celou republiku.

4. Vyhlásit oddílovou "Socialistickou soutěž" pro r. 1983.
5. Zajistit 100 % organizovanost v soutěži o titul "Vzorný oddíl".

Popularizovat činnost a úspěchy oddílů v PVK ve "Zpravodaji".
Za tímto účelem zajistit pravidelné příspěvky do "Zpravodaje".
Vyhodnotit mezioddílovou socialistickou soutěž a zajistit 
finanční prostředky z rozpočtu KDG na oceněni oddílu z nej
lepšími výsledky.
Zajistit schůzovou činnost komise PVK na rok 1983.
Nárokovat na rok 1983 finanční zajištěni 2 schůzí komise PVK.
Realizovat úkoly dané předsednictvem KDG na rok 1983.

6.

7.

8.
9.

Z celé hory materiálů ČSTV pro práci v PVK je nakonec těchto 
devět bodů opravdu minimum. Jsou a dráhovým golfem spojeny a stojí 
za to se.snažit je uskutečňovat. Jiná cesta není správná. Samy 
o sobě však neznamenají nic, pokud zůstanou pouze na papíře.
Záleží na lidech, kteří se práce v PVK ujmou. Personální otázka 
je základním kamenem každé organizace. Tedy i v dráhovém golfu 
v oblasti politicko-výchovné práce začněme od základů.
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Oddíloví pracovníci PVK; stav ke dni 1.4.1983
Seská oblast
1/ Golf Club Praha 
2/ Aritma Praha 
3/ Spartak Praha 4 
4/ Spartak! Příbram 
5/ Slavoj Litoměřice 
6/ Slávia VS Plzeň 
7/ Přeštice
8/ CSSL Františkovy Lázně 
9/ Cheb

10/ Slavoj Chomutov 
11/ Slovan Kladruby 
12/ Slávia Hradec Králové 
13/ Seba Tanvald

ing. Jiří STRAdAL 
Henata ŠIMUNKOVl 
Miroslav R02aíAi?A 
Josefa BOKROVÁ 
Karel HEBCÍK 
ing. Ladislav VODSANSKŽ 
Oldřich ŘÍHA 
Vlastimil HOHASEK 
Vítězslav VESELÍ 

Ivo ZAPLETAL 
Helena NEDĚLOVÁ 
Robert PAVELKA 
Zdeněk POS LUŠNÍ

zodpovědní oblastní prac.PVK - František NEČEKAL

moravská oblast
1/ Start Brno 
2/ Loko Olomouc 
3/ Šternberk 
4/ Sokol Tovačov 
5/ Kopřivnice 
6/ Golf Opava

Jiří HLAVÁČ
- František PUSTCVKA
- Miroslav KREUZINGER
- Miroslav ŠTÍBNAR 

7
- Milan JADHrí

zodpovědní oblastní prac.PVK - ing.Otakar KARÁSEK

slovenská oblast
1/ Baník Cígel Prievidza 
2/ Slávia VST Košice 
3/ Slávia Trnava 
4/ Mostáren Březno

Milan ZÁCHAR 
Pavol VRCHOVINSKÍ 

ing. Miroslav JANKO 
Jaroslav DUBÍíiY

ing,
ing.

zodpovědní oblastní prac.PVK - ing. Miroslav JANKO

Od všech jmenováních požaduji, aby mi nejpozději do 8.8.1963 
sdělili jakoukoli formou /ústněj telefonem, písemně/ zda s nimi 
mohu počítat pro práci v oblasti PVK. Chci zcela závazné vyjádře
ní ano či ne. Váhaví střelci to ještě nikdy nikam nedotáhli.
Vůbec nejhůře se spolupracuje s takovými, kteří vám naslibují všech
no, ale neudělají nic. S takovými je lépe se rozloučit hned na 
počátku. Máme-li dráhovému golfu být co platnia já věřím, že 
bychom s dobře fungující komisí PVK mohli učinit mnohé pro zdar 
našeho hnutí, potom potřebujeme především seriózní a nápadité 
lidi se smyslem pro organizovanou práci.

Není žádným tajemstvím, že práce PVK je brána v m š e m  sportu 
jako cosi zatěžujícího, co je nutné vždy na konci roku nějak
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vymyslet. Jsou oddíly jako Šternberk a Cheb, které mají pevnou kon
cepci a hlavně aktivní lidi ve vedení. Podnikají celou řadu 
akcí a dokáží stihnout o tom i informovat. Pro ně není plán PYK 
nutným zlem, ale nástrojem k vytváření lepších podmínek pro růst 
sportovního oddílu, I jiné oddíly pořádají různé akce jako jsou 
"golfové úterky pro veřejnost", dlouhodobé soutěže pro zaměst
nance podniků atd., ale je jich poskrovnu. Drtivá většina oddí
lů se seriózně rozvojem svého klubu nezabývá a většina má trvalé 
problémy finanční a trpí nedostatkem hráčů. Hráčská základna 
nenarůstá takovým tempem, aby se oddíly mohly pochlubit s novou 
sezónou vždy novými talenty. Typickým příkladem je prvoligový 
oddíl Spartak Příbram nebo Přeštice.

To vše se musí změnit. Komise PVK musí díky svým nevalným 
výsledkům dostat pevný řád a rytmus, abychom na konci roku mohli 
říci, že se na vývoji našeho sportu také podílíme. Časem by to 
měla být hlavně tato komise, která vývoj dráhového golfu v 
Československu bude určovat. Sportovně-technická komise se sta
rá o soutěže a jejich technický průběh. Pravidla hry^jsou jasná 
Soutěžní řád rovněž. Náplň komise spočívá ve zkvalitňování 
průběhu soutěží. Náplň Metodické komise má zkvalitňovat úroveň 
dosahovaných výsledků hráčů.

Avšak to, jestli se oddíly budou rozpadat nebo budou roz
šiřovat svou členskou základnu případně bude narůstat počet 
nových oddílů, to závisí na úrovni práce právě komise PVK 
Znovu podotýkám - bez schopných lidi v oddílech nebudou výs
ledky.

Oblastní vedoucí budou muset více zasahovat do práce v od
dílech a snažit se úroveň pozdvihnout v celé své oblasti. Mini
málně jednou za měsíc musí získat informaci, co se v oddílech 
děje. Potom se jednou za dva měsíce bude komise setkávat na 
krátkých informativních poradách při celostátních turnajích. 
OficiálTií schůze budou plánovány mimo sezónu.

To je všechno co jsem chtěl na počátku své funkce zdůraznit. 
Koncem května je v termínové listině plánován náborový turnaj 
Hned první příležitost ukázat, jak který oddíl funguje. Náboro
vý turnaj je zařazen v termínové listině a tudíž je pro oddíly 
povinný. Zpráva o uskutečnění je samozřejmostí. Jako u všech 
ostatních soutěží do týdne.

Doufám, že se mi brzy dostane jasných odpovědí na moji 
výzvu učinit radikální kroky pro rozvoj dráhového golfu v celém 
Československu. Momentální silná členská základna v české oblá sti 
také nevznikla sama od sebe. Netvrdím, že \ýsled^ se projeví do 
konce roku, ale už příští sezónu bychom měli říci, zda se práce 
daří či nikoliv. Počet oddílů, členská základna, materiální vybaveni 
to jsou směry, kterými musíme napnout síly. Jak na to? To si musíme 
vyřešit sami.

Jedna hlava však nestačí
Pavelek
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1. l.CTJ - 8., 9.5.1983. Spartak Praha 4
Zahájení celostátních turnajů, které vždy bj^valo výsadou 

Šternberka, připadlo letos na Prediu, V době májových oslav při
vítalo peloton hráčů a hráček z celé republiky hřiště ligového 
nováčka pankrácské Děkanka. Do Prahy přijela téměř stovka borců, 
aby si rozdělila první body do celostátního poháru. Více než 
se soupeři se však hráči museli potýkat s nepřízní počasí. První 
den se hrál téměř na hranici regulérnosti za vytrvalého deště 
a ani druhý den nezůstalo při suchu. Pořadatelský se turnaj vyvedl 
lépe než generálka při KTJ až na zbytečnou tečku, za kterou si 
oddíl Sp.Praha 4 vysloužil veřejnou důtku STK. Slo totiž o záměr
né zkomolení jmen hráčů na výsledkové listině. Autor lí.Bozmara 
by snad našel pro tuto nemístnou recesi pochopení mezi pubertál
ními hochy základní školy, ale jistě ne u vedoucích funkcionářů 
soutěže. Nepochopitelnější je to tím spíš, že původce je sám z 
řad rozhodčích, funkcionářů oddílu a navíc reprezentant. Vedení 
oddílu by se nad jeho kouskem, a nebyl první, mělo vážněji za- 
i^slet. Ani vynikající sportovec b;j; si neměl dovolovat Víc než 
je zdrávo. A tefi již k samotným bojům na hřišti. I přes nepřízeň 
počasí předváděli hráči hodnotné výkony. V soutěži mužů se čekal 
nápor hlavně pražských hráčů a zejména domácích. Zde potvrdil 
předpoklad zvláště 11, Rozmara, který nakonec svou snahu dotáhl až 
do vítězného konce. Život mu znepříjemnil hlavně plzeňský M.Moravec, 
jehož výkon koncem loňské sezóny už leccos předpověděl. Rozhodnutí 
nakonec padlo až při závěrečném rozstřelování. Dařilo se i dalším 
plzeňským hráčům a I.Cása si nakonec odvezl cenu za nejlepší výkon 
20-ti Úderů na 1 okruh. V kategorii žen, po odchodu několika morsv- 
s^ch hráček, se špička začíná přesouvat do Cech. Také na Děkance 
si to rozdaly o vítězství pražské hráčky M.Kožíšková a D.Váňová. 
Tentokráte však vítězka nic penechala náhodě a své soupeřky nechala 
daleko vzadu.^Soutěž družstev vyhrálo družstvo Golfu lí'aha a čest 
koravy zachraňovali pouze nejmladěí a nejstarší hráči.
Výsledky: 8 okruhů
Muži: 8e účastníků
1. Rozmara Miroslav Sp. Praha 4 198
2. Moravec Milan Plzeň 196
3. Sulkiev.'icz Jan Aritma Pha 200
4. Holzel Robert Golf Praha 200
5. Hlbocký Peter Trnava 202
6. Palovič Igor Košice 202
7. Putnóky Michal Trnava 20?
8. Kožíšek Milan Golf Praha 205
9. Benčík Leonard Olomouc 206

10. Valenta Jan Aritma Pha 206

i 24,7
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2en̂ j,..9 účaatnic
1. Kožíšková Miroslava Golf Praha 213 a 26,6
2. Váňová Dagmar 3p.Praha 4 227
3. Placrová Dagmar Chomutov 237
4. Krňévková Eva Šternberk 247
5. Pardusová Běla Brno 262
Družstva
Golf Praha - součet umístění 44
Žáci;
Dostál Petr ■ Olomouc 118 i 29,5
Dorostenci; 
Pergl Jan Golf Praha 206 i 25,7
Senioři:
Bednář Jaromír Šternberk 119 i 29,7

První celostátní turnaj znamenal t|iké první kolo celostát
ní ligy družstev. S napětím se očekával hlavně start nováčka, kte
rý se představil hned na domácí půdě. To také sehrálo nemalou roli 
v konečném účtování. Uokrou Oěkanku nezná moc hráčů. A ti pražští 
toho dokonale využili. Jejich hegemonii narušilo jen družstvo 
trnavské Slávie. Nedařilo se Příbrami a Šternberku, pozadu zůsta
la i zkušená Olomouc a omlazené Brno.
I.liga - l.kolo
1. Golf Praha 528 9
2. Sl.Trnava 536 7
3. Aritma Praha 538 6
4. Sp.Praha 4 553 5
5. Lok. Olomouc 567 4
6. Sp.Příbram 577 3
7. Start Brno 566 2
6. TJ Šternberk 611 1

2, SECHT ZÍPAD - l.BTJ, Chomutov. 14.5.1983
Týden po zahájení I.ligy roztočila svá kola i druholigová 

soutěž v Cechách. Hráči západní oblasti odjeli do Chomutova.
Boj o špičku by měl být zhruba stejný jako vloni. Družstva Plzně, 
Fr.Lázm a Chomutova se již v úvodu jasně oddělila od ztjy tku.
Oživením nebyl ani debut příbramského béčka, které navíc přijelo 

neúplné a zůstalo jasně na konci pořadí. Domácího prostředí využil
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místní Slavoj k zaslouženému vítězství. V soutěžích jednotlivců 
byl boj daleko zajímavější. Zejména v soutěži mužů, kde do 
posledního úderu bojo vale o vítězství trojice zástupců nejlepších 
družstev a až závěrečné rozstřelování určilo pořadí ne stupních 
vítězů. V soutěži žen byla situace v celku jasná od samého začátku.
Výsledky: 4 okruhy 
Muži: 47 účastníků
1. Čása Ivan Plzeň 1032. Kruliš Milan Fr.Lázně 103
3. Lipman Karel Chomutov 103
4. Březina Zdeněk Plzeň 105
5. Lupták Ladislav Přeštice 105
Žen^£  ̂účastnic
1. Placrová Dagmar Chomutov 111
2. Lisová Věra Cheb 120
3. Bokrová Josefa Sp.Příbram 135
II.liga - l.kolo
1. Sl.Chomutov 530 7
2. Sl. VS Plzeň 542 5
3. CSSL Fr.Lázně 544 44. St.Cheb 575 35. TJ Přeštice 589 2
6. Sp.Příbram "B" 625 1

3. MC3AVA - 3.RTJ. Olomouc. 14.5 .198J

^ 25,7

0 27,7

Nejpilnější oblastí je moravská. Nejdříve zde začali a tak 
v půli května přijeli hráči a hráčky již ke svému třetímu oblast
nímu turnaji, podruhé v boji o druholi^ové body. k bylo dodrženo 
i prozatímní pravidlo, že vítězství připadne celku pořadatele. 
Domácí podali dobrý výkon a po zásluze a s přehledem zvítězili,
0 druhé místo se rozpoutal tuhý boj, který pro sebe nakonec,
1 když těsně, rozhodla zkušenější Opava. K dalšímu ligovému kolu 
se nedostavil celek Tovačova a defí_nitivně se tak rozloučil se 
soutěží. V soutěži jednotlivců byla situace podobné jako v Chomu
tově. Tři hráči se po urputi^ch bojích sešli v závěrečném rozstře
lování a zde byl nejúspěšnější L.Holub z Kopřivnice. V soutěži žen 
jasně zvítězila B.Pardusová ve slabé tříčlenné konkurenci.

Výsledky: 5 okruhů
Muži: 50 účastníků
1. Holub Leopold Kopřivnice 123
2. Vítek Aleš Olomouc 1233. Jašek oindřich Olomouc 1234. Benčík Leonard Olomouc 1255. Chytil Stanislav Olomouc 127

i 24,6
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účastnice
1. Pardusová Běla Brno 143 i 26,6
2. Sedláčková Ludmila Opava 153
3. Zálešáková Milena ůternberk 180
Il.liíta - 2.kolo
1. Lok. Olomouc "B" 541 7
2. Golf Opava
3. TJ Šternberk "B"

560 5
564 4

4. Start Brno "3“ 573 3
5. Start Kopřivnice 599 2
6. Sok. Tovačov 2.520 0 diskvalifikace

4. SaCHY STRED - l.RIJ. Litoměřice. 15.5.1983
Spolu se západní oblastí, začaly druiioligové boje i ve 

středních Cechách. Zde se se zájmem očekávala první konfrontace 
exligových Litoměřic s celky druhé ligy. Nedopadla pro ně pří
liš lichotivě. Litoměřice drtivým výkonem nechaly svého nej
většího soupeře o 70 úderů za sebou a téměř s jistotou můžeme 
hned od začátku považovat Sl.Litoměřice za prvního jasného 
účas tníka kvalifikace o ligu. Zklamáním byla neúčast "B" 
družstva Sp.Praha 4, které tak výrazně ochudilo boj o druhou 
příčku. Hradec Králové a Kladruby na konci tabulky měly už pro
pastný odstup od vítěze více než 200 úderů. V soutěži jednotliv
ců ovšem domácí vítězné mety nedosáhli, škrt přes rozpočet jim 
udělal M.Rozmara ze Sp.Praha 4, na tomto poměrně těžkém hřišti, 
hezkým výkonem a průměrem pod 25 úderů. Teprve za ním se seřa
dila plejáda domácích hráčů, kteří měli mezi prvními třinácti 
hráči plných devět. Slušně obeslanou soutěž žen vyhrála 
D.Váňová a oplatila tak dílem M.Kožíškové předešlé porážky. 
Poměrně slušně zahrála i M.Křížová z Kladrub, čímž se zařadila 
na bodované místo.
Výsledky; 4 okruhy
Uužij^ 41 účastníků
1. Rozmara ďíiroslav
2. Krejčí Vlastimil sen.
3. Hercík Karel
4. Krejčí Vlastimil jun.
5. Sulkiewicz Jan

účastnic
1. Váňové Dagmar2. Kožíěková Miroslava
3. Valentová Věra

Sp.Praha 4 
Litoměřice 
Litoměřice 
Litoměřice 
Aritma Praha

Sp.Praha 4 
Golf Praha 
Aritma Praha

98100
104
105 
105

110
114
131

i 24,5

i 21,5
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II.liga - l.kolo
1. Sl.Litoměřice 515 7
2. Golf Praha "B" 585 53. Aritma Praha "B" 619 4
4. Sp.Hradec Králové 718 35. Sl.Kladruby 741 2
6. Sp.Praha 4 "B" 2.520 0

5. 2.CTJ - Šternberk. 21..22.
Druhým celostátním turnajem byl již osný ročník "O erb 

města Šternberku". V-již tradičně dobře organizovaném tur
naji, můžeme pořadateli vytknout jen poněkud nedostatečně 
zásobený bufet. Na šternberkských turnajích jsme si už zvykli 
na dobré výkony. Nejinak tomu bylo i letos. Podíl na tom má 
i solidní počasí, které umožnilo dobrou^herní pohodu. V soutěži 
žen pokračovala v dobrých výkonech D.Váňová z Prahy, a i když 
se B ní před turnajem příliš nepočítalo, dosedla na trůn nej- 
vyšší. Rovněž tak druhé místo D.Placrové se řadí spíš do kate
gorie překvapení. Favoritky M.Kožíšková a hlavně domácí E.Krňáv- 
ková se musely spokojit až se třetí a čtvrtou příčkou.
Soutěž družstev vyhrál, tak jako téměř pravidelně domácí tým.
V soutěži mužů se zrodilo překvapení největší. Po roční odmlce 
způsobené vojenskou službou a po nepřesvědčivém výkonu v Praze, 
zazářil jako kometa trnavský A.Fridrik. Celý turnaj prakticky 
nedal nikomu šanci a pouze zvětšoval svůj náskok až na koneč
ných 9 úderů. Boj o další místa byl už velmi vyrovnaný, ale i 
tam se čekala jiná jména než Karásek, Strnad, Pavelek, Běhou
nek a přece tito hráči byli nakonec ze všech nejlepěí. Nesmíme 
zapomenout ani na další devatenáctku z hole vítěze, kterou 
zahrál v sedmém kole.
Výsledky: 8 okruhů
Muži^ 82 účastníků
1. Fridrik Achim
2. Karásek Otakar
3. Strnad Luboš
4. Běhounek Luboš
5. Pavelek Ivo
6. Kožíšek Milan
7. Moravec Milan
8. Benčík Leonard
9. Holub Leopold 

10. Hybner.Robert

Trnava
Šternberk
Aritma
Brno
Aritma
Golf^Praha
Plzeň
Olomouc
Kopřivnice
Golf Praha

183192
193
194
195
196
196
197198 198

é 22,6
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účastnic
1. Váňová Dagmar Sp,Praha 4 207
2. Placrová Dagmar Chomutov 210
3. Kožíšková Miroslava Golf Praha 210
4. Krňávková Eva Šternberk 214
5. Valentová Věra Aritma 216

^ 23,&

pružstya:
1. TJ Šternberk — eoučet umístění 89 
Dorostenci^
1. Holub Leopold Kopřivnice
Senioři^
1. Bednář Jaromír Šternberk

198 SÍ 24,7

201 i 25,1

Pokračovala také I.liga svým druhým kolem, Šternberk 
po neslavné premiéře v Praze potřeboval nutně body a sem 
zaměřil své veškeré úsilí. K tomu domácí prostředí a ostatní 
oddíly už neměly moc šancí. Největšími soupeři jim byly 
oba pražské celky Golf a Aritma, které dobré výsledky vynesly 
do čela celkové tabulky. Zklamala Olomouc a matné výkony po
daly celky Sp.Praha 4 a Příbrami. Poklidný průběh ligového 
kola narušilo jen nedorozumění kolem nesprávného verdiktu hlav
ního rozhodčího za přestupek brněnského hráče V.Čecha.
Jednalo se o pozdní příchod, dle soutěžního řádu jasně ohodno
cený 7 trestnými body. Rozhodčí přestupek ale ohodnotil 
pouze napomenutím. Po protestu příbramských hráčů jury uvedla 
vše na pravou míru. Brno to stálo cenný bod, hráče Čecha 
dokonce postup do finále. Neobešlo se to bez hořké sliny na 
adresu příbramských. Nešlo však o záměrné poškození toho, kte
rého hráče, ale o dodržování řádů, které jsme s velkým úsi
lím právě uvedli v život. Pikantní na kladném posouzení pro
testu je skutečnost, že přes průkazný materiál soutěžního řá
du se hlasování v jury zdrželi: hlavní rozhodčí K.Elschek, 
muž, kter;^ učinil chybný výrok /což lze pochopit/, člen 
celostátní STK a vedoucí úseku rozhodčích Á.Fridrik a^předse- 
da celostátní STK a autor soutěžního řádu a jeho doplňků 
C. Daniel /což už pochopitelné moc není/.
I.liga - 2.kolo
1. TJ Šternberk 495 9
2. Aritma Praha 505 7
3. Golf Praha 506 6
4. Sl.Trnava 512 5
5. Start Brno 516 4
6. Lok.Olomouc 528 3
7. Sp.Praha 4 531 2
8. Sp.Příbram 537 1
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Tabulka do 2 kolech
1. Golf Praha . 13 1.034
2. Aritma Praha 13 1.043
3. Slávia Trnava 12 1.048
4. TJ Šternberk 10 1.106
5. Spartak Praha 4 7 1.084
6. Lokomotiva Olomouc 7 1.095
7. Start Brno 6 1.102
8. Spartak Příbram 4 1.114

5. MCBAVÁ - 4.RTJ. Brno , 28. 5.1983
Na Moravě si pospíšili a koncem května už mají polovinu 

druholigové soutěže za aebou. Tečku za ní udělali právě zde 
v Brně. Moravská skupina už jen v pěti účastnících, bez To- 
vačova opět dodržela zásadu, že vítězem se stává družstvo po
řadatele. Domácí tým dokonale využil znalost hřiště a celkem 
snadno zvítězil. Opava, které hrála doposud roli korunního 
prince, přenechala tentokráte "své" druhé místo Olomouci. 
Černého Petra převzalo družstvo Kopřivnice. Zajímavostí sou
těže jednotlivců byl fakt, že se turnaje nezúčastnila ani 
jedna žena a byl tudíž jen pánskou záležitostí. Favorizovaní 
Brňané nijak své soupeře nešetřili a opravdu mnoho jim nedo
volili. Vždyí do první dvanáctky v pořadí se vklínili jen 
čtyři cizí. Z domácích se nejlépe vedlo 0.Danielovi a záslu
hou vyrovnaných výkonů ve všech pěti okruzích, turnaj vyhrál.
Výsledky: 5 okruhů 
Muži: 47 účastníků
1. Daniel Otakar Brno 121
2. Svoboda Miroslav Kopřivnice 123
3. Cech Vlastimír Brno 1244. Dostál Petr Olomouc 1245. Tomek Libor Brno 125
II.li«a - 3.kolo
1. Start Brno "B" 521 6
2. Lok.Olomouc "B" 539 43. Golf Opava 549 34. TJ Šternberk "B" 566 2
5. Start Kopřivnice 564 1

^ 24,2
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Tabulka po 3 kolech
1. Lokeniotiva Olomouc "B" 15 1.636
2. Golf Opava 13 1.649
3. TJ Šternberk "3" 13 1.650
4. Start Brno "B" 12 1.657
5. Start Kopřivnice 5 1.821

7. SLOVENSKO - 3. a 4. HTJ Březno. 28..29.5.1983
Poslední květnový víkend si dali slovenští hráči dosta

veníčko v Hrezně. Odehrála se tu i první dvě kola druholigové 
soutěže. Jak v soutěži družstev, tak v Jednotlivcích v soutě
ži mužů lze říci, že se oba dva hrací dny podobaly Jako 
vejce vejci. V soutěži družstev se neměnilo pořadí a u prvních 
dvou ani výkony. Jasně nejlepší byli domácí, kteří po oba 
dva dny s velkou převahou zvítězili. Také druhé Košice byly 
vždy s velkým odstupem od svých soupeřů. V soutěži Jednotlivců 
se na rozdíl od družstev měnily i výkony, pořadí na prvních 
místech však také ne. Domácího prostředí dokonale využil 
I.Qualich, který Jako Jediný odolal trnavské přesile.
V soutěži žen se představila pouze domácí děvčata a první 
den byl i dnem překvapení, když vítězství si odnesla neznámá 
V.Brozmanová, která přehrála všechny své zkušenější kolegyně. 
Teprve druhý den rozhodla zkušenost.
Výsledky: 4 okruhy
sobota
Mužij_ 26 Účastníků ■

4 231. Qualich Igor Březno 922. Fridrik Achim Trnava 973. Putnóky líiohal Trnava 101
4. Ťažký Ján Březno 1035. Kontina Lubomír Trnava 107
Ženy2 5 účastnic 
1. Brozmanová V. Březno 1142. Koleaičkové Bronislava Březno 116
3. Hábovčíková Vanda Březno 116

4 28,5

neděle
Muži: 26 účastníků
1, Qualich Igor Březno 90
2. Fridrik Achim Trnava 97
3. Putnóky Michal Trnava 974. Elschek Kristián Trnava 98
5. Tolarovič J. Trnava 102

4 22,5
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ženy: 5 účastnic
1. Hébůvčíková Vanda Březno 1C8
2, Koleničková Bronislava Březno 111
3, Berkyová J. Březno 115

II,liga - l,kolo
1, Most. Březno 539 5
2. Sl. VST Košice 551 33. B C Prievidza 596 2
4, ol. Trnava "B" 613 1

II.liga - 2.kolo
1. Most. Březno 539 5
2. Sl. VST Košice 551 33. BC Prievidza 563 2
4. Sl.Trnava ”3” 582 1

i 27

Tabulka po 2 kolech
1, Mostáren Březno 10 1.078
2. Slávia VoT Trnava 6 1.1C2
3, Baník Cígel Prievidza 4 1,159
4. Slávia Trnava "B" 2 1.195

-pro-

IřWK
Průběžný československý žc^bříček

Ve Zpravodaji č. 20 jsem navrhl vytvořit tzv. průběžný 
žebříček - žebříček, který by vyjadřoval výkonnost za pos
ledních 12 měsíců a stal by^se tak objektivním pohledem na 
hráče i během rozehrané sezóny. Protože myšlenku je zřejmě 
nesnadné realizovat na počítači, chtěl bych ji v této rubrice 
aplikovat alespoň v omezeném rozsahu.
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Pravidla;
Do průběžného žebříčku se započítává šest nejvyěěích bodových 
zisků z CTJ za posledních 12 oiěsíoů +,body z posledních mistrov
ských soutěží. Pro omezený rozsah budu zveřejňovat hráče, kte
ří dosáhli nejméně 400 bodů.
Průběžný žebříček k 31.5.1983

Je započteno 6 nejvyšších bodových zisků z osmi CTJ 
v období od 31.5.1982 do 31.5.1963 + jeden bodový zisk 
z mistrovských soutěží.
Muži;
1. Peter Hlbocký Sl. Trnava 747 bodů
2. Aleš Vítek Lok. Olomouc 721

3. Milan Kožíšek Golf Praha 641
4. Marcel Arbeit Lok. Olomouc 611
5. Robert Holzel Golf Praha 579
6. Karel Hercik Sl.Litoměřice 559
7. Miroslav Rozmara Sp. Praha 4 556
8. Jiří Niederle Sl. Litoměřice 549
9. Leo Benčík Lok. Olomouc 541

10, Jan Sulkiewicz Aritma Praha 538
11. Jindřich Jašek Lok. Olomouc 528
12. VlastÍHri.1 Krejčí jun. Sl. Litoměřice 505
13. Pavel Frko Start Brno 495
14, Roman Blaha Sl. Trnava 485
15. Milan Moravec Sl. VS Plzeň 478
16. Roman Václavík Sp. Příbram 466
17. Peter Gašperan TJ Most.Březno 456
18. Vladimír Metelka Golf Praha 441
19. Michal Putnóky Sl. Trnava 433
20. Igor Qualich TJ Most.Březno 432
21. Otakar Daniel Start Brno 422
22. Luboš Strnad Aritma Praha 417
23. Roman Krč TJ Šternberk 416
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Zeny;
1. Miroslava Kožíšková
2. ůva Krňévková
3. Dagmar Váňová

Golf Praha

3p. Praha 4

S63 bodů 
5S3, 5 
543,5

Průběžný československý žebříček k 30.6.1983 bude jedním 
z hlavních kriterií pro nominaci na turnaj v Itálii /odjezd 
koncem srpna/.

Z velké knihy o malém míčku
tento nadpis by měl označovat hlavní část rubriky TMK 

v roce 1963. Letošní "seriál" nebude naplněn našimi - česko
slovenskými představami, ale geho myšlenky budou importované 
z NS5. Jako podklad bude použita kniha 
Mathiase Kaisera; "DAS GROSSE BAHMENGOLF BUCH", která 
vyšla s velkým ohlasem v roce 1981.

Autor - pan Mathias Kaiser, nar. 1946 - je mnichovským 
právníkem. Za svých studií v šedesátých letech začal provo
zovat dráhový golf /l. 3GC Landshut/. Více než jako hráč 
se v minigolfových kruzích proslavil jako funkcionář /tis
kový referent německého svazu, zodpovědný redaktor časopisu 
Bahnengolfer/ a hlavně vynikající odborník. lía knize s ním 
spolupracovala jeho manželka, Agnes Kaiserová. Ta, kromě toho, 
že je čtyřnásobnou mistryní NSR, je i dvojnásobnou mistryní 
Evropy v ženách /1974, 1978/ a několikanásobnou v soutěži 
ženských družstev. Každá rada této dvojice pro nás proto 
může být cenná.

Prezident německého svazu pan Gergard Snaga v předmlu
vě vítá knihu jako zacelení mezery na knižním trhu. Uvádí, 
že právě tato publikace M.Kaisera dostává po teoretické 
stránce dráhový golf na úroveň ostatních špičkových sportůj 
jako je např. sportovní střelba. Závodního hráče charakteri
zuje jako vysoce trénovaného a školeného sportovce s nutnou 
schopností soustředění a velkou vytrvalostí, jak to vyžaduje 
několikahodinová fyzická i psychická zátěž.

Kniha o 150ti hustě popsaných stranách obsahuje 
praktickjř vše, co je třeba o dráhovém golfu znát. Je zde 
uvedena jeho histori.e - přes made in USA, prvrnC evropský 
"Kleingolf" v Hamburku 1926, normovaný minigolf v Locarnu 
1953. hamburský "Miniatur" 1956, první minigolfové kluby
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a spolky až po dráhový golf a mezinárodní svaz v roce 1975, 
Dále kniha charakterizuje rozdíl mezi zábavou a výkoníiostním 
sportem, specifikuje soutěže a výkonnostní třídy a popisuje 
Jednotlivé dráhy.

Zvláštní kapitola Je věnována vybavení, doporučeném 
vždy podle úrovně hráče. Zodpovídá i na otázku "Co stojí DS7"

Pro zaměření rubriky TMK Je v knize připraveno 60 strá 
nek o technice Jednotlivých úderů a tréninku. V následujíc'*' 
číslech Zpravodaje se vám pokusím pi 
myšlenky právě z této části.

í oh
■etlumočit neJzaJímavěJšl

Z velké knihy o malém míčku /!./

Ten, kdo nedrží a; nevede správně hůl, dociluje Jamky 
pouze náhodou. To platí u klasického golfu a samozřejmě 
i u dráhového, který z dohrávek na trávě vychází.

Technika hry - 
- část první; UCHOPZIií HOLB

Držení hole autoři popisují pro praváka, Jemuž míč po 
úderu směřuje ve směru upažené levé ruky. Uvádějí, že leváci 
drží hůl opačně a zároveň konstatují, že ve výjimečných 
případech drží hůl opačně i praváci. Pak Jim mič po úderu 
směřuje za upaženou pravfečkou.

Pro uchopení hole’platí nepsaný zákon, který říká, že 
obě ruce mají na držadle představovat Jednu uzavřenou jed
notku. Levá ruka obemyká držadlo na horním konci, pravá ruka 
Je bezprostředně pod ní. Během doby se vyvinuly dva základní 
způsoby držení hole, které mají celou řadu modifikací;
A/ Pěstní uchopení - ruka, sevřená v pěst, obemyká hůl.

B/ Ukazovékové uchopení - ukazovák Je veden podél riikojeti
C/ Kombinace A/ a 3/

A/ Pěstní uchopeni

a/ Dvoupěsíová modifikace
- rukojeí prochází napříč sevřenými prsty obou rukoc 

Levá ruka Je u hořeního konce hole, pravá leží 
bezprostředně pod ní. Palce obou rukou Jsou nata
žené na horní plošce držadla.
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b/ Propojené luce
- prsty níže položené ruky přesahují přes prsty výše 
položené ruky. Obě ruce se tak lépe spojí v jednotku: 
ukazovák a prostředník levé ruky obemknou malíček
a prnstředníček pravé. Palec pravé ruky se položí 
pres palec levé ruky.

á/ Ukazovákové uchopení
a/ Dvojukazovákové uchopení

- v zásadě se příliš neliší od A - a. Pouze ukazováky 
obou rukou se položí podél rukojeti.

b/ Propojené ruce
- jsou variantou ukazovákového držení. Dole ležící 
pravá ruka obeiByká ukazovák levé raky malí okem 
a prsteníkem, někdy i třemi prsty.

Nedostatky držení hole:

sklonem každého začátečníka je uchopit hůl libovolně, 
co nejpohodlněji. Nejčastější chybou je tzv. koštětové držení: 
levé ruka je na konci hole a pravá ruka je se zřetelným 
odstupem dole.

-kožíšek-

Í A *  i t O i l  M f. O A u4 Í  T U t tK A i  !
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Obracím se na všechny hráčské kolegy, zvláště pak 
ze Slovenska. Hledám staré poštovní známky i celiny z 
období "Slovenského štátu".
Dále sbírám staré plechové obaly od potravin /kakao, čaj, 
káva, bonbony/, cigaret, doutníků, různých mastí, zdravot
nického materiálu, jehel, špendlíků apod. Přijmu i částečně 
poškozené.

Prohlédněte komory a půdy, uděláte radost kolegovi 
alespoň na poli sběratelském, když už ho nenecháváte 
vyhrávat na hřišti.

P.Prchal, V háji 35, 170 00 Praha 7

Oznamujeme, že Ing. Jan Sulkiewicz, který přislíbil 
spolupráci v komisi dráhového golfu ve funkci hospodáře, 
těsně před převzetím funkce oznámil svou rezignaci.
V tomto smyslu tedy neplatí dodatek adresáře 1983.
Až do odvolání bude funkci hospodáře vykonávat opět 
P. Prchal.

-prc-
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Le^encitii

A. dopmvní proatředek, převelice
B. 1. dáat tajenky
C. nfimtcky úhoř, ohem.zn. chloru, německy "v", anglicky "to"
D vztažné zájmeno, jméno románové žirafy, SPZ Kolína
£. cizí ženské jméno, ukazovací zájmeno, ruský "ano", část obličeje 
F. 2. čáat tajenky
0. sídliété v Anglii, treta
1. slůvko pochopení, francovka
2. chemický prvek, kanadský hokejista
3. sovětsky šachista, část molekuly
4. část vozu, římsky 900, latinsky "umění"
5. značka kosmetiky
6. francouzský "přítel", chem.zn. sodíku, římsky 600
7. paní, biblický mořeplavec
8. přibližně, část skeletu 
9« obilnina, desetiny tisíce

-pře-
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