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Konec čei^na je za námi, V minulém čísle jame ei řekli, že srub- 
rikou PVK se budeme pravidelná setkávat na stránkách našeho časopisu^ 
jako a rubrikami TUK a STK. lAá to vést k posílení prestiže práce komise 
PVK, k aktivizaci polrvých.pracovníků v oddílech a konečném T^aledkem 
by měla být nejen informovanost hráčů a veřejnosti, ale především větší 
úspěchy dráhového golfu v oblasti členské základny. Stranou nesmí zůstat 
ani jeden oddíl. Jako vzory nám poslouží práce v našich dvou nejlepšíoh 
oddílech na poli politicko-výchovné práce a sice oddíl TJ Stadion Cheb 
a TJ Šternberk,

V rubrice PVK budeme pravidelně informovat o těchto pěti nejdůle
žitějších bodech pro dráhový golf;
1. informace z oddílů - každý měsíc
2. nová hřiště a nové oddíly - každý měsíc
3. oddílové kroniky - průběžně
4. nové výzvy a hodnoceiií předešlých akcí - průběžně
5. sportovní vybavení Čsl.výroby - průběžně
Toto jsou náměty, kterými se musí každý pol,vých,pracovník oddílů a 
oblastní vedoucí PVK soustavně zabývat,
1, Informace z oddílů; "Zpráva o činnosti oddílu za I.d oI.1963"

termín; konec srpna 1983 
zodpovídá;ppl«vých,prac. oddílu

Jako vzor uvedeme příklad z oddílu TJ Šternberk,

Šternberk 26.6,1963
HV TJ Šternberk 
sekce DG - PVK

Zpráva o činnosti za I,pololetí 1983 oddílu dráhového golfu 
TJ Šternberk

1. Na výroční schůzi oddílu dne 19.1.1983 za rok 1982 byl schválen 
plán činnosti, usnesení a vyhlášeny osobní soc,závazky. Zprávy 
odeslány.

2. Oddíl DG je v roce 1983 v posledním období tříleté soutěže "Vzorný 
oddíl I,stupně ČSTV", tla konci roku provedeme celkové uzavření a 
požádáme o provedení obhajoby. Závazky a dílčí vyhodnocení předáváme 
OV CTO Olomouc.

3. Členskou základnu jsme pe loňské prověrce snížili o členy, kteří 
nejevili o činnost zájem nebo požádali o vyřazení z evidence.
V prvním pololetí 1983 nově zaevidován 1 žák, v jdnání jsou další 
2 žáci.Samostatný žákovský kolektiv nemáme, v soutěžíc^ však jako jeden z 
mála oddílů obsazujeme žákovské kategorie pravidelná a v rozsahu 
2-5 závodníků.4. Brigádnická činnost za I.pololetí 1983 činí cca 170 hodin v areálu 
hřiště, které máme v soc.péči.



5. V hospodaření dodržujeme plánovaný příjem a výdej. Členské příspěv
ky vybrány. Oddíl také ukončil vybírání oddílových příspěvků od čle
nů ve výši - členstvo 100,-Kčs, žáci 50,-Kčs.

6. Soutěže, které proběhly na hřišti ve Šternberku, jsme podle názoru 
našeho ale i účastníků zajistili kvalitně,
šlo o turnaje:
- 30.4. : 2.Republikový turnaj včetně l.kola II,ligy,
- 21. - 22.5. : 2.Celostátní turnaj včetně 2.kola I.ligy,
- 5.6. : Krajský přebor jednotlivců.
Turnaje byly plakátovány, zveřejněny ve vývěsce a v městském zpravo
daji k Májovým oslavám a výsledky uveřejněny v tisku. Byla vydána 
samostatné brožura.
Účast závodníků byla početná a kvalitní, naši hráči dosáhli dobrých 
výsledků.

7. Propagaci DG ve městě věnujeme velkou pozornost a to formou nástěnky 
pravidelně vyměňované, akce jsou kromě plakátování zveřejňovány v 
Kulturním zpravodaji a v tisku, dále vydáváme vlastní čas opis /v I. 
pololetí 2.čísla/, který rozesíláme na některé organizace ve městě
a školy.

8. K mezinárodnímu dni dětí jsme ve spolupráci s DPU ve Sternberku^po- 
řédali již 10.ročník Přeboru škol a mládeže. Účast 45 žáka a učňů, 
výsledky rozeslány a zveřejněny.

9. Další politicko-výchovná činnost oddílu:
- účast na jednáních T<J, sekce DG
- účast v Májovém průvodu jako krojované část TJ
- jeden člen oddílu byl navržen jako delegát na celostátní zasedání 

svazu DG v Praze
- dárcovství krve - v I.pololetí žádný člen ^
- zorganizováni přátelského turnaje ve Šternberku, kterého se také 
zúčastnili hráči Olomouce a Hr.Králové a ug3 ořédání propagačního

turnaje v Uničově pro navázání kontaktu
- oddíl zaslal Kčs 60,- na Mírový fond jako příspěvek ke Světovému 

hnutí proti jaderné válce
- účast dvou členů na školení rozhodčích III,třídy.

Dr. Karásek Otakar
předseda oddílu DG TJ Šternberk

2. Nová hřiště a nové oddíly

Všichni oblastní vedoucí a odd.pracovníci obdrží seznam hřiší 
prodaných výstavnickou organizací FLORA Olomouc v jejich oblasti za 
posledních třináct let. Seznam rok po roce byl už jednou otiskován 
v prvních číslech Zpravodaje. Musíme však znovu ověřit ve svých oblastech 
možnosti založení nových oddílů. Základem je podle adresy najít nejprve 
po telefonu skutečného provozovatele hřiště. Flora kolikrát prodá 
hřiště zprostředkovatelům a ti ho dají do užívání někomu jinému, Např. 
hřiště zakoupí národní výbor, ale ten ho dá do užívání Tech,službám 
města atd. Po zjištění adresy je nutné kontaktovat vedoucího funkcionáře, 
vysvětlit mu oč n ^  jde a domluvit si schůzku. 0 celém postupu bych 
chtěl pravidelné informace z oddílů prostřednictvím oblastních vedoucích. 
A to každý měsíc. Chci vědět co nového se v oblastech každý měsíc pro 
vznxk nových oddílů udělalo, že tato práce mlže mít výsledky nám dokazuje 
česká oblast, kde vznikly krátce za sebou tři nové oddíly: Kladruby, 
Hradec Králové a Tanvald.



TAIiVALD - 25.6.1983
Kolem desáté hodiny zastavily u hřiště SEBY Tanvald tři auta a 

pražskými poznávacími čísly. Ředitel Seby a zároveň i předseda oddílu DG 
s. Jaroslav rIdL nás už netrpělivě očekával. Přijetí bylo opravdu přá
telské a společný zájem nás rychle sblížil,

Tanvald je typickým novým oddílem. Díky nadšení jedince bylo zakou
peno hřiště. Na jeho dobudování se podílelo několik dalších, ale o závod
ním provozování tohoto v Evropě již rozšířeného a uznávaného sportu nik
do nic nevěděl. Pravidelným prověřováním možností založení oddílu jsme 
se o této skupině dozvěděli. Po krátké výměně informací jsme si domlu
vili oficiální návštěvu spojenou a přátelským utkáním, v sobotu 25. června. 
Patří už k dobré pověsti pražských klubů, že jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas a hlavně trénink /příští den se hrál turnaj v Kladrubech a 
mnozí rovnou z Tanvaldu odjížděli právě tam/ pro rozvoj dráhového golfu 
v české oblasti.

Hřiště bylo podrobeiw pečlivé analýze. Shledali jame, že je i přes 
drsné horské podmínky v dobrém technickém stavu. S tužkou v ruce jsme 
potom označili místa, které je nutné opravit, aby pro závodní činnost 
bylo dokonalé. Během odpoledne se tanvaldští hráči dozvěděli téměř 
vše o dráhovém golfu. Otázky jen sršely. Během dvou kol vyzkouSali hru 
s našimi mlčky a jejich výkony na mnohých drahách se prudce zlepšovaly.
Bylo radostná sledovat jak vzniká nový oddíl doslova před očima, Výsled
kem celé záslužné akce bylo domluvení termínu zaregistrování nových 
hráčů a příslib pomoci při vybavení oddílu sportovním náčiním. Na druhé 
straně nám tanvaldští dali slovo, že se přestanou ostýchat a pustí se 
do kolotoče turnajů i se svou minimální výbavou a zkušenostmi.
Přesvědčili jsme je, že každý oddíl začíná na chlup stejně tímto způso
bem. Pozdě večer jsme se potom rozloučili s dobrým pocitem, že v 
Tanvaldu dráhový golf definitivně zapustil kořeny. Těšíme se. Ze první 
hráče z Tanvaldu uvidíme brzy i;a některém turnaji ktg. RTJ v oblasti 
Cechy t̂  střed.
3. Oddílové kroniky;

V minulém čísle jsme si řekli, že Kronika DG je věc stojně důleži
té jako dokonalý Soutěžní řád a Pravidla. Pravdivý obraz za uplynulých 
třináct let se nám podaří dát dohromady z mozaiky dění ve všech oddílech 
rok po roce. Proto je nutné začít u oddílů. Každý oddíl musí mít zp;ra- 
covanou svou vlastní kroniku a ty nám potom poslouží vytvořit velkou 
Kroniku DG.

Pol.-vých.pracovníkům v oddílech předkládám tento návod:
I. sportovní část:

1/ rok - od vzniku oddílu
2/ vedení odd. - jmenovitě

- počet členů v oddíle
3/ sportovní výsledky - jednotlivci, družstva - chronologicky během

roku
/pouze výrazné úspěchy pro oddíl/

4/ finanční situace
5/ postup prací na budování a údržbě hřiště

II. společenská T5ést:
1/ společenské akce - jednotlivci i oddílové
2/ svatby, úmrtí v oddíle atd.



Každý rok zaznamenejte tímto způsobem na jeden papír formátu A4 
Rok po roce od vzniku oddílu, líámšty od prac. PVK co by ještě oddílová 
kronika měla v každém roce obsahovat očekávám do kcnce srpna 1983!

Konečný termín oddílů; říjen 19S3 
zodpovídá: odd, poi.-vých.funkcionář

4-. Mové výzvy a hodnocení předešlých akcí
Zpi^^ry o uskutečnění /neuskutečnění/ "Povinného náborového tur

naje" mi ještě nedošly všechny a tak s hodnocením počkáme do červen
cového čísla.
6. Sportovní vybavení čs.výroby;

Zatím žádné nová informace z Chebu o výrobě čs.holí. Očekáváme 
nabídku do konce roku.

Kolem míčků a nabídky JZD Nehvizdy na výrobu v rámci své přidružené 
výroby zatím také nic, protože se doposud nenašel nikdo, kdo by celou 
akci s nimi seriozně prodiskutoval.
Adresa: JZB Nehvizdy - přidružené výroba Sestajovice

ing. Kunc nebo Altmarjn 
tel.: 717 437

-Pavelek-

Průběžný československý žebříček k 30.6.1983
- je zahrnuto období od 1.7.1982 do 30.5.19S3. Je započteno 6 CTJ 
z osmi odehraných + jeden bodový zisk z mistrovských soutěží.
Muži; /min. 400 bodů/
1. P. Hlbocký Sl.Trnava 744 bodů
2. U. Arbeit L. Olomouc 653
3. A. Vítek L. Olomouc 605
4. M. Kožíšek Golf Praha 603
5. J. ■ Sulkiewicz Aritma Praha 576
6. L. Benčík L.Olomouc 562
7. M. Rozmara Sp.Praha 4 558
8. J. Niederle Sl.Litoměřice 553
9. R. Holzel Golf Praha 529

10. R. Blaha £1.Trnava 527
11. K. Hercík Sl.Litoměřice 518
1:2. VI. Krejší Sl. Litoměřice 501
13. I. Qualich Březno 465
14. P. Frko Brno^ 485
15. U. Moravec Plzeň 478
16. F. Drgon Sl.Trnava 467
17. R. Václavik Sp.Příbram 460
18. J. Jašek L. Olomouc 450
19. L. Holub Kopřivnice 428
20. R. Krč Starnberk 416
'.'21. 0. Daniel Brno 407



Zeryy;
1. Kbžíšková
2. E. Krňávková
3. D, Váňová

Golf Praha 
Šternberk 
Sp.Praha 4

797 bodli
703,5
545

Z velké knihy o malém míčku /2./
posatoj
74V1adní postavení - postavení nohou pří přímém úderu

Základní postoj je stejný aí se hraje na betonu nabo eternitu. 
Praváci stojí obvykle na levé straně dráhy. Obě nohy jsou v mírném roz
kroku /asi na šířku ramen/ před míčem, osy chodidel kolmé na předpoklá
danou dráhu míče. Ve výchozí poloze pro přímý úder stojí hráč tak, že 
patka hole je uprostřed, mézi rozkročenýma nohama. Před ní leží míč, kte
rý je tak nepatrně posunut směrem k levé noze. Hráč má stát na dráze 
uvolněně, nikdy křečovitě. To ovšem neznamená, že bude hrát laxně.
Jržení těla

iJíč leží 25 v 50 cm od hráče. Aby byla hůl přivedena k míči v pravém 
úhlu, je třeba se poněkud předklonit. Míra předklonu je dána výškou 
hráče a typem hole. Předklon má být takový, aby hlava přesahovala polohu 
míčku, což zabezpečuje nejlepší kontrolu úderu. •

Hamena jsou rovnoběžná se směrem úderu. Leží vyváženě, a ne tedy 
posunutá na stranu jako je tomu někdy u golfu. Paže jsou lehce skrčeny, 
takže téměř přiléhají k horní Části těla.
Rozdílné polohy u betonových a eternitových drah

Řozdíly v postoji vyplývají z toho, že na betonové dráhy lze na 
rozdíl od eternitu stoupat.
Postavení k úderu na betonových drahách

U minigolfu, aíergolfu nebo cobicolfu je hráč na dráze vzdálen 
od míčku méně než na délku nohy. Hole určené ke hře na betonu mají piDto 
menší úhel sklonu než speciální hole pro dráhy eternitové.

Při přímém úderu jsou nohy kolmé k mantinelu a tím i rovnoběžné 
se začátkem dráhy. Tím je zabezpečeno namíření.

Hrajeme-li o mantinel, tělo se pootočí o úhel, na který hrajeme. 
Jestliže míříme na levý mantinel, stočí se levá špička nohy ven a pata 
dovnitř dráhy. Současně pravá špička nohy dovnitř a pata vně. Podle stej
ného principu se hraje o druhý mantinel.

Dohrávky rozlišujeme dlouhé a krátké. Zejména u betonových drah 
3 častými dlouhými dohrávkami je správné postavení důležitým předpokla
dem zajamkování. Platí princip postavení k úderu - ten má ukazovat v 
přímé linii k jamce. To se má dodržet vždy, aí hráč stojí oběma nohama 
na dráze nebo jednou.
Při dálkovém úderu /dráha č.7/
- zaujímá hráč zvláštní postavení. Jedná se o technicky nejobtížnější 
a jen intenzivním tréninkem zvládnutelný úder - vzdálenost k cíli 
měří asi 25 m. Přitom se nejedná o dráhu v pravém slova smyslu. Míček 
je třeba odpálit přes vyvýšenou překážku a travnatou plochu do jamky 
v cílovém kruhu. Jestliže se nedostaneme do cílového kruhu na pxyní úder 
musíme hrát z libovolného bodu, třeba z trávníku. To vyžaduje zvláštní 
provedení úderu. Při odpálení je přípustné tee, aby se míček mohl lépe 
z tohoto umělého vyvýšení trefit. K tomu slouží i specielně vyvynuté 
velkonlošné hole.
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Pro postavení při základním úderu je důležité, aby hráč nestál na 
úrovni micku, ale stranou, posunut za míčkem. Tak může míč zasáhnout s 
větší silou. Při údeiu je třeba hůl uchopit pevněji, než normálně.

V přípravné fázi na úder, kdy hj'áč stojí za míčkem, se nejprve jamka 
zaměřuje. Při nápřahu jde hráč kousek spolu s levým kolenem, pravá ruka 
je skrčena a levá skoro natažena. V nejvyšším bodě je patka skoro ve 
výši prsou. Od tohoto místa kreslí hůl příkrou křivku shora dolů tak, 
aby patka trefila míč v pravém úhlu ke směru letu. Během vlastní fáze 
úderu jde hráč dopředu pravým kolenem. Při trefení míčku by neměl být 
oblouk úderu přetrhnut, protože by se změnil směr letu. Hráč by měl holí 
spíš rytmicky máchnout a vézt ji spolu s míčem. Je třeba dodržet zásadu, 
že se nesmi hlava nebo tělo příliš etočit či naiovnat. Zejména narovnání 
má za následek chybný směr letu míče,

-Kožíšek-

1. KHAJSKÉ PREBQRT. 5.6.1983
První celostátní oficiální soutěže jednotlivců byly rozehrány na pě

ti hřištích po celé republice. Bojovalo se nejen o přeborníky jednotli
vých krajů, ale hlavně o postup na přebory republik. Mejtěžšl úlohu měli 
hráči z Moravy, kde se konal Icrajský přebor za účasti všech oddílů oblasti. 
Největší účast měl přebor západočeského kraje, a to jak v mužích, tak zej
ména v ženách. 0 dvě postupová místa tam soutěžilo 8 hráček, což je e 
jednu více než ve zbývajících třech přeborech dohromady. Ve třech není c hý
ba tisku. I když se konaly krajské přebory na pěti místech, pořadatelé v 
Prievidzi neuznali za vhodné obtěžovat se zasíláním výsledkových listin, 
takže přebor západoslovenského kraje nám zůstal utajen. V Praze na Aritmě 
se stal přebor nejen oddílovou, ale přímo rodinnou záležitostí. Oba titu
ly putují do rodiny Valentů. V Chomutově zvítězil stále se lepšící I.Čása 
z Plzně a v ženách domácí D. Placrová. Ve Šternberku se stal přeborníkem 
rovněž domácí V.Gerža a v ženách jediná účastnice^B.Pardusové z Brna,
V Košicích si přebornické tituly rozdělili P.Muríň z Košic a B.Koleničková 
z Března.
Výsledky: 5 okruhů
- Středočeský krajský přebor - Aritma Praha 
Ifcíži; 35 účastníků

«( 25,21. Valenta David Aritma Praha 126
2. Pergl Jan Golf Praha 127
3. Houška Miroslav Golf Praha 129
4. Valenta Jan Aritma Praha 130
5. Koudelka Jiří Golf Praha 130
Zenyi 3 účastnice
1. Valentové Věra Aritma Praha 150
2. Sneiderová Dana Kladruby 175
3o Šimůnkové Renata Aritma Praha 191



- Západočeali::̂  kra.jalcý přebor - Chomutov 
Muži: 45 účastníků
1. Cása Ivah Plzeň 122
2. Horáček Vlastimil Fr. Lázně 1253. Baněček Jaroslav Plzeň 1274. Molnár Karel Chomutov 128
5. Placr Jiří Chomutov 129
2eny^ 8 účastnic
1. Placrová Dagmar Chomutov 134 á2. Bokrová Josefa Příbram 1553. Jiříčková Lenka Plzeň 159
- Moravský krajský ořebor - Šternberk
Muži: 30 účastníků 
1. Gerža Vít Šternberk 115 á2. Bednář Jaromír Šternberk 120
3. Jašek Vladislav Olomouc 1234o Daniel Otakar Brno 1245. Svoboda Miroslav Kopřivnice 125
2eny^
1, Pardusová Běla Brno 143
- V:^chodosloTenslcý kra.ialcý orebor - Košice
Muži: 12 účastníků

137
138 
139 
139 148

24,4

26,8

23

28,6

i  27,41. Muríň Peter Košice
2. Schultz Juraj Košice
3. Kollár Peter Košice
4. Hvizdoš Jaroslav Košice
5. Margita Peter Košice
Žen^£ 3 účastnice
1. Koleničkové Bronislava Březno
2. Brozmanová V. Březno
3. Lučatíncová Alena Březno
- Západoslovenský kra.jský přebor - Prievidza 

Do konce uzávěrky nebyly známy v;j® ledky.

2. gaCHÍ - 2.společné HTJ. Cheb. 11.. 12.6.1983
Se zájmem_očekávaný turnaj v Chebu, kteiý již byl dlouho před svým 

termínem náležitě proklamován, splnil ve všech směrech své očekávání,
A to nejen po sportovní stránce, ale hlavně po společenské. Pořadatel 
ve spolupráci s redakcí okresních novin "Hraničář" připravil pro účast
níky nejen řadu hodnotných cen^ na prvním místě s putovním pohárem pro 
vítězné družstvo až po nejrůznejší upomínkové předměty např. pro nejtěž- 
šlho účastníka atd., ale i bohaté společenské zázemí na odreagování a k 
nové chuti do hry. Nápaditost chebských turnajů je vskutku příkladná.
A dobrá práce tohoto mladého oddílu má odezvu i mezi občany města. Jen 
za poslední rok své činnosti oddíl více než zdvojnásobil svou členskou 
základnu a příkladná je i jeho práce s mládeží. Jeho snahou je opět vrá
tit na hřiště radost ze hry, která se už- mnohdy, pro honičku za body,
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vytrácí. Dvoudenní boje byly střetnutím zkušených hráčů s nastupujícími 
a mladými. V soutěži mužů zle útočil na první místo D.Valenta, který . 
svedl vyrovnané boje s ostříleným K.Uolnérem a se zkušenými Z.Březinou 
a J.Sulkieviczem. Nejlépe se se závěrem vyrovnal K.Molnár a uhájil těsné 
vítězství, D,Valentovi se tedy nepodařilo vyhrát dva turnaje za sebou.
Ani jeho matce se nedařilo lépe, i když k vítězství měla podstatně blíže. 
Teprve rozstřelování ji odsoudilo ke druhé příčce. Putovní pohár za vítěz
ství družstev si po hráčích Golfu Praha a SI.VS Plzeň odváží ve 3.ročníku 
družstvo Aritmy Praha, když nejhorším ze čtyřčleného týmu '^1 I.Pavelek 
na 10.místě. Celý rok bude ozdobou jejich oddílové klubovny. I další 
vavříny putují na Aritmu, "Neúspěchy" ze soutěží jednotlivců si rodina 
Valentova vynahradila v soutěži manželských párů. Přitirnaji byl překo
nán rekord hřiště na 1 okruh výkonem 22 úderů. Jeho držitelem je od ny
nějška J.Pergl z Golfu Praha.
Výsledky; 6 okruhů 
líSuži: 47 účastníků
1. Molnár Karel Chomutov 155 é 25,6
2. Valenta David Aritma 156
3. Březina Zdeněk Plzeň 156
4. Sulkiewicz Jan Aritma 159
5. Nečekal František Cheb 161

5 účastnic 
1. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 169 é 26,1
2. Valentová Věra Aritma 169
3« Bokrová Josefa Příbram 181
Družstva:
lo Aritma Praha umíst. 22
2. Stadion Cheb 59
3. CSSL Frant.Lázně 66
Žáci: Valenta David Aritma 156 iS 26
Dorostenci: Pergl Jan Golf Praha 163 é 27,1
Senioři: Brázda Jan Cheb 164 íí 27,3
líanž.péry: J. a V.Valentovi Aritma umíst. 8

3. 3.CTJ - Brno. 16..19 .6.1983
Extremní podmínky, za kterých se v posledních letech hrál "Pohár 

primátora města Brna", neopustily tento turnaj ani při jeho jubilejní 
desáté reprize. Letos to nebylo horko, ale voda, které zhatila očekává
ní hráčů a přípravy pořadatelů. Představy splnil jen první hrací den 
včetně večerního posezení hráčů a pak solidní účast a to nejen domácích 
hráčů. Desátého ročníkUj kam byli pořadatelem pozváni i všichni dosavad
ní vítězové, se zúčastnily silné výběry zépadoněmeckých oddílů' MGC 
Reútlingen a MGC Besigheim v čele s M,Thielem, který už v Braě dokázal 
zvítězit a s T.Heckem, stálým členem německé reprezentace, k  právé tito 
hráči spolu se svými klubovými kolegy byli tím správným kořeiaTa turnaje.
I když se nakonec žádnému z nich nepodařilo zvítězit, pět hráčů do 8. 
místa, hovoří o jejich kvalitě dost. Ž našich reprezentantů M_jim vy
rovnali jen Fridrik s ^beitem, ostatní zůstali daleko vzadu. Cest našich 
barev pak ještě zachraňoval I.Qualich z Března. Ve výjimečné formě zastihl 
začátek sezóny A.Fridrika. V Brně to bylo jeho letos už druhé vítězství 
tady o to cenější, že v tak kvalitní zahraniční konkurenci, druhý den pak
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i ve velice nepříznivých podmínkách, za stálého deště. 0 1.místo se ne
nechal připravit ani v nároSném závěrečném rozstřelování. Zbytek naší 
špičky, který se v posledních ročnícifa vždy lehce se zahraniční konku
rencí vypoř&al, tentokrát skončil hluboko ve startovním poli. V katego
rii žen, bez zahraniční konkurence a za neúčasti U.Kožíšlravé, se o vítěz
ství rozhodovalo^mezi trojicí: Váňová, Placrová, Krnávková. Po prvním 
dnu vedoucí £.Erňávková, druhý den za deště své vedení neudržela. Na
O.Placrovou, nejlepší na vodě, její výkon nestačil. Avšak manko Dáši 
z pi*vního dne bylo příliš velké a tak s minimálním rozdílem nakonec 
zvítězila vyrovnaná D.Váňová. Z dorostencfi byl nejlepší L.Holub z Kop
řivnice v celkovém pořadí na 1^.místě. Turnaj byl ukončen po odehrání 
šestého okruhu pro déši za diskutabilní situace, kdy obě skupiny měly 
odehrány své okruhy na jiném hřišti.
Výsledky: 6 okruhů 
Muži: 101 účastníků

é 25,31. Fridrik Achim Trnava 152
2. Thiele Michael Besigheim 152
3. Rieger Bemdt Besigheim 154
4. Qualich Igor Březno 155
5. Arbeit Marcel Olomouc 156
6. Heck Thomas Rentlingen 156
7. Gobel Walter Rentlingen 157
8. Steinmayer Bemdt Rentlingen 157
9. Valenta Jan Aritma 158

10. Bečvařík Miroslav Litoměřice 161
Zeny: 9 účastnic
1. Vámvá Dagmar Praha 4 172
2. Krňávková Eva Šternberk 173
3. Placrová Dagmar Chomutov 174
4. Kreuzigerova Irena Šternberk 185
5. Pardusová Běla Brno 194

i  28,6

Dorostenci: Holub Leopold Kopřivnice 161 i  26,8 
^užstva^
1. MGC Rentlingen umíat. 55
2. Aritma Praha 87
3. Lokomotiva Olomouc 89

Spolu se soutěží jednotlivců probíhalo i třetí kolo I.ligy družstev 
které postihl lepší osud, protože se odehrálo již v sobotu za celkem sluš
ného počasí. Soutěž začala velice vyrovnaně a až druhý okruh oddělil 
do čela trojici Aritma, Trnava, Olomouc, které spolu svedla boj až do kon
ce. Zlepšeným výkonem ke konci se na p:vní místo dostala Lokomotiva Olo
mouc před družstvo Aritmy, které sice průměrným výkonem, ale bez výkyvů 
nakonec uhájilo druhé místo před rozháranou Tmavou. Zbytek celků sehrál 
vyrovnanou partii až do posledních úderů. Zcela se nedařilo zbytku Pra
hy, jehož týmy obsadily svorně poslední místa.
I.liga - 3.kolo
1. Lok.Olomouc 522 9
2. Aritma Praha 529 7
3. S 1.Trnava 530 6
4. Start Brno 544 5
5. Sp.Příbram 548 4
6. TJ Šternberk 552 3
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7. Golf Praha 554 2
8, Sp.Praha 4 556 1
Tabulka no 3 kolech
1. Aritma Praha 20 1.572
2. Slávia Trnava 18 1.578
3. Golf Praha 17 1.588
4. Lokomotiva Olomouc 16 1.617
5. TJ Šternberk 13 1.658
6. Start Brno 11 1.646
7. Spartak Praha 4 8 1.640
8. Spartak Příbram 8 1.662

4. SeCHT - ZÁPAD - 2.RTJ. Františkovy Lázně. 25.6.1983
Za nádherného počasí přivítaly Fr.Lázně přes padesát hráčů k jed

nodennímu HTJ, které bylo zároveň 2.kolem^II.ligy. Jako favorité se zde 
představili hráči Plzně, ale u svj^ch lázeňských hostitelů neměli ustláno 
na růžích. Domácí, kteří již poslední dobou nehrají to co za dob jejich 
největší slávy, přece jenom ukázali, že u hotelu Imperiál budou vždycky 
soupeřem i pro t^ nejlepší družstva a dobře hrající plzeňské hráče s 
jistotou přehráli. Nečekal se tak úporný boj Chomutova s Chebem ani výhra 
příbramského ženstva nad Přešticemi. V jednotlivcích hrál prim M.Moravec 
z Plzně, kterého si v poslední době a ne neprávem, žačíná všímat i šéf 
reprezentačního výběru. Výkonem bez výkyvů si poradil se všemi svými sou - 
peři zcela bez problémů. V soutěži žen byla podle předpokladu nejlepší 
D.Placrová, které ovšem ostře šlapala na paty J.Bokrová z Příbrami.
Výsledky; 4 okruhy 
Muži: 47 účastníků
1. Moravec Milan Plzeň 96
2. Kropš Zdeněk Fr.Lázně 100
3. Mráz Josef Plzeň 101
4. Horáček Vlastimil Fr.Lázně 102
5. Kratochvíl Jaroslav Fr.Lázně 107

5 účastnic
1. Placrová Dagmar Chomutov 123
2, Bokrová Josefa Příbram 127
3. Krůdlová Miroslava Příbram 134
Il.liaa - 2.kolo
1. fiSSL Františkovy Lázně 521 7
2. Sl.VS Plzeň 530 5
3. S 1.Chomutov 563 4
4. St. Cheb 565 35. Sp.Příbram "B” 617 2
6. TJ Přeštice 624 1

24

6 30,7

5. SaCHV - ZÁPAD - 3.HTJ. Cheb, 26.6.1983
0 den později se přesunula celá skupina na křižovatku do Chebu, aby 

podstoupila další boje o prvenství v jednotlivcích a družstvech ve 3.kole 
II.ligy. Zde už tolik nepřálo účastníkům počasí a konec se dokonce dohrá- 
val za deště. V družstvech už se konečně dočkala Plzeň prvního vítězství, 
které ji vyneslo do čela ligové tabulky. Po sobotním vítězství se nečeka-i 
la tak vvrazná ztráta Fr.Lázní za vítěznou tro.iicí. V soutěži iadnotlívoů
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ogět kraloval U.Moravec, tentokráte sice ne tak výrazně. S'̂ 'ého nej
většího soupere K.Molnára, vítěze z před čtrnácti dni, udolal až v zá
věrečném rozstřelování. Soutěž žen opět vyhrála D.Placrové před tandemem 
příbramských hráček. Větší konkurence se čekala od domácích hráček z 
jejichž široké základny se nakonec představila jen jedna.
Výsledky: 4 okruhy 

Muži^ 48 účastníků
1, Moravec Milan Plzeň 101
2. Molnár Karel Chomutov 101
3. Březina Zdeněk Plzeň 106
4. Lisa Miroslav Cheb 107
5. Bireš Jan Fr. Lázně 107
Ženy^ 5 účastnic
1. Placrové Dagmar Chomutov 108
2. Bokrová Josefa Příbram 118
3. Maoourová Eva Příbram 132

Il.liísa - 3.kolo
1. Sl.vS Plzeň 531 7
2. Sl. Chomutov 552 5
3. St. Cheb 556 4
4. 5SSL Fr.Lázně 582 3
5. Sp.Příbram "B" 606 2
6. TJ Přeštice 638 1

Tabulka no 3 kolech
lo Slévia V5 Plzeň 17 1.603
2. Slavoj Chomutov 16 1.645
3. CSSL Fr.Lázně 14 1.647
4« Stadion Cheb 10 1.698
5. Spartak Příbram "B" 5 1.848
6. TJ Přeštice 4 1.851

6. ČECHY - STSED - 2.RTJ. Kladruby. 26.1

^ 25,2

 ̂ 27

V době, kdy ostatní oblasti Uorava a Slovensko má již za sebou 
polovinu odehraných kol Il.ligy, soutěž v Čechách se teprve rozebíhá. 
iíarozdíl od všech dalších skupin má ale již zaručeného vítěze. Boj ex- 
ligových Litoměřic s "béčky" pražských družstev a začínajícími a bez 
vybaveni hrajícími družstvy Kladrub a Hr.Králového je skutečně bojem obra 
s trpaslíkem. Otázkou vždy je jen o kolik úderů za sebou nechá druhého 
v pořadí. Tentokrát to bylo o 64 úderů. Slušný výkon odvedli domácí hrá
či. Skoda jen, že Golf Praha a Sp.Praha 4, kluby se širokou členskou zá
kladnou obeslali soutěž jen neúplnými družstvy. V soutěži jednotlivců 
zvítězil J. Sulkiewicz, který na tomto poměrně těžkém hřišti zahrál 
velmi solidní výkon a výrazně se odpoutal od svých největších soupeřů, 
mezi kterými o dalším pořadí rozhodoval opravdu každý zkažený úder.
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Y kategorii žen vyhrála zkušená M.Kožíšková s propastným rozdílem od 
svých soupeřeko Ylce radosti z umístění než za výkon má jistě M.Rří- 
žová, které se podařilo porazit jednu z favoritek V.Valentovou.

Výsledky: 4 okruhy
36 účastníků

1. Sulkiewicz Jan
2. Krejčí Vlastimil jun.
3. Valenta Jan
4. Vančura Libor
5. Rozmara ¥úroslav

Zeny^ 5 účastnic

áritma 
Litoměřice 
Aritma 
Sp.Praha 4 
Sp.Praha 4

1. Kožíšková Miroslava Golf Praha
2. Křížové Miroslava Kladruby
3. Valentová Věra Aritma

II.liga - 2. kolo
1. Sl. Litoměřice 567 7
2. Aritma Praha "B" 654 5
3. S 1. Kladruby 685 4
4. 31. Hradec Králové 714 3
5. Golf Praha "B" 1.380 2
6. Sp.Praha 4 "B" 1.451 1

Tabulka oo 2 kolech
1. Slavoj Litoměřice 14 1.082
2. Aritma Praha "B" 9 1.273
3. Golf Praha "B" 7 1.966
4. Slovan Kladruby 6 1.426
5. Slávia Hradec Králové o 1.432
6. Sp. Praha 4 "3" /-!/ 0 3.971

101
110
111
111
111

117
142
145

i 25,2

i 29,2

7. SLOVENSKO - 5. a 6. RTJ. Trnava. 25..26.6.1983
Nejpilnější v pořádání oblastních soutěží jsou na Slovensku, kae^se 

poslední červnový víkend konal již 5. a 6. republikový turnaj. Zároveň 
byla dokončena i první polovina druholigové soutěže. Také na Slovensku 
se stala II.liga jednostrannou záležitostí. Čtyřčlenému společi^nství 
družstev vévodí Sl.Košice. Oslabené družstvo Března je jen stínem z 
minulých let, mladé "B" družstvo z Trnavy nestačí svou zkušeností 
a bez ambic hrající družstvo Prievidzi nemohou být pro košické soupeřem. 
Dokázalo se to i oba dny v Trnavě. Domácího prostředí využilo družstvo 
Slávie, týmy Prievidze a Března pouze sekundovaly. V soutěži jed
notlivců po oba dva dny zářil I.Palovič, který si alespoň na republi
kových turnajích vynahrazuje absenci celostátních aetkání. První den 
zvítězil, druhý den se ale musel sklonit před nadšeným výkonem do
mácího hráče J.Tolaroviče. Toto jméno je zatím většině golfové veřej
nosti neznámé, ale po předvedených výkonech ho zřejmě budeme slyšet 
častěji. Mezi nejlepší patřili i košičtí P.Margita a J.Hvizdoš, Dovole
nou ve vojenském si zde zpestřil P.Jašperan z Března a ne bez úspěchu.
V soutěži žen byla nejlepší domácí D.Polakovičová.



-  14

Výsledky: 4 oknihy 

25.6. Muži: 23 účastník!
1. Palovič Igor Košice 96
2o Fridrik Achim Trnava 98
3. Hvizdoš Jaroslav Košice 99
4. Tolarovič Ján Trnava 100
5. Gašperan Peter Březno 102

Zeny^ 5 účastnic
l.Polakovičová Dana Trnava 120
2. Lučatíncové Alena Březno 140
3. Berkyová Jana Březno 150

Il.lifía - 3.kolo
1. SI.vSt Košice 519 5
2. Sl. Trnava "B" 579 3
3. Most. Březno 624 2
4. BC Prievidza 694 1

26.6. Muži: 24 účastníků
1. Tolarovič Ján Trnava 93
2. Palovič Igor Košice 93
3. Fridrik Achim Trnava 96
4. Margita Peter Košice 97
5. Gašperan Peter Březno 99

Ženyj_ 5 účastnic
1. Polakovičová Dana Trnava 114
2. Lučatíncové Alena Březno 119
3. Miěovicové Iveta Prievidza 128

II.lima - 4.kolo
1. Sl. VST Košice 506 5
2. Sl. Trnava "B" 547 3
3. Most. Březno 604 2
4. BC Prievidza 637 1
Tabulka po 4.kole
1. Slévia VST Košice 16 2.129
2. Mostáren Březno 14 2.306
3. Slávia Trnava "B" 8 2.321
4. Baník Cígel Prievidza 5 2.490

ří 24

i 30

i 23,2

«! 26,5

- p ř e -



SIEBÍIING 1983
V sobotu 28,května v ranních hodinách zaataTila jásd motelem ne

daleko Příbrami tři auta s československými pozoávacÍK. značkami /dvě 
červená a Jedno béžové/. Naložila poslední zbytlqr nákiařn - několik 
tašek podivech tvarů, nebezpečně vyhlížející tyče, zíteičené želez
nými patkami a nen^adný černý kufřík. Všech dvanáct dáďřek s»lclap’lO 
a auta se v ukázněné koloně rozjela neJkratSí cestou ks státní hranici 
a Rakouskem. Tak začala výprava československého repreiKiačnlho 
družstva dráhových golfistu do Sierningu, která měla miíkol znovu 
dokázat špičkovým rakouským hráčům, že naše loňská ví^&ství ve Vídni 
i v Olomouci nebyla náhodná a že nas ani v budoucnu němí nikdo v 
žádném případě podceňovat.

Bez problémů Jsme přejeli hranice a za několik hoEn Jsme byli 
uvítáni v Sierningu členy iíiístnlho klubu a přepychově tetováni v 
místním "hostinci" Forsthof /včetně snídaní a podle val^ oběda nebo 
večeře/. Zaskočení hráči se pozvolna aklimatizovali a %fÍo jim Jasné, 
že táhli navíc nejen spací pytle, ale i desítky kllogi»ů konzerv a 
Jiných potravin. Z tohoto příjemného překvapení jsme se ale brzy 
vzpamatovali a dali se ihned do tréninku. Zjistili Jsa^ že turnaj 
nebude nijak Jednoduchý, nebot hřiště Je značně lehké /výsledek 25 
znamená beznadějný pád do zadních pozic/ a z našich hřSt přoce jen 
nejsme zvyklí hrát stále jedenadvacítky a dvaadvacítky. Co se jednotli
vých drah týče, postrádali jsme oblíbené příčky /místo sdch tu bjla 
přímá dráha bez překážek, na první pohled "esovka", ala nepřijemně 
se měnící s teplotou/, váha se hrála lehkým míčkem /Hl_ H12, MG15/, 
takže jsme si mohli všichni odlehčit kufříky od D7 a jm podobách 
míčků. , zato trubka byla tak malá, že mnozí první den s obavami 
zkoušeli rukou, zda jí míček opravdu^projde do kruhu. Tpondělí od
poledne jsme mohli po intenzivním tréninku říci, že už hřiště dobře 
známe a že v dalších dnech bude třeba pouze vypilovat sikteré údery 
a sledovat teplotu.

Abychom se nepřehráli, spojili jsme příjemné s užitečným a 
podívali jsme se také do blízkého i vzdálenějšího okolí, Do blízkého 
okolí jsme by li zváni zpravidla jako koštéři /o účindch výborného 
jablečného vína by mohli někteří z nás vyprávět, já ne^ díky vynika
jící minerální vodě/, do vzdálenějšího okolí jsme jezdili tentokrát 
nejen za obligátními nákupy, ale také za kulturou a hiitorií.
K největším zážitkům patřil "výstup" na salaburský hra^ kde jsme 
viděli mj. vojenské muzeum, hradní věže, hudební síň a původní 
záchod z 13.století. V Salzburg je také krásná katedrfia, posta
vená ve stylu pozdní renezance s barokními prvky. Vejde se do ní 
16 500 lidí, což byl celkový počet obyvatel města v d<^, kdy byla 
stavba dokončena. Pořádá se tu také varhanní festival. Tyto informa
ce jsem nevyčetl z průvodce, ale načerpal z výkladu, který dával 
postarší anglický učitel svým 10-llletým svěřencům. HeižD, zda 
postřehl, že jeden z jeho posluchačů je trochu starší ...
Salzburg samozřejmě žije celý rok líozartem. Jeho rodný dům je obložen
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všelija)<ýnii krámky a vypadá jako vánoční stj’omeček, dole ^ pře
pychový bar, jen ta hudba se někde -ztratila. Zato dům, kde Mozart 
žil, míjejí všichni bez povšimnutí a jeho výjimečnost připomíná 
jen zlacená tabulka. Převážná většina podnikla také výlet na Dach- 
stein, který pro nás připravili naši podnikaví a ochotni hostitelé, 
a mnozí se tak svezli poprvé v životě lanovkou.

To se už ale blížil vlastní turnaj, a tak jsme zase začali 
trávit více času na hřišti. Hozpis turnaje byl pro nás neobvyklý - 
předkolo 2 kola v sobotu a 2 v neděli, 2 kola finále /33 % účast
níků v každé kategorii/ a 1 kolo superfinále - nicméně jsme od za
čátku hráli naplno a výsledky se brzy dostavily. Celkově 1. a 3.mís
to v soutěži dnjžstev, vítězství našeho reprezentačního družstva 
nad družstvem ASKÓ Rakouska, 1.místo v mužích /Aleš Vítek fantastic
kým průměrem 21,1/, další čtyři poháry v této kategorii /5. Palovič,
5. Hlbocký, 11. Kožíšek, 12. Kercík - a mimochodem všichni z mužů 
hráli lepší průměr než 24,0/, 2.místo Richarda Bokra v kategorii 
seniorů, 3. místo Mirky Kožískové v kategorii žen a 4.mí sto V.Krejčího 
mezi juniory - to vše lze rozhodně považovat za další velký úspěch 
čs. dráhového golfu v cizině.

A tak jsme se spokojeně po posledním dnu, stráveném ve Vídni, 
vraceli domu a naposledy zplna vychutnávali řidičské umění Milana 
Kožíška /jednou se mu podařilo jet několik kilometrů po soukromé 
cestě a zavézt nás všechny na neznámý odlehlý, statek/, pana Bokr'a 
a Karla Hercíka /ti zachránili Milanovu Karkulku před sešrotovéním 
včasným upozorněním na zdeformovanou pneumatiku tě. dního kola/.

Na závěr musím znovu vzpomenout našich pozorných hostitelů, 
kteří nám ve svém městečku, které letos oslavilo 1205 let existence, 
zajistili optimální podmínky pro trénink i vlastní turnaj.
Všichni se těšíme, že přijedou do Československa, aí už do Prahy 
nebo do Olomouce, a my jim budeme moci jejich pohostinnost 
oplatit.

napsal; Marcel AH3SIT

Z výsledků;

MhIÍí ^5 účastníků
1. Aleš Vítek Praha
2. Heinz Povolný Sierning
3. Knut Hinterndorfer Sierning

21 19 22 21 23 21 21 
24 19 21 24 23 22 21 
23 24 21 19 22 25 21

6. Igor Palovič Praha 23 22 23 20 24 24
7. Peter Hlbocký Praha 23 24 24 23 20 22

11. Milan Kožíšek Praha 25 21 19 25 23 26
12. Karel Hercík Praha 22 22 22 24 25 25
13. Jiří Niederle Praha 24 22 25 21 24 24
21. Jindřich Jašek Praha 24 23 24 23 25 25
29. Marcel Arbeit Praha 23 23 29 29
37. Robert Holzel Praha 26 26 25 32
/A.Vítek hr-ál svoji 19 s dvojkou na poslední dráze - vlnách 1 ! !/
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IsSii ^9 ličastnic
1. Eva SchSfl'er
2. Rita Hinterndorfer
3. Mirka KožlSková
Senioři: 4 liSastníci
1.
2.

Josef Antl 
Richard Bokr

Junioři; 12 účastníků 
1, Geier Helge
4. Krejčí Vlastimil

celkem 17 družstev
1. Golf Praha I

/Vítek, Palovič, Hlbocký, Kožíšek/
2. MGC Sieming
3. Golf Praha IJ

/Niederle, Holzel, Hercík, Arbeit/

BGGVL 20 21 24 24 22 24 23Sierning 24 23 26 23 28 25 23,Praha 24 24 29 25 21 26 24

BGCVL 28 23 30 24 25 26 23Praha 32 30 25 25 24 27 26

KMGC 26 22 24 23 24 23 23
Praha 23 26 26 23 22 25 26

538
540
566

9. Golf Praha III
/Jašek, Krejčí, Bokr, Kožíšková/ '

Výběr ASKD Výběr CSSR

606

1. CsSR /Kožíšková, Vítek, Holzel, Hercík, Kožíšek,
Arbeit, Palovič, Hlbocký/
s škrty v každém kole 800

2. ASKO 818

1. Změna v adresáři;
funkce obl.ved.Cech- střed STK se ujme po dohodě předsednictva 

Komise, hráč Slavoje Litoměřic Karel Hercík - Růžovka 1, 412 01 Litomě
řice a Jan Valenta byl jmenován do funkce hospodáře v předsednictvu Ko
mise, Stal se tak sedným členem předsednictva, kterého jsme dlouho 
hledali. Předsednictvo pracuje v tomto složení: 
předseda - Richard Bokr 
místopředseda - Vlastimil Krejčí 
org.pracovník - Petr Prchal 
hospodář - Jan Valenta 
PVK - Ivo Pavelek 
STK - ing. Ota Daniel 
TMK - ing. Milan Kožížek
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Mlísíid proEiásit, že není pravdou, že bych netrénoval. Tiéninku 
se věnuji, ale dle své metody, kterou bych zatím nerad zveřejňoval, 
protože není Ještě lOC % propracovaná. Ačkoli za 1.polovinu sezóny 
Jsou výsledky dobré, mým největším nepřítelem Je průběžný žebříček, 
který nemohu zdolat. To mě trochu mate. ha konci se s tebou rád o nové 
metodické zkušenosti rozdělím. Až porazím tvůj průběžný žebříček.

T.P.

Jakou cenu má cena?
11. a 12.5. Jsem se zúčastnil 2.společného HTJ v Chebu. Jako 

na mnoha jiných soutěžích, bylo i tu po dobu turnaje vystaveno velké 
množství lákavých věcných cen. Obsadil jsem 4.místo a jednu z nich, 
gramofonovou desku /Hana Zagorová - Střípky/ Jsem si odvezl domů. 
Protože nemám gramofon, dal jsem ji sestře. Měla radost, ale jen do 
okamžiku, kdy desku vyjmula z obalu, Na laku kolem otvoru v středu 
desky byly četné stopy osičky talíře gramofonu svědčící o opakova
ném přehrávání. Švagr ohodnotil můj dar větou: "Na burze by byla 
asi tak za 15 Kčs".

Domnívám se, že hr-áč RTJ bude méně roztrpčen, když za 4.místo 
nedostane nic, než když je mu "věnováno" použité zboží.

Praha 16.6.19&3 Jan Sulkiewicz

pozn, redakce:
Jsme toho názoru, že obraná gramofonové deska se musela vlou

dit mezi ceny nedopatřením. Turnaj v Chebu je již poněkolikrété^ 
redakční radou hodnocen velice dobře. Má dobrou sportovní úroveň, 
organizačně je zajištěn do detailů a společenská část vysoce převy-s- 
šuje průměr^ ba co více, pořadatelé turnajů ktg."A" by si z chebského 
turnaje měli vzít příklad, jak se postarat o společenský večer pro 
hráče. V Brně přišlo jenom několik hráčů z toho zahraniční účastní
ci odešli raději rychle do hotelů, když spatřili atmosféru večera. 
Golf d u b  Praha už tradičně společenskou část turnaje přehlíží 
a ponechává ji na volném průběhu. Mají o starost méně. A Flora Olo
mouc nás teprve čeká. Abychom se však vrátili ke kritickému příspěv
ku hráče Aritmy Praha. Počet cen v Chebu na ETJ byl veliký, větší 
než na jiných turnajích a ceny byly kvalitní. Souhlasíme s tím, že za 
4,místo dostat obranou gram.desku je důvod k roztrpčení. Na dotaz 
redakce nám cyio sděleno, že v žádném případě nešlo o záměr pořada
tele, Zároveň nás z Chebu požádali, abychom prostřednictvím časopisu 
dodatečně tlumočili jejich omluvu.
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Vdžená redakce, odlí čtenáři,
chtěl bych se vrátit k článku M.Rozmary z dubnového čísla 26,

V tomto článku barvitě popisuje, jak nepříjemné je pro pořadatele, 
když hráči opouštějí turnaj hned po odehrání posledního kola, ještě 
před slavnostním xakaočaní^

Dne 26,čei’vna se hrálo oblastní líTJ s II. ligou v Kladrubech, kde 
byl delegován jako hlavní rozhodčí M,Rozmara. To, že se dostavil asi 
10 minut před zahájením turnaje /ačkoli soutěžní řád uvádí minimálně 
30 minut před zahájením/, se dá omluvit špatným spojením do areálu 
hřiště. Ale to, že do Zpravodaje napíše; "... a Jiří Niederle z. Lito
měřic, mimochodem nový rozhodčí, který však vzhledem k tomu, že to má 
domě necelou hodinu, nemá šanci v mých očích nalézt milost", to omluvu 
nenalezne. Hned na jednom z daléích turnajů/navíc jako hlavní rozhod
čí/. nasedne do auta ihned po skončení rozstřelování, odmítne podepsat 
diplom.v, snad ze strachu před deštěm, snad ze vzteku, že prohřál roz- 
střoiovaní, a odjíždí ještě před slavnostním zakončeními

Myslím, že člověk, který napíše, že dráhový golf má rád, a že 
chce pi‘o něj něco udělat, a vzápětí předvede to, co ve Zpravodaji 
kritizuje, by neměl vykonávat funkci rozhodčího. 0 jeho benevolenci 
vůči bývalým a nynějším oddílovým spoluhráčům, porušování pravidel 
a rozhodoovaké úrovni vůbec, se raději zmiňovat nebudu, jelikož 
jsem pouze jednostranný pozorovatel a úsudek, že rozhodčího dělá 
pouze pro peníze, nechám m  vás, vážení spoluhráči. Doufám, že na 
CTJ - A v notelu International, kam byl opět delegován jako hlavní 
rozhodčí, předvede perfektní výkon, jak se sluší na rozhodčího mezi
národních turnaji.

Qolfu zdar a mini zvláší
J. Pergl 
TJ Golf Praha

Pozn. redukce 1
Nu rozhodčího M.Rozmaru se nám stížnosti letos jenom hrnou. 

Zatím v kužděm čísle vyšel jeden kritici^ příspěvek. Být rozhodčím 
není jednoduchá věc, Je na očích všem. Musí ovládat své řemeslo 
a hlavně uo musí všemi nařízeními řídit on sám, nebol kritika spor
tovní veřejnosti byla vždy tvrdá. A je to tak v pořádku. Co by nám 
však nu tvto kritické člán^ odpověděla asi komise rozhodčích? 
Zatím, juk oe zdá, se v oficiálních kruzích nic neděje a stížnosti 
putují pouze do naší redukce.

Č e s k o s l o v e n s k ý  d r á h o v ý o 1 f

Odpovědný redaktor : Ivo Pavelek
Redakční rada : Petr Prchal,Kataša Kubíčková
Tiskne : ťív ČSTV
Vydává ; Komise dráhového golfu VSG
Náklad : 280 ks
Neprodejné,určeno pouze pro vnitřní potřebu DG
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.egenda;
dívčí jméno, chůva, značka zahr,cigaret 
tajenka, ukončení šachové partie
divadelní nakladatelství, sychravé počasí /hovorově/ 
kuchyňská potřeba, potravina, dívčí jméno 
cizí mužské jméno, sladidlo 
tento rok, osobní zájmeno, karty
ruské ukazovací zájmeno, malířská potřeba, německy "červený"

3 -
Ď -
E - 
F - 
G - 
H - 
I -

značka moukyj Tajenka 
noha /expresivně/, šlechtická renta

1.- SPZ Popradu, předložka, vida, citoslovce překvapení
2 ~ ženské jméno, angl.universitní město
3 “ Tajenka
4 - SPZ Lučence, latinská spojka, umělý člověk
5 - jeden ze tři mušketýrů, SPZ Prahy
6 - zbraň jihoamerických indiánů, matka zakladatele Šíma
7 - obilí, okresní národní výbor, zkr, národního podniku
8 - úsudky, horská skupina v Himalájích
9 - japonská lovkyně ústřic, král Elfů

10 - shluk lidí. Tajenka
11 - řecká sloupová síň, ta samá

Tajenka: Jména českých hráček
-2a s-


