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li In±’ormace z oddílů

V minulém číslé jsme museli celou rubriku ?VK vynechat z důvodů 
nedostatku prostoru, abychom vás informovali o důležitějších událostech 
na poli dráhového golfu. Nyní navazujeme na č, 28 a vracíme ae k jed
notlivým bodům rubriky PVK. Oddíly měly za povinnost zaslat do konce 
si^na "Zprávu o činnosti za I.pololetí". Konkrétně funkcionáři v těch
to oddílech. Proto byl otištěn i seznam pracovníků PVK a byli vyzvání 
zda lze s nimi počítat. Telefonicky^ písemně či ústně se přihlásila 
polovina funkcionářů a vyslovila svůj souhlas a ochotu pomáhat při 
rozvoji dráhového golfu. Ostatní nereagovali. Jakoby nečetli časopis 
a jakoby jejich jméno nebylo jasně uvedeno vedle funkce PVP.

Podle toho taky dopadl l.úkol - zaslat informaci o tom, co se v 
oddíle dělo v I.pololetí. Jako vzor jsem uvedl "Zprávu o činnosti TJ 
Šternberk", který patří po této stránce k nejlepším. Právem, pBtože 
tady pracují soustavně a na širokém poli. Podíváte-li se na jejich 
'zprávu nenajdete žádné tlusté odstavce a šroubované věty. stručnost 
as věcná výstižnost je známkou všech profesionálů v jakémkoli oboru. 
Dostala ) se mi všehovšudy pěti zpráv z Kladrub, Plzně, Hr.Králové 
Tanvaldu a pochopitelně Šternberka. Zklamali mě takové oddíly jako 
Cheb, Olomouc, Brno, Aritma Praha,^Trnava. Svědčí to ,o tom, že v 
oddílech nepracuje výbor během sezóny na patřičné úrovni, t^. systémem 
schůzí, třeba i krátkých setkání na turnajích, kontroly zápisů z těch
to prac. porad apod. Jinak si nedokážů vysvětlit proč předsedové oddílů 
nechávají svého funkcionáře PKP tak v nečinnosti. Jsou zodpovědní i za 
jeho práci. A tak i to málo co je nezbytně třeba učinit zůstává ne
splněno. Zpráva za pololetí se obvykle vtěsná na 1 stránku formátu A4. 
Jaká strášná zátěž pro jednoho člověka. Jestliže až dosud byly oddíly 
zvyklé, že na konci roku si celkovou zprávu předseda komise PVK čás
tečně domyslel, pak otevřeně říkám, že letos tomu bude jinak. 
Funkcionářům PVP dám šanci napravit svou nedbalos^t tím, že mi zašlou 
obě zprávy m.iednou jako celkovou za rok 1983. Připomenu to ještě 
jednou v říjnovém vydání tj. čísle 32.
2. Nová hřiště a nové oddíly

Zatím se nepodařilo vytisknout seznam hřiší v ČSSR a roztřídit 
podle krajů, abychom získali geografický přehled umístění hřišt v na
šem okolí. Cekáme na zaslání seznamů z Flory Olomouc za období 1980- 
-83. Pak je to otázka několika dnů zpracování a distribuce funkcioná
řům PVP. Bude to jejich práce prověřit možnosti založení no^vých od
dílů v pejbližším okolí. Doufáme, že do konce roku 1983 se nám po
daří celou akci dotáhnout tak, že v únoru 1984 na zasedání rozšířené 
komise PVK nám budou moci oblastní vedoucí PVK říci kolik který oddíl 
prověřil možností s doložením konkrétních adres provozovatelů, jmény 
osob, se kterými funkcionáři PVP jednali a procento naděje na vznik 
nového oddílu. Adresy a jména provozovatelů budu vyžadovat v každém 
případě i u neúspěšných jednáních.



3. Oádílové'-fcronlky
Termín tohoto úkolu je říjen 83. Mém však obavy, že dopadne jako 

"Zpráva o Činnosti za I.pololetí". Ještě je čas a proto připosiínám, 
že v 5.28 jsou podklady pro sestavení zprávy.

Nápady, jak vylepšit oddílovou kroniku, co mpsat o oddíle kaž
dý’ rok, měly přijít do konce srpna 1983. Nepřišly. Těším se tedy na ko
nec října až přijdou zprávy ze všech oddílu najednou. Celou zimu budu 
mít pak 0 0 dělat, abych sestavil obraz dráhového golfu 1971 - 1983 
ve "Velké kronice DG". K tomu ovšem potřebuji podklady od funkcionáři 
PVP.
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4« Nová v;̂ zv.v a hodnocení předešlých akcí;
Uzavřeme zhodnocení akce "Povinrjyí náborový turnaj pro mládež", jenž 

má v termínové listině samostatné datum, aby všechny oddíly měly dosta
tek času turnaj naplánovat, připravit a úspěšně provést.
Kdo zaslal zprávu? Opět známé oddíly, na které se lze spolehnout,
TJ Šternberk, Hradec Králové, Plzeň, Kladruby. Informaci zaslal i oddí
lový benjamin Seba Tanvald s tím, že náborový turnaj ietos neuspořáda
jí, protože vznikly teprve v červnu a mají dost starostí sami se sebou. 
Máme za to, že celá akce se brzo mine účinkem nebudou-li oddíly při
stupovat k provedení náborového turnaje zodpovědněji. Nutno říci, že 
letos nikdo oddílům neurčil koncepci.tohoto turnaje a na » čátku roku 
nepřipomněl důležitost. V příštím roce ne to bude pámatováno včetně 
předtištěné zprávy o průběhu turnaje.

Milým překvapením je přístup dvou aa Čínajících oddílů Hradce Krá
lové a Kladrub.
Ze zprávy Fr.Macka: "Ve 33. a 34. týdnu organizo-sela TJ Slavia Hradec 
Králové akci "LÉTO HRáDECKÍCH DĚTÍ" zaměřenou výlučně na sportování, 
&kce se zúčasíaílo '65 áěťx"roz(lěleňých do čtyř skupin. Provozovány 
bylys tenis, kopaná, pozemní hokej, házená, miniaturgolf, kanoisti
ka, plavání a sportovní gymnastika. Jednotlivá družstva měla pro kSdý 
sport svého instruktora. Akce probíhala po oba týdny denně vždy od 
8.00 hod do 16.00 hod. odpoledne, včetně pátků. Jako instx^uktoři mini- 
aturgolfu se zúčastnili ing. Pavelka a Fr. Macek. Každý absolvoval 15 
výcvikových hodin a ing. Pavelka v poledních přestávkách promítal fil
my se sportovní tematikou. Tato zdařilá akce měla a děti i rodičů vel
ký ohlas. Bude organizována každý rok a stane se pravidelnou náborovou 
základnou pro jednotlivé druhy sportu v rámci TJ Slévia Hradec Králové,

Potud informace. Dozvím se co potřebuji a jsem spokojen. Hradečtí, 
zdá se, se dobře začleňují v rámci velké TJ. Oddílůmj které spojí ná
borový turnaj s akcí TJ v takovém rozsahu, lze upravit termín a nemu
sejí dodržet jednotnost akce. To je však asi výjimka.

Pochvalu zaslouží rovněž TJ Slovan Kladruby, který v rámci "Povin
ného náborového turnaje" uspořádal dokonce hned 3 akce:
18.5. turnaj dětí /5*15 let/
24.5. turnaj zaměstnanců RÚ
31.5. turnaj pacientů RÚ

- 26 účastníků
-  12 
- 34

Pit pacientů, účastníků tohoto turnaje, projevilo zájem hrát DG zá
vodně. Požádali o radu a dva z nich jsou již zaregistrováni v Praze.
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5» Sportovní v;ybaYeaí čs,výroby
V současné době očekáváme zásilku cca ICO ks míčů ze zahraničí 

a je předpoklad, že do konce roku budou míče rozděleny mezi oddíly.
Co se XýYA holí čs.výroby z Chebu, zatím nedošly nové zprávy. 

Byli bychom rádi, kdyby se nám Chebští ozvali, jak je příprava k 
výrobě daleko. Vznikají nové oddíly a čekají na nářadí. Odhadem 
je zapotřebí momentálně cca 40 holi.

Míčky a JZD Nehvizdy. Zatím nic nového. Jednání bude nejspíš 
odloženo na zimu až bude více času. Problémem se pokusí hnout trojice 
Vl.Holan, Mirek Houška a Ivo Pavelek.

-Pavelek-

Z velké knihy o malém míčku /4./
Technika úderu V dráhovém golfu

Sportovní výkon v dráhovém golfu předurčen třemi hlavními 
složkami: fyzickou, psychickou a technickou. Význam jednotlivých slo
žek se mění v'závislosti na vývojovém stupni hráče. Pro ačátečníka 
a mírně pokročilého je hlavní problém ve správném udeření míče - 
- technice hry. Spolu s jejím postupným ovládáním narůstá význam dru
hých složek až nakonec u špičkových minigolfistů, u kterých je dokona
lá technika zažitá, rozhoduje vlastně psychika a někdy v závěru soutě
že dostatek fyzických sil. Technika hry - tedy technicky správné a 
neměnné provedení úderu musí být ale neustále v centru pozornosti kaž- 
dého hráče. Všechny tréninky, každý soutěžní úder, by měly být protká- 
i:y neustálou snahou o zlepšení techniky.

Podmínkou dobrého vedení úderu je vhodné držení hole a správný 
postoj /viz Zpravodaj 27 * 29/. Teprve pak je nutno vážit, jakou drá
hu bude míček kopírovat a odkud ze základního pole budeme hrát. Tím 
je vlastně určeno postavení nohou. Je možno provádět vlastní úder, 
při kterém paže, lokty, předloktí i ruce s holí musí tvořit jeden 
neměnný celek. Určitého zpevnění proto dosahujeme pokrčením rukou 
v loktech, ťo může být přx prvních trénincích až křečovité.

Během úderu se tento neměnný celek otáčí kolem osy tvořené pá
teří /obr./.a tvoří tak jakési pevné '^prodloúžení hole". Vyšrafová
né úhly jsou proto neměnné - dotyčné klouby se nepohybují.



-  p -

Ačkoliv v pravidlech stojí, že míček nesmí být tažen, siinut nebo 
nadzdvihnut, neznamená to, že by hůl nesledovala po odpalu balon.
Naopak - úder má tři fáze: nápřah, vlastní udeření míčku a následné 
protažení hole. Všechny tři fáze musí tvořit jeden celek stejného 
rytmu. Nápřah nelze následně měnit nebo přerušit.

uder praváka vypadá tak, že při nápřahu sledujeme pohyb levým 
kolenem, při t ažení pravým kolenem. Bok a vrchní část těla se současně 
poněkud vykývnou. Hlavu je třeba mít při úderu vždy svisle iBd míčem. 
Pohyb směřuje na míček, až míč udeří a mine ]e vou nohu. Teprve pak se 
může pohnout hlava. Hůl je třeba vézt pravidelně, nedržet ji ani vol
ně ani křečovitě, ety míček byl trefen v pravém úhlu.

Hůl se před úderem pokládá přímo aa míč. Někteří ji pokládají ve 
větší vzdálenosti, pak několikrát naprázdno napřáhnou /tempují/, aby 
dostali hůl do správného směru i síly, a až pak udeří. Ale pozor: na 
celou operaci počínaje položením míče máme max.50 s.

Během úderu je nezbytné dbát n to, aby nedošlo příliš brzy k 
pootočení hlavy a těla a k následné změně směru úderu. Při příliš 
brzkém napřímení můžeme udeřit míč po hlavě. To je obzvláší nepříjemné 
u nelakovaných míčů, které popojedou pouze o několik cm. Častou chybou 
ve vedení hole je příliš strmé stoupání při protažení hole - míč pak 
neudeříme na střed ale zespodu. Nekontrolovaný směr získává míč také 
při úderu zápěstím. To se stává často v případech, kdy již během nápřa
hu postřehneme chybný směr a chceme jej ještě napravit během úderu. 
Chyba: pokud se tak stane, je třeba nápřah zastavit a založit celé 
postavení znovu.

Vzhledem k nerovnostem eternitových drah je dráha každého míče 
dána výslednicí směru.a síly, které na něj působí. Mnohem obtížnější 
než dosažení konstantního směru, je dosažení neměnné síly. Zde nám 
nepomohou žádné pomocné body ani sebepřesnější výpočet úhlu dopadu 
a odrazu. Pomoci v tomto směru nám může správná volba míče, ale 
rozhodující je, jak máme svoji hůl "v ruce" a jaký máme cit pro hru.

-kožíšek-
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1. - střed. 3.jgJ. Hradec Králové. 7.&.1S83
Premiéra na hřišti nováčka, agilního oddílu Slávie proběhla za 

ne příliš hezkého počasí. K otestování nového hřiště se sjela kromě 
hráčů druholigové soutěže i pěkná řada špičkových hráčů oblasti.
Za nepříznivého počastí a zcela novém hřišti bylo dosaženoivelmi 
slušných výsledků. V soutěži mužů se o prvenství rozhodlo až při 
rozstřelovánl, ale i kdyby to dopadlo obráceně, diplom za 1.místo 
by visel ve stejné klubovně. 0 vítězství bojovali dva hráči Aritmy 
Praha, z nichž šíastnější byl nakonec J.Valenta. V ženách svedla 
vell^ souboj M.Kožíšková s 7.Valentovou a nescházelo mnoho, aby se 
zrodilo překvapení. Druholigová soutěž v této oblasti pokulhává za 
ostatními skupinami a to hlavně v přístupu oddílů. V předeps^ém 
počtu se nedostavila "B” družstvo Sp.Praha 4, při třetím kole již 
podruhé, a bylo tímto ze soutěže vyřazeno. Ve čtyřech přijelo i "B" 
družstvo Golfu. Pod dojmem dominantního postavení ve skupině nepři
jelo ani družstvo Litoměřic kompletní, což zaplatilo až druhým místem. 
Nad svým postojem k této soutěži by se měli v těchto oddílech vážně 
zamyslet. V budoucnosti by se jim to totiž nemuselo vyplatit.
Výsledky: 4 okruhy
liuži: 39 účastníků
1. Valento Jan Aritma 100 á 25
2. Sulkiewicz Jan Aritma 100
3. Niederle Jiří Litoměřice 104
4. Vančura Libor Sp.Praha 4 105
5. Houška Miroslav Golf Praha 107

5 účastnic
1. Kožíšková Miroslava Golf Praha 108
2. Valentová Věra Aritma 109
3. Křížová Miroslava Kladruby 133
Il.liaa - 3.kolo
1. Aritma Praha "B" 556 7
2. Sl.Litoměřice 572 5
3. Sl.Hradec Králové 614 4
4. Sl.Kladruby 670 3
5. Golf Praha "B" 1,.345 2
6. Sp.Praha 4 "B" 2,.520 0

if 27
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Tabulka po 3.kole
1. Slavoj Litoměřice 19 1.654
2. Aritma Praha "B" 15 1.829
3. Sl.Hradec Králové 10, 2.046
4. Sl. Kladruby 9 2.096
5. Golf Praha "B" 9 3.311Sp.Praha 4 "B" diskvalifikace

2. MORAVA - 7.RTJ. Onava. 6.8.1983
Dvojtermín v Opavě zahajoval v sobo tu turnaj bez druholi^ové 

soutěže. Hráči se tak v klidu mohli připravit v turnajovjřch podmínkách 
na druhý den. Bojovalo se však o bod̂ f pro jednotlivce. V ženách se 
přihlásily pouze dvě účastnice a pro zkušenou B.Pardusovou nebyl prob
lém zvítězit a i bez vážnější, konkurence dosáhla hezkého výkonu. 
Úspěch Brna pečetil v soutěži mužů 0.Daniel, který se v poslední době 
začíná opět výrazněji prosazovat. Také zde sl celkem snad^ poradil 
se všemi soupeři.
Výsledky: 5 okruhů 
Uuži: 47 účastníků
1. Daniel Otakar Brno 115
2. Holub Leopold Kopřivnice! 119
3. Langer Libor Opava 123
4. Tomek Libor Brno 125
5. Jašek Jindřich Olomouc 128
žěSii 2 účastnice
1. Pardusová Běla Brno 121
2. Jaškové Božena Olomouc 191

3. MORAVA - 8.RTJ. Opava. 7.6.1983

i  23

i  24,2

Teprve druhý den se vytvořila ta pravá atmosféra turnaje družstev. 
Druholigové t ý ^  měly zúročit co se minulý den naučily. Žádný z nich 
se však nenaučil tolik, jako mělo natrénováno domácí družstvo. Jediným 
vážnějším konkurentem mu byl celek olomouckého "béčka”, které si dru
hým mís tem udrželo vedoucí pozici v tabulce. V soutěžích jednotlivců 
se hrály výsledky o něco horší než v sobotu. V kategorii žen zvítězila 
opět B.Pardusová, když i la opět jen jednu soupeřku, tentokrát však 
domácí L.Sedláčkovou. V lategorii mužů byla nejlepši dvojice z Kopřiv-

. a po zásluze obsadila první dvě místa.
tentokrát musel spokojit až se čtvrtým místem 
zstřelování s P.Dostálem z Olomouce.

nice, L.Holub - ii.Svoboi 
Sobotní vítěz 0.Daniel 
když prohrál.závěrečné
Výsledky: 5 okruhů 
Mu ž Í£ 46 účastníků
1. Holub Leopold
2. Svoboda j>“iroslav
3. Dostál Petr

Kopřivnice
Kopřivnice
Olomouc

117
119
121

i  23,4
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4. Daniel Otakar Brno 121
5. Bednář Jaromír Šternberk 122
éSSři 2 účastnice
1. Pardusová Běla Brno 135
2. Sedláčková Ludmila Cpava 145
II.liKa - p.kolo
1. Golf Opava 512 6
2. Lok. Olomouc "B" 517 4
3. Start Kopřivnice 573 3
4. TJ Šternberk "B" 569 2
5. Start Brno "B" 937 1

i  2 1 ,Z

4. 5.CTJ - Clomouc. 13..14.8.1983
Stává se již pravidlem, že néá nejstarší turnaj. Flora Olomouc, 

je stále chudší na kvalitní zahraniční konkurenci. Je to proto, že 
jeho termín koliduje s termínem konání UF. Nejinak tomu bylo i letos. 
Symbolická účast několika jedinců z Hakouska a NSR nikterak nepřispě
la ke zvýšení kvality turnaje. 0 tu se museli postarat naši hráči.
V soutěži mužů si brousili zuby na pi^renství především domácí hráči. 
Loňský vítěz A.Vítek, několikanásobný exvítěz U.Arbeit a další.
Průběh turnaje tomu í nasvědčoval. Celo ovládlo olomoucké trio 
Vítek, Arbeit, Benčík a k nim se přidal F.Hlbocký. A byl to právě 
on, který si po loňském druhém místu, vybojoval letos j)rvní. Za ním 
se seřadili domácí hráči v čele s L.aenčíkem. Mezi příjemná překvape
ní patřily i výkony dalších v pořadí, brněnského J.Metyše, pražského 
J.Valenty a plzeňského L.Aschenbrennera. V soutěži žen byl dlouho 
konečný výsledek la vážkách a rozhodly opravdu až poslední údery. 
Stejně jako v mužích i v ženách obsadila loňská vítězka letos třetí 
místo. Nechybělo mnoho a prvenství putovalo do Brna zásluhou letos 
velmi dobré B.Pardusové. Snad až příště. Herní jistota a potřebná 
štěstí se nakonec přiklonilo k Mirce *ožíškové, která byí jen o jeden 
úder, ale právě o ten přehrála svou největší soupeřku.
Výsledky: 10 okruhů
laižij. 83 účastníků
1. Ulbocký Peter Trnava 2352. Benčík Leonard Olomouc 237
3. Vítek Aleš Olomouc 241
4. Arbeit Marcel Olomouc 242
3. Uetyš Jan Brno 244
6. Valenta Jan Arit^ 2457. Aschenbrenner Lumír Plzeň 247
8. Sulkiewicz Jan Aritma 248
9. Kožíšek Milan Golf Praha 248

10. Cech Vlastimír Brno 250

á 23,5



?S2ři liCastnic
1. Kožíškové Miroslava
2. Pardusová Běla
3. Krňávková Eva 
4« Váňově Dagmar 
3« Flacrové Dagmar
Družstva^ 6 líčastníků
1. Lokomotiva Olomouc
2. Aritma Praha
3. Golf Praha

9 -

Golf Praha 259
Brno 260Šternberk 264Sp.Praha 4 268
Plzeň 274

65 /součet umístěni

fí 25,9

114
124

Současně se soutěží jednotlivců probíhala první den prvoligová 
soutěž družstev. To, že pravděpodobně nikdo nepřeková domácí tým, 
se celkem čekalo. Méně už se čekal tak. výboiviý výkon od družstva 
Brna. Po matných výkonech v 1.polovině soutěže, se představil brněn
ský výběr jako v dobách své největSí slávy. Více se naopak čekalo 
od ambiciózního družstva Aritmy, které nezvládlo roli favorita, ha 
konci tabulky se opět seřadila trojice aspirantů na sestup. Wejhů- 
ře dopadli hráči Sp.Praha 4 a Příbrami. TJ Šternberk marně dorážel 
na pozice rozkolísané Aritmy, aby nakonec skončil o úder vzadu.
Jasně se lýsují možnosti jednotlivých celků a tabulka se pomalu 
rozděluje ne skupinu bojující o titul, mužstva středu a týmy bojující o záchranu.
I.liga - 5.kolo
1. Lok. Olomouc 489 92. Start Brno 505 7
3. Sl.Trnava 509 6
4. Golf Praha 517 5
5. Aritma Praha 520 46. TJ Šternberk 521 3
7. Sp. Příbram 532 2
8. Sp.Praha 4 541 1

5. Cechy - 4. společné RTJ. Plzeň. 20..21.8.1983
Na českou oblast poměrně slabou účastí se může pochlubit pořada

tel čtvrtého společného republikového turnaje. A to ještě téměř celé 
jedna třetina hráčů byli domácí. Dříve jeden z nejnavštěvovanějších 
tur najů zaznamenává ústup ze slávy. Ne malou vinu na tom nesou i 
domácí hráči, jejichž výkony poslední dobou, až na výjimky, příliš 
nepřesvědčuji. Na plzeňském hřišti to však neplatí, tam velkých sou
peřů nemají. Nejinak tomu bylo i letos. Mezi prvními dvanácti v lete- 
gorii mužů bylo 6 Plzeňáků. Těm byli vážnějším soupeřem pouze 
J.Sulkiewicz a J, Valenta z Aritmy, důsledně sbírající body na všech 
ETJ, Obtížnost plzeňského hřiště je všeobecné známá, psát tedy o 
výsledcích, jako 20,21.22 je bezpředmětné, alé není pravda, že pada
jí bez důkladné znalosti hřiště. Tu prokázal nejlépe J.au-áz z Plzně, 
ki^erý vytvořil i nejlspší výkon všech dob na 6 okruhů výkonem 133.
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Sko da, že neměl ještě kvalitnější konkurenci. V soutěži žen zvítě- 
Zila M.Kožíšková, když si poměrně hladce poradila se všemi svými 
soupeřkami. Rovněž její.výkon patří k nejlepším, ženou na tomto 
hřišti zahraným.
Výsledky; 6 okruhi
Mužii 49 účastníků
1. Mráz Josef Plzeň
2. Březina Zdeněk Plzeň
3. Sulkiewicz Jan Aritma
4. Moravec Milan Plzeň
5. Valenta Jan Aritma
lěSii 5 účastnic
1. Kbžíšková Miroslava
2. Placrová Dagmar
3. Valentová Věra
Zácii
1. Valenta Jan 
Junioři|_
1. Tuháček Jaroslav 
Seniořij_
1. Bokr Richard

133
139
141
141
145

i 22,1

Golf^Praha
Plzeň
Aritma

140
151
160

^ 23,3

Aritma 154 lí 25,6

Plzeň 148 24,6

Příbram 150 ti 25

6. MORAVA - 9.RTJ. Tovačov. 20.8.1983
Turnaj, který měl být závěrečným kolem druholigové soutěže 

na Moravě, byl pro minimální počet přihlášek zrušen. Pro vyhláše
ní oblastního přeborníka v soutěži družstev tedy platí stav po 
5.kole. Případem se jistě bude zabývat ještě komise STK.
II.liga - konečná tabulka
1. Lokomotiva Olomouc "B" 23 2.696
2. Golf Opava 22 2.706
3. TJ Šternberk "B" 17 2.831
4. Start Kopřivnice 14 2.908
5. Start Brno "B" 11 5.114

Po létech matných výkonů se ppět stala rezerva mšeho nejstaršího 
oddílu nejlepší ve své oblasti.
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7. SLOVSNSKO - 7. a 8.RTJ. Prievidza. 20..21.6.1983
Do své druhé poloviny vstoupila druholigová soutěž na Slovensku. 

Bylo to v Prievidzi, kde se hrálo už třetí dvoukolo. Dosud vedoucí 
tým, družstvo Košic, opět potvrdilo svoje dominantní postavení a 
nenašlo ani v jednom hracím dni přemožitele. První den to bylo o více 
než 40 úderů, druhý den, když se ostatní družstva zlepšila, to bylo 
stejně výrazně a navíc s konečným výsledkem, kterým by se mohl pre
zentovat jen málokterý ligový celek. V soutěži jednotlivců, které 
se zúčastnili i přední slovenští hráči, byli nejlepší Trnavané, 
Nejlépe se dařilo Á.Fridrikovi, který výborným výkonem zvítězil 
po oba dva dny. 7 sobotu mu tyl největším soupeřem jeho klubový kole
ga M.Putnóky, v ne děli pak L.Kontina. V soutěži žen hrála prim 
brezňanská děvčata. Také tato soutěž měla dvojnásobnou vítězku 
po oba dva dny. Stala se jí B.Koleničková, před nejlepší domácí 
hráčkou I.Mišovicovou.
Výsledky; 4 okruhy
20. 8.
Muži: 24 účastníků
1. Fridrik Achim Trnava 92
2. Putnoky Michal Trnava 95
3. Palovič Igor Košice 97
4. ftualich Igor Březno 100
5. Hvizdoš Jarostv Košice 101

^ účastnice

fi 23

1. Koleničková Bronislava Březno 103
2. Mišovicová Iveta Prievidza 119
3. Lučatíncová Alena Březno 123
Il.lijía - 5. kolo .
1. Sl. vST Košice 514 5
2. Most.Březno 557 33. B,C.Prievidza 568 2
4. Sl.Trnava "B" 582 1

i  25,7

21.8.
Mužii 24 účastníků
1, Fridrik Achim Trnava 93
2. Kontina Lubomír Trnava 94
3. Putnoky Michal Trnava 97
4. Kollár Peter Košice 98
5. Hvizdoš Jaroslav . Košice 99

^ úSastnice
1. Koleničková Bronislava Březno

i  23,2

2. MiSovicová Iveta
3. Lučatíncová Alena

101
Prievidza 110 
Biezno 110

i  25,2
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II.li«a - 6.kolo
1. Sl. VSt Košice 497 5
2. Sl.Trnava "B" 545 3
3. B.C. Prievidza 556 2
4. Most.Březno 575 1

Tabulka po 6.kole
1. Slávia vSt Košice 26 3.140
2. líostáreň Březno 18 3.436
3. Slávia Trnava ”B" 12 3.445
4. Baník Cígel Prievidza 10 3.614

6. 6.CTJ - Příbram. 27..28.8.1983
Spolu s blížícím se dnem horníků, nastal i termín konání příbram

ského turnaje. Letos již o dlouho slibovaný křištálový pohár ve jménu 
Mírového atomu, jehož to bryl druhý rožník, S trochou naděje doufali 
domácí, že někdo z jejich hráči už konečně promluví výrazněji do ko
nečného pořadí. Úspěch z íčTJ se však nekonal. Domácí se tedy mohli 
opět v klidu věnovat organizačním povinnostem. Na vítěze všech kate
gorií čekaly kromě již zmíněného poháru také chlupaté hračky z míst
ního Hamira a tak se závodníci snažili dvojnásob. V soutěži mužů 
byl boj o prvenství dlouho otevřenou záležitostí. Pak se ale odpou
tali dva hráči M.Kožíšek a loňský vítěz A.Vítek. Ti také spolu svedli 
boj na ostří nože až do posledního úderu. Síastnějěí byl nakonec 
A.Vítek a posílil si tak naději získat broušený pohár do trvalého 
držení za trojí vítězství. Urputný boj byl i o třetí místo, který 
rozhodlo až závěrečné rozstřelování, ze kterého vyšel lépe, letos jeden 
z nejlepších hráčů, A.Fridrik. K příjemným překvapením patřil výborný 
výkon mladého Petra Dostála z Olomouce, který udi-žel^ki-ok s ne jlepěí- 
mi až do konce. V^soutěži žen se loňské vítězce E.Krňávkové nepoda
řilo zopakovat loňský úspěch. Přehrála ji Dáša Váňová, hráčka, pro 
kterou je Příbram více než domácí hřiště. Vždyi zde získala své nej
lepší úspěchy v minulosti, ke kterým letos připsala další. Získala 
rovněž pěknou broušenou trofej. Favoritka M.Kožíšková skončila až 
třetí. Příbramský pořadatel nezapomněl ani na další letegorie a tak 
bylo při slavnostním vyhlášení nejlepších kolem stupňů vítězů rušno.
Výsledky; 8 okruhů
Muži: 66 účastníků
1. Vítek Aleš Olomouc 162
2. Kožíšek Milan Golf Praha 183
3. Fridrik Achim Trnava 188
4. Hercík Kabel Litoměřice 186
5. Valenta Jan Aritma 190
6. Dostál Petr Olomouc 192
7. Sulkiewicz Jan Aritma 193

í6 22,7

6. Krejčí Vlastimil sen. Litoměřice 193 
9. Moravec Milan Plzeň 195

10. Karásek Jiří Šternberk 197
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Ženy^ 11.účastnic
1, Váňová Dagmar Sp.Praha 4 203
2. Krňávková Eva Šternberk 207
3, Kožíšková iiiroslava Golf Praha 213
4. Valentová Věra Aritma 223
5. Pardusová Běla Brno 224

i  25,3

71 součet umístění
gružstva|_
1, Aritma Praha 
2áci£
1. Dostál Petr Olomouc
Junioři_:
1. Metelí® Ladislav Golf Praha
Seniořij_
1. Bokr Rochard Sp.Příbram
Smíšené_£̂ j2
1. E.Krňávlcová - H.Holzel 

1. V.Valentová - J.Valenta

192 i 24

197 i 24,6

109 i 27,2 /4 okruhy/

204 i 25,5 /4 okruhy x 2/

207 i 25,8 n X 4 okruhy/

6*kolo prvoligové soutěže družstev mělo mnohé napovědět a to 
jak na začátku, tak na konci tabulky. Již několik let zaznamenává 
příbramské kolo výborné v;ýa]Bdky, ale letošek překonal všechna oče
kávání, První čtyři celky pod 500 a ještě družstva na 5. a 6.místě 
jen pár úderů nad 500. Výboi’ně zahrál tj?m Trnavy a upevnil si první 
místo. Dobře zahrála i Olomouc a nebezpečně se dotáhla na čelo.
Svou formu udrželo i družstvo Brna a je již definitivně venku z bo je 
o udržení, Zato se ještě nevzpamatovala Aritma, která v začátku 
aapiiovala na umístění nejčelnější. Její odstup od Trnavy již vzrostl 
na 5,5 bodu.a při domácích prostředích pro oba dva t̂ řmy v posledních 
dvou kolech, se již zdá být rozhodnuto. Na konci tabulky se domácí 
Příbram již tradičně na svém hřišti neprosadila. Svým šestým místem 
se sice odpoutala z posledního místa, ale půl bodový náskok nezaru
čuje vůbec nic. Svým, podruhé po sobě, posledním místem klesl na dno 
nováček ze Sp.Praha 4. Zdá se, že právě mezi těmito dvěma celky se 
rozhodne o jejich dalším bytí a nebytí mezi prvoligovou elitou i 
když ani Šternberk není ještě ze všeho venku.
I.liga - 6.kolo
1. Sl.Trnava 491 9
2. Lok. Olomouc 496 7
3. Start Brno 497 5.5

Aritma Prsúia 497 5,5
5. Golf Praha 503 46. Sp.Příbram 504 37. TJ Šternberk 523 2
8. Sp.Praha 4 530 1
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iPabulka po 6, kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slávia Trnava 42 3.111Aritma Praha 36,5 3.126
Lokomotiva Olomouc 36 3.156
Golf Praha 33-, 5 3.152
Stai't Brno 25,5 3,232
T J Šternberk 19 3.302
Spartak Příbram 15 3.273
Spartak Praha 4 15,5 3.255

-prč-

Tro.iutkání v Handelohu "Turice 1983" MSB - Švédsko - Rakousko
Na Tui-ice se na v;;řborném minigolfovém hřišti v Handelohu, které 

patří rodině Fuchsových uskutečnilo trojutkánl mezi HSR - Švédském - 
- Rakouskem. Toto trojutkánl získalo v posledních ]stech určitou tra
dici, ale pravidelně se uskutečňuje až od roku 1978. Hamburg tedy viděl 
po cca 20 letech přestávky opět mezistátní střetnutí a tím špičku 
•Evropy, neboí zUčastněné země obsadily v posledních letech na ME družstev 
první tři místa.
•ile tak jako čistě sportovní soutěžení, mělo při tomto střetnutí 
být v popředí také navázání sportovních a osobních kantaktů.
Společná večeře na přivítání v NSR, společný trénink, okružní cesta 
po Hamburgu a krátká závěrečná zábava dokreslovaly v krátkosti program 
střetnutí.

Samozřejmě nepřišel ani sport zkrátka. Po dvou dnech intenzivního 
tréninku se v neděli na Turice uskutečnilo střetnutí na tři okruhy. 
Výsledky byly bezmála senzační. Favorizovaná družstva NSR, která 
hřiště znají už z Kombi střetnutí 82 se tentokrát musela poklonit 
švédským ženám a rakouským mužlm. Jen v juniorech zvítězilo družstvo 
NSR před výše hodnocenými švédy a rakušany.
U žen soutěžilo 6 hráček, u muži IC hráčů a u junioři 5 + 2  juniorky. 
Hodnocení bylo s jedním škrtem na kolo.
Pro družstvo mužů NSR bylo toto střetnutí trochu zklamáním, ale třeba 
vzít v úvahu, že se jednalo o čistě miniaturgolfovou reprezentaci. 
Rakušané hráli převážně s minigolfovými specialisty.
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Nejprekvepivější bylo vítězství ffvédek, které doma neznají vůbec 
minigolf a na tomto systému hrají pouze každé 2 roky na ii3.
To byl také důvod, že se toto střetnutí uskutečnilo výjimečně na MG. 
Chtěla se dát švédům příležitost trénovat, neboí letošní Mfi bude 
na minigolfu.

Z následujících jmen je vidětj že s v^ýjimkou mistrně Svropy 
Kristiny Nohren S, která svoji kariéru ukončila a mistra Svropy 
Larsa Johanssona S, kter;ý dal přednost dotovanému turnaji ve Stok- 
holmu, byla na startu absolutní špička Evropy. Ve výsledkové listině 
se to jen hemžilo mistry Svropy a mistry zemí.

Gerd Zimmerman, který svou kariéru též skončil, se střetnutí 
zúčastnil už v úloze budoucího šeftrenera německé reprezentace.

1. Švédsko 469 31,3
2. NSR 471 31,4
3. Rakousko 484 32,3

muži;
1. Rakousko 806 29,9
2. NSR 810 30,0
3. švédsko 830 30,7

junioři:
1. NSR 547 30,4
2. Rakousko 563 31,3
3. Švédsko 583 32,4
Jetootlivci;
muži:
1, Braunar Christian R 84 28,00
2« Petritsch Peter R 86 28,67
3. Heck Thomas NSR 86 28,67
4» Dreyer Axel NSR 88 29,33
5. Freilach Christian H 88 29,33
6. Kunst Rainer NSR 89 29,67
7. Ahlberg Martin S 89 29,67
8, Mose Thomas NSR 90 30,00

l§SZi
1. Freilach Gáby R 87 29,00
2. Andersson Annelie 3 88 29,33
3. Schlap Karin NSR 91 30,33
děvčata:
1. Koesler Susanne NSR 87 29,00
2. Beandorfer Andrea R 99 33,00
3. Hauke Sylvia 
junioři:

R 99 33,00

1. Seeber Michael NSR 85 28,33
2. Knesebeck Andy NSR 87 29,00
3. Stuím Jochen NSR 89 29,67 z časopisu Sahnengolfer 

vybral
Áchim Fridrik
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Mistrovství NSR - íiiederesctiach, Peterzell - 4. - ^.8.1983
Začátkem srpna se konalo ve výše uvedených městech mistrovství 

NSR v miniaturgolfu. K němu se řadilo ve stejném termínu, ale v městeč
ku Hardtu seniorské mistrovství. Ve všech kategoriích se soutěžilo 
jak v jednotlivcích tak v družstvech. Zúčastnilo se na 350 nejlepěích 
hráčů a hráček z celého Německa. Co se týká soutěže seniorů, je to 
po nás zcela neznámá sféra, proto jen informativně.
Senioři^ 59 účastníků, 15 okruhů
1. Dettbern Otto 1. MOC Ludwigshafen 372 ií 24,8 
Senior^^ 24 účastnic, 15 okruhů
1. Kartheuser Ursiila MGC Hiendorfer 407 (í 27,1 
^i?Š2ÍZS_®ISÍ2Íii tříčlenných smíšených družstev, 10 okruhů 
1. l.MGC Ludwigshafen 760 d 25,3

Mnoho nám neřeknou ani výsledky družstev mužů a žen, protože 
8 německými hráči se setkáváme většinou při soutěžích jednotlivců,
3 konpletními tými jen sporadicky.

 ̂šestičlenná družstva, 12 okruhů
1. Ij MGC Góttingen 1593 d 2 2 ,1
2. Ten^elhofer MV 65 1595
3. l.MGC Reutlingen 1528
&Ul§ÍZ§_ÍfSii tříčlenných družstev, 12 okruhů
1. BSV 80 Steinen 840 d 23,3
2. MGC Brechten e.V. 853
3. SG Arheilgen 856

Trochu více' nás zajímala soutěž jednotlivců, kde se setkáváme 
s řadou jmen, která známe z osobního kontaktu z^Bma a Olomouce.
V neposlední řadě nás zaujala i sportovní úroveň, která je urči
tým měřítkem pro porovnání s výkony našich hráčů. Loňský mistr 
G.Zimmermann, letos neobhajoval. Po zvolení do funkce státního tre
néra má totiž již velmi málo času na vrcholový sport. Pro účast na 
mistrovství byla vypsána německým svazem přísná kriteria a jednot
livé zemské svazy dostaly určeny počty míst pro účastníky ze své 
oblasti. Pro soutěž mužů to bylo 120 míst, pi>o soutěž žen 45 míst.
Muži^ 118 účastníků, 17 okruhů
1. jkkise Thomas MGC 3ad Cldesloe 354 d 20,8
2. Rieger Bernd MGC Besigheim 361
3. Dreyer Axel 1. MGC Góttingen 363

V čerstvé paměti máme účast hráčů Besigheimu a Rentlingenu v 
Brně. Většina co se umístila v Brně se výrazně prosadila i na mistrov
ství. Např. třetí z Brna T.Rieger obsadil 2.místo, šestý z Brna 
T.Heck skončil r̂ a 8, mí stě, sedmý z Brna W.Gobel obsadil 10. místo.
Z dalších hráčů známých z Brna a Olomouce byl ve finále jen 
P.Drexler z MGC Lahnstein. S d 22,5 obsadil 36.místo.
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*ro zajímavost uvádíme sled kol nového mistra N3ÍÍ; 
20,21,21,18,20,24,22,21,21,21,23,20,21,21,23,19,18. Součet 354 úderů.

isSii účastnic, 17 okruhů
1. tfeisa Gáby 3SV 80 Steinen 377 i  22,1
2. Kaiser Agnes 1. BGC Landshut 381
3. Oaub filfriede iiS Schriesheim 3S6

Ha 3.místě se umístila nškolikanásobná účastnice Flory Olomouc, 
která si udržuje již řadu let stálou vynikající formu. Z dalších zná
mých to byla D.Drexlerová z iíGC Lahnstein na 18 místě z ti 24,5, 
které finále uteklo o 4 údery.

-prc-

r  9 8 1

Navazujeme na výtisk č. 10/duben 1981, kdy jsme ukončili seriál 
HSiSt S v  CSSR. Nyní otiskujeme dodatečně rok 1981, 1982 a 1983, aby 
každý hráč měl přehled a možnost aktivně přispět ke vzniku nových 
oddílů.

číslo
145/! Tesle Lanškroun
.146/) Městský národní výbor v Chebu
148/
149/
150/
1 5 V

Městský národní výbor Mělník 
TJ Slávia Praha IPS
MOKTAS, n.p.Hradec Králové - pionýrský tábor Turov 
SILNICE, n.p.Plzeň, pionýrský tábor Melicharova huí

___ MNV v Blučině
152/ Voj.zotavovna Zen^ilínská šírava 
153/ MěHV Beroun154/ MěNV Hranice - lázně Teplice n.Bečvou
155/ Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Šeské Budějovice 
156/ Zotavovna ŽIAR Liptovský Mikuláš 
157/ Technické služby Nové Zámky
158/ Brněnská DRUTEvA rekreační středisko Bílý Potok,Smelcovna-Lažanky 
159/ Technické služby Lučenec 
16C/; ROH Praha - US ROH Zlenice 

TEMPO Praha
182/ OKR Ostrava - Staohanov - Ostravice /

-pokračování příStě- 
-vel-
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Dne 6,8.1983 se oženil František Drgoiň. 0 bouřlivém svatebním 
veselí jsme sice dostali několik zpráv, alé to se nedá vlastně ani 
otisknout. Pořádná svatba se bez oslav neobejde.Gratulujeme oběma 
novomanželům a přejeme vše nejlepší v životě i v golfu. Tajně doufá
me, že ten nepřijde v budoucnu zkrátka. Život bez sportu to je jako 
manželství bez lásky. To ty ale Františku jistě dobře víš.

Tak tedy ještě jednou hodně štěstí a lásky.

-redakce-

Chtěli bychom se všem čekatelům na časopis co možná nejupřimněji 
omluvit za skluz ve vydávání letošních čísel. Dvakrát během roku to 
v redakci a v tiskárně zaskřípalo a pbk následovalo vydání dvou čísel 
rychle za sebou. Nechceme se vymlouvat na objektivní potíže. Pravdou 
je, že mohla-li tiskárna nebyl připraven pro ni materiál a když 
redakce skluz dohnala vynechala z provozních důvodů na měsíc zase 
tiskárna. Tato nesynchronnost způsobila zmatek v distribuci, který 
se nám jen stěží podaří do konce roku dohnat. Žádáme všechny čtenáře, 
aby se obrnili trpělivostí a další čísla budou v rychlém áLedu 
chrleny rotačkou.

Děkujeme za pochopení

redakce
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i^atízková doplňovačka 
Legenda;
1.městská komunikace, 2. podnik na výrobu zemědělských stroji,
3. lesní kalamity, 4< prodejna známek, 5« sportovní odvětví,
6, spogový úřad, 7. malý hlodavec, 8. natisknutí, 9.mužské jméno, 
10. slibná ofiekavání, 11, haluz, 12. aromatický bylina, 13, všechno 
14. ne staré, 15«''‘>sladidlo, 16, obyvatel pralesa, 17. opuštěné,
18. slitina, 19. tvrdý obal jádra, 20. těžký kov

-prc-
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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 redaktor: Ivo Pavelek
redakční rada : Petr Prchal, Nataša Kubíčková

líilan Kožíšek, Achiin Fridrik 
tiskne : ÚV CSTV
vydává Komise dráhového golfu při

svazu golfu ŮV fiSTV 
náklad : 260 ks
neprodejné, pro vnitřní potřebu DG


