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U s n e s  e n í
celostátní lě&nference svazu golfu ÚV CSTV, konané 8.října 1983 v Praze

Celostátní konierence svazu golfu ÚV ČSTV, konané 8.října 1983, zhod
notila výsledky činnosti vT^boru svezu za uplynulé volební období a projed
nala další základní úkoly. Zhodnotila výsledky práce v uskutečňování závě
rů XVI.sjezdu KSČ, závěru plén ÚV KSČ v podmínkách výboru svazu golfu
ÚV ČSTV.

Kriticky zhodnotila nedostatky a náměty k jejich odstranění zapraco
vala do "Hlavních směrů o rozvoji výboru svazu golfu ÚV ČSTV do roku 1988". 
Celostátní konference výboru svazu §olfu oceňuje práci tělovýchovných 
jednot, oddílů, funkcionářského aktivu a hráčů, které přinesly další zlep
šení na poli sportovním i organizačně-společenském,
Xa základě předložených materiálů, zprávy o činnosti výboru svazu golfu 
ÚV ČSTV, zprávy kontrolní a revizní komise a přednesené diskuse, oslostét- 
ní konference svazu golfu ÚV ČSTV:

I. 8 eh v a 1 u j e;
1. Zprávu výboru, svazu golfu o činnosti za období 1978-83
2. Zprávu kontrolně revizní komise
3o Volbu nového výboru svazu, kandidátů a jeho K3K
4. Volbu delegáta na sjezd ČO ČSTV a dvou delegátů na VI.sjezd ÚV ČSTV
5. Hlavní směry rozvoje výboru svazu golfu ÚV ČSTV do roku 1988'
6. Sezoluci konference VI.sjezdu CSTV

II. u k l á d á
1. Výboru svazu golfu ÚV ČSTV

a/ rozpracovat "Hlavní směry o rozvoji golfu" po Vl.sjesdu ČSTV 
do konkrétních opatření a pravidelně kontrolovat jejich plnění 

b/ rozpracovat závěry VT.sjezdu ÚV ČSTV do podmínek práce oddílů 
golfu i vSedh oddílů dráhového golfu 

c/ projednat návrhy a závěry vyplývající z diskuze a uplatnit 
je v další činnosti výboru svazu golfu ÚV ČSTV

2. Všem oddílům svazu golfu ÚV ČSTV:
a/ seznámit členy s průběhem a závěry celostátní konference golfu, 

rozpracovat "Hlavní směry rozvoje golfu" do podmínek vlastní 
činnosti a pravidelně kontrolovat jejich plnění 

b/ průběžně sledovat kádrové 
a dbát o další růst perspe 
činnosti v jdtínotách a oddílech 

c/ věnovat mimořádnou péči mládeži v rámci oddílových komisí 
pro práci a mládeží

d/ podílet se iniciativně na zabezpečení důstojných oslav 
60.výročí založení golfu.

zabezpečení tělovýchovnáho procesu
a dbát o další růst perspektivních kádrů pro vSacnny oblasti

Otiskujeme plné znění.
-vel-
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1. Dosáhnout nárůstu členi základný' o 25 %
2. V souladu s finančními prostředky rozvíjet úroveň mistrovských sou

těží,, Tomu podřídit rozpis soutěží, organizační přípravu a stav 
hřiště

3. Průběžně vyhodnocovat sportovní výkony členi svazu to znamená handi
capováním. Zvláštní pozornost věnovat pak mistrovské kategorii mužů 
i žen za účelem zajištění záruky co nejlepší reprezentace při mezi
národním styku. Mezinárodní styk doma i v zahraničí plně využít pro 
motivaci špičkových sportovců.
Rozvoj tělovýchovného procesu zabezpečit průběžným školením a doškolo
váním trenérů, cvičitelů a rozhodčích. Využít možijostí vydávání me
todických dopisů pro trenersko-metodickou činnost.
Výbor svazu se zaměří na metodlekau pomoc TJ a oddílům při práci 
s mládeží.
Při maximální hospodárnosti zabezpečit účelný styk TJ a oddílů s ko
misemi svazu i jeho předsednictvem.
Prohloubit politickou výchovnou práci m  všech úsecích, především v 
komisích a trenérské práci.
Zajistit pravidelné vycházejí "Zpravodaje" obou sportů a využívat 
ho k politicko výchovné práci.
Rozvíjet spolupráci s majiteli hřišl golfu a dráhového golfu.
Zajistit přísné dodržování hospodářských zásad.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Průběžně hodnotit funkcionáře svazu a vyvozovat operativní závěry.

§Í2Íi2£ife-2^_E2^-i22§z§2
I. členská základna: 1978 1983

DG 465 795
počet oddílů:

DG 20 24
[1. Výkonnostní třídy: muži ženy

DG 1978 1983 1978 1983
mistrovské třída 15 9 1 , 3
I. třída 43 23 4 4
II.třída 29 53 9 10
III.třída 64 106 2 11
celkem 151 191 16 28

III. Mistři CSSR
m  '■"1979 1980 1981 1982 1983

V.Erejčí A.Pridrik M.Arbeit R.Krč P.Hlbocký
Litoměřice Trnava Olomouc Šternberk Trnava

ženy A.Appelová A.Appelová O.Palovičová M. Kožíšková M.Kožíšková
Olomouc Olomouc Košice Golf Praha Golf Praha

Statistickou tabulku uvádíme pro srovnání s úkoly, které nás očekáva
jí do roku 1988. Rapříklad v členské základně to znamená dosáhnout ná
růst o 200 členů nejméně. To už vyžaduje systematickou práci všech komisí 
a hlavně aktivní přístup oddílů. K jednotlivým bodům rozvoje dráhového gol
fu do r.l988 se ještě podrobně vrátíme v dubnovém čísle 34/84 a rozebere
me možnosti, jak postupovat ke zvládnutí jednotlivých úkolů.

-redakce-
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1. Informace a oddílů;
2o třetice opět Slovan Kladruby. Dne 23.října se hráči Golf du b u  

Praha, Aritaiý Praha a Slovanu Kladruby sešli na hřišti miniaturgolfu v 
RÚ Kladruby. Televizní ruční kamera, barevn;^ monitor, videozáznam a spous- 
’ta -kabelů napovídalo přihlížejícím pacientům z balkonů ústavu, že dnes 
ae nebude jenom hrát, ale hlavně natáčet. Cílem" bylo vyrobit za jeden den 
instruktážní film pr-o účely ústavu "Jak hrát miniaturgolf", Film bude za
řazen do kouqjlexu rehabilitace vedle ostatních sportů. Podařila .se natočit 
4C minut uceleného pořadu, který podává základní informace o našem sportu. 
Je to první trvalý záznam, který poslouží k propagačním účelům mezi obyva
telstvem. Sudeme organizovat besedy na sídlištích a pokusíme se nabídnout 
CST natočit profesionálně zpracovaný program o dráhovém golfu. K tomu nám 
jako podkladový materiál poslouží právě vzniklá kazeta se čtyřiceti minu
tami. Dík patří všem co obětovali svů^ volný čas pro tuto důležitou prácijt 
Svláště bych chtěl vyzvednout elán a Iniciativu manželů Křížových, kteří' 
s nápadem přišli.
2. liová hřiště a nové oddíly

Trpělivost a systematická práce přináší ovoce. To je stará pravda. 
Důkazem toho je vznik dalšího oddílu v Praze, Sačátkem června t,r, jsme 
vstoupili do jednání se správcem hřiště a počátkem října jsme byli pozvá
ni na zakládající schůzi oddílu TSMPO PRAHA, Složení výboru; 
předseda: Jaroslav SdDRK - P4, Milevská 1120/34 t, 4290033 byt 
správce hřiště
a hospodář: Petr ŠTAMRACH - P4, Novodvorská 1007 t.
STK: Milan MALÍK - P4, Novodvorská 1099 t, ____
PVK: Monika ADAMCOVÁ - P4, Nad lesním divadlem 1113
TMK: zatím neobsazeno
ub;ytování; Jiří COUFAL - P4, Nad strouhou 1332 t, 4638721 
Hřiště je umístěno na okraji sídliště Novodvorská, tj, třetí stanice busu 
od Thomayerovi nemocnice v Praze 4, Po Hradci Královi a Sebě Tanvald je 
to další výrazný úspěch české oblasti v rozvoji dráhového golfu.
Že by to na Moravě a Slovensku nešlo?
3. Oddílové kroniky

Kromě oddílu Slávia VS Plzeň, který mi kroniku m  slal stále nic 
nového. Nikdo jiný se neozval a co hůř ani nenapsal,

4. Nové výzvy a hodnocení předešlých akcí;
Připomínám, že oddíly jsou povinny do konce roku zas]at "Zprávu o 

čizinosti za II,pololetí" /fvinkcionáři PVP/ nebo za celý rok u těch, 
kteří mají vroubek a za I,pololetí nezaslaly nic. Konec roku mám na mysli 
do l'5.12.19e3.
5. Sportovní vybavení čs,výroby

Kolem míčků případně vyráběných v JZD Nehvizdy stále nic nového.
Hole z Chebu zatím rovněž nebudou. Výrobní družstvo má zatím stainsti s 
kónickými tyčemi, které nemá. Odlévání patek prý není problém. Konické 
tyče se pokusíme získat v Chomutově. Úkol dostala na starost Jarmila 
Kubíková. Nicméně kdo by věděl jak pomoci je vítán ke spolupráci.

-vsl-

4619134 byt 
4713692 byt

t. 4717783 byť
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Z velké lmih.y o malém míčku /6/

Trénink v aréhovém golfu
Dráhový golf je pro rekreačního návštěvníka zábavná hra. Chce-li však 

někdo provozovat DG soutěžně, musí si uvědomit, že se jedná o sportovní 
odvětví. Stejně jako v jiných sportech i zde je třeba pouze k osvojení 
základů nanejvýš intenzivní trénink. Špičkový hráči pak trénují 15 20
hodin týdně a k tomu ještě přistupují turnaje.

Trénink lze rozdělit do tří fází:
1/ Cvičení začátečníků 
2/ Turnajová zralost
3/ Soutěžní tréninky /výkonnostní a vrcholový sport/

1/ Cvii^aní začátečníků
Začátečník musí nejpirve trénovat na své domácí dráze. Jeho prvním 

úkolem je zvládnutí přímého úderu - což je stěžejní bod hry každého hráče* 
Jedné ae o hru na tzv, esových drahách, které nemají žádnou překážku. 
Nezvládnutí těchto drah přináší nejv^šší cifry a je proto >při hraní kola 
nejcitelnějšl. Hráč by si měl vyznačit poměrně blízký bod /krabičkou od 
zápalek/, kterou bude s vhodným vynaložením síly trefovat. Postupně, s tlm 
jak se ovládá hůl a mlč, by se měl bod vzdalovat a potřebná síla zvyšovat.

Trénink na dráze s překážkou má smysl začínat až po určitém zvládnutí 
přímého úderu. íiejprve musíme najít vhodnou trajektorii míče. Ta je často 
závislé na samotné volbě balonu. Pro tento teoretický rozbor drály je pro 
začátečníka výhodné, může-li pozorovat zkušenějšího hráče. Když je hráč 
rozhodnut pro určitou variantu hry, zaujímá postoj. K tomu patří si v 
myšlence předvést ideální linii míče, namířit a teprve potom udeřit. Pokud 
se netrefíme, nehrajeme hned druhý úder, ale musíme nejprve zvážit příčinu 
neúspěchu. Teprve pak se snažíme chybnou složku úderu napravit.

Trénink kol - po několika týdnech usilovného tréninku může mít smysl 
vyzkoušet nacvičené elementární dovednosti v uceleném kole. Již začáteč
ník si musí navyknout přistupovat ke každé dráze v kole jako k samotnému 
celku. Musí se soustředit pouze na ni a na následující úder na ní. i.ene- 
chá se ovlivnit případnými-nezdary při předešlých úderech. Podobné je to 
i později v turnaji, kde ani jedno dobré nebo špatné kolo nedělá výsledek.
2/ Turnajová zralost

I když podmínkou startu v soutěži je pouze registrační průkaz, není 
vhodné hodit nového adepta přímo do studené vody. První turnaj by proto 
měl hráč absolvovat až tehdy, když se mu daří bez větších problémů obejít 
domácí hřiště. Účast na turnaji mimo přináší nové problémy - na základní 
údery je málo čas u, je třeba zvládnout specifické nesnáze jednotlivých 
dra h. Právě přesné nat rénování cizího hřiště patří k nejobtížnějším 
otázkám dráhového golfu a dává skutečnou odpověd na otázku o úrovni toho 
kterého hráče.
3/ Výkonnostní a vrcholový sport

Součástí přípravy v této fázi je kromě speciálního tréninku rozsáh
lý komplex kondičních a koncentračních cvičení, zimní trénink, lékařská 
a psychologické péče, doplňkový sport jakož i posilování zvláSí namáhaných
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svalových partií, Veliíý rozdíl je nezi přípravou na domácím a cizím 
hřišti.
Trénink na domácím hřišti

Úkolem tréninku na domácí dráze je udržovat si během celé sezóny 
stálou formu. K tomu jsou zapotřebí alespoň tři až čtyři dvouhodinové 
jednotky během každého týdne. Začít by se mělo s rozehráním, pokračovat 
3 jedním okruhem bez počítání /každou dráhu si obnovíme v paměti/ a pak 
v několika okruzích. Potom je vhodné udělat pauzu pro tréninkovou korektu
ru na drahách, kde nejsme spokojeni a na závěr ostré kolečko se zaměřením 
na výsledek.

Výsledek ve vlastní soutěži je vždy předurčen předchozím tréninkem. 
Problematikou "ladění formy" by se měl zabývat každý soutěžní hráč, pro
tože stejným problémem, jako nedostatečný trénink, se jeví i přehranost.
Trénink na soutěžní dráze

Příprava hráče na soutěž je podstatně komplikovanější, než-v jiných 
sportech. Většina jich totiž máže provádět dostatečný trénink v domácím 
prostředí. V dráhovém golfu k domácí přípravě přistupuje obeznámením se 
3 hřištěm, na němž bude turnaj absolvován, ještě před zahájením soutěže. 
Hřiště sice jsou ve všech případech normována, dráhy se přesto od sebe 
díky nerovnostem a křivostem konstrukčních materiálu značně liší. Proto 
se k turnaji přijíždí již den předem, aby bylo dostatek času k poznání 
a nacvičení se jednotlivých drah,

Nejpi've je třeba projít dráhu po dráze a informativně zjistit vhodné 
varianty hry. Potom je nutno hřiště obcházet znovu a jednotlivé dráhy se 
přesně učit. Konečně by se mělo v několika okruzích ukázat, jak nám hřiš
tě přešlo do krve. Poslední korektury je možno ještě provádět při roze
hrání ráno před turnajem, ale ty často přinášejí málo prospěchu, spíše 
naopak - ztrátu jistoty.

-kožíšek-

Jak jsme hráli v roce 1983?

Po každé skončené sezóně je třeba zhodnotit dosažené sportovní výko
ny. Dělá to většina jednotlivců, kteří hodnotí svůj vzestup nebo pád na 
žebříčku, děláme to v oddílech, kde hodnotíme počty získaných VT a* je 
vhodné se ohlédnout po výsledcích roku 1983 i celostátně.

Podobně jako v roce 1982 bych chtěl porovnat růst /nebo pokles/ na
šich letošních výsledků s lety uplynulými na základě výsledků dosažených 
na celostátních turnajích. Jedná se o turnaje, kde se hraje rok co rok 
na stejném hřišti při nejlepší konkurenci - tedy turnaje srovnatelné.
Do následující tabulky jsem zahrnul výkony, potřebné na těchto turnajích 
k dosažení 1.,5.,10.,15. . . . 60. místa. Součástí tabulky je i průměr
ný výsledek potřebný k dosažení daného umístění v uvedeném Icalendářním 
roce.



Turnaj Rok u m Is tSní - MUŽI
1. 5. 10. 15. 25. 35. 45. 60.

Šternberk
1981 189 194 201 204 211 109 111 115
1982 191 196 201 204 209 215 107 110
1983 183 195 198 201 206 212 223 112
1981 241 246 253 256 186 191 196 119

Praha MG 1982 247 252 255 258 187 190 117 124
1983 245 249 253 256 263 189 197 122
1981 241 250 254 255 263 214 220 117

Olomouc 1982 234 247 251 255 209 211 217 112
1983 235 244 250 255 260 213 217 227
1961 180 190 201 203 211 108 111 116

Trnava 1982 187 192 200 206 209 214 111 120
i 1983 172 191 195 201 205 211 108 115

1981 195 200 205 209 214 106 109 112
Příbram 1982 184 195 200 202 206 212 216 111

1983 182 190 197 200 204 208 107 112
1961 241 255 259 262 270 221 114 120

Brno 1982 237 253 254 258 265 218 225 114
1983 pro hrozné podmínky výsledky nesiovnatelné
1981 nehrál se CTJ

Aritma 1982 200 204 207 211 215 221 112 115
1983 193 200 205 209 213 219 113 118
1981 198 206 215 220 226 118 122 129

Litoměřice 1982 197 210 216 218 224 232 119 122
1983 nehrál se CTJ

Plzeíí
1961 179 188 191 192 199 100 103 108
1982
1983 nehrála se CTJ

Praha 4
1981
1982 nehrála se CTJ
1983 198 202 206 212 215 226 117 123

^ výsledek 
potřebný k 1981 23,7 24,7 25,4 25,8 26,6 27,1 27,8 29,1
dosažení da-1982 23,8 24,9 25,5 25,9 26,5 27,2 27,7 28,7ného umí stě--1983 23,3 24,4 25,0 25,6 26,0 26,9 27,6 26,8

Srovnáme-li letošní rok s rokem 1982, můžeme konstatovat 
1/ vítězové hráli 5 x lépe v roce 1983 

1 X lépe v roce 1982
2/ 1 ♦ 15 hráč byl v roce 1983 lepší 22 x 

v roce 1982 lepší 1 x 
3/ Na 25 ♦ 35,místě v roce 1983 lepší 10 x 

v roce 1982 lepší 2x
4/ Na 45. - 65.místě y roce 1983 lepší 4 x 1 !

v roce 1982 lepší 7 x
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K dosažení 35. a lepšího ualstění jsme v roce 1983 museli hrát 
podstatně lépe než v roce 1982. oráči na čtyřicátém místě CTJ a horší 
však nijak svoje předchůdce nepředběhli.

Podobně se situace jeví i v dosažených průměrech. V letech 1981 
a 1982 hrál ti hráč na 1. - 60. místě 26,2 
v r.l983 25,9

Na závěr našeho hodnocení se tedy můžeme pochlubit výrazným zlepše
ním výkonů na CTJ, což nás jistě těší. Méně potěšitelná je ale skutečnost, 
že zlepšení dosáhla úzká skupina 30 ♦ 40 hráčů, zatímco široká základna 
poněkud stagnuje.
s o u t£2£ 2kn

úroveň soutěží žen můžeme výborně porovnat na základě bodových zisků 
v žebříčku. Díky významu bodů získaných za bonifikaci se nám případné 
zvření úrovně projeví nárůstem bodových zisků. Lze přitom porovnávat

Umístění 
na žebříčku

Body Průměrný bodový Body Průměrný boc
celkové zisk na CTJ celkové zisk na CTJ

1. 848 L21 850 121
2, 659 97 807 117
3, 639 95 721 108
4. 590 82 590 90
5. 577 80 520 696. 527 78 499 65

Body Průměrný bodový Body Průměrný bo(
celkové zisk na PTJ celkové zisk na ETJ

7. 470 59 320 59
8. 468 62 268 44
9. 392 42 253 39

10. 305 42 170 26
15. 177 34 93 30
20. 71 - 62 —

25. 16 - 34 -
Celkem žen 29 bodujících 34 bodujících

Ze srovnání můžeme prokázat zlepšení u prvních čtyřech žen.
To je částečně dáno zvýšením jejich relativní výkonnosti vůči mužům, čás
tečně jejich pravidelnější účastí na CTJ.

0 dalším sportovním poli žen musíme konstatovat, že se podstatně 
zhoršilo. To platí jak o skupině žen na 5 10 místě, kde na desáté
místo stačilo letos 170 bodů oproti 305 bodům vloni, tak o ženách na 
dalších lstech žebříčku.

-kožíšek-
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1. 8.CTJ. Trnava. 1.,2.9.1963
Posledním turnajem celostátního měřítka byl turnaj v Trnavě, kde 

čeká vždy na hrá£e nijaké překvapení co se počasí týká. Letošní chladno 
a vítr byl přece asi jenom příjemnější než loňský déší. Vloni ale při 
turnaji pršet přestalo, zatímco nyní zima nepovolila ani jeden den,o větmj 
ani nemluvě. Však také výborné trnavské zmrzlině zůstala věrna jen hrst
ka příbramských "štamgastů". Tentokrát bylo komplikované i stravování 
protože např. v sobotu večer byla většina restauračních zařízení zadána 
pro svatby. Vydělali na tom tedy ti, kdož si vozí jídlo s sebou nebo kdo 
je Zařízen na polní kuchyni. Trnavský turnaj měl v mnohém rozhodnout 
a to jak v kategorii jednotlivců, tak i družstev. V jednotlivcích se roz
hodovalo o vítězství v poháru a žebříčku, o rozdělení výkonnostních tříd 
a samozřejmě i o vítězství v samotném turnaji. Přes nepřízeň počasí se 
na hřišti děly téměř zázračné věci. V soutěži mužů byl^ozdobou turnaje 
souboj dvou reprezentantů, domácího P.Hlbockého a plzeňského M.Moravce.
Oba dva během turnaje několikrát útočili i na osmnáctku, aby se to nako
nec v posledním kole Peteru Hlbockému povedlo. Byl to úchvatný, skoro 
strojový rytmus: soustředění, přesný úder, eso. A tak to šlo do posled
ní dráhy. A na pohled vše v největší pohodě a klidu. Co se však odehrá
valo uvnitř hráčovy nervové soustavy, můžeme jen těžko posoudit. Výbuch 
radosti byl tou nejlepší odměnou za poctivou přípravu, líoravcovy dvacít
ky rázem zůstaly tak nějak ve stínu zapomnění. Leopold Holub tedy už 
nezůstal sám. Také vítězství v soutěži žen zůstává v Trnavě a to záslu
hou D.Polakovičové, která si nejlépe rozvrhla síly a vyrovnanými výkony 
se pomalu dostávala vzhůru. Nejlépe začala C.Palovičová a dlouho se drže
la na čele. Pak se přece jen projevila menší trénovanost této hráčky 
a dostaly se před ní ješti další. Pravidelně vyhlašované soutěže mláde
že se sta ly kořistí pražského D.Valenty a kopřivnického L.Holuba.
Výsledky: 8 okruhů 
Muži: 75 účastníků
1. Klbocký Peter Trnava 172 i
2. Moravec Milan Plzeň 160
3. Fridrik Achim Trnava 187
4. Kožíšek Milan Golf Praha 191
5. Gašperan Peter Březno 191
6. Palovič Igor Košice 192
7. Valenta Jan Aritma 193
8. Blaha Roman Trnava 194
9. Sulkiewicz Jan Aritma 195

10, Arbeit Marcel Olomouc 195
Ženy£ 8 účastnic
1. Polakovičové Dana Trnava 207 i
2. Krňávková Dva Šternberk 210
3, Váňové Dagmar Sp.Praha 4 214
4. Palovičová Olga Košice 215
5. Valentová Věra Aritma 216
Žáci: Valenta David Aritma 207 i
Junioři: Holub Leopold Kopřivnice 197 i

21,5

25,8

25,8
24,6
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Svůj závěr měla v Trnavě i prvoligová soutěž družstev. Kdo zvítě
zí se vědělo už před posledním kolem. Jen nepředvídaná událost mohla 
Trnavu připravit o prvenství, které doma jenom zpečetila, 0 téměř nemož
né se snažila Aritma, která však při vší úctě na domácí celek nestačila. 
Hebýt však výpadku pražských hráčů v polovině soutěže, mohli myslet da
leko výš. Dobře opět hrálo i družstvo dalšího pražského oddílu Golfu a 
málem sesadili loňského mistra z Olomouce ze třetího místa, hejdramatič- 
tější však byl boj z konce tabulky. Když se po druhém kole objevil celek 
Příbra mi na 5.místě a za ním všichni jeho největší soupeři, zdálo se, 
že má vyhráno, neuvěřitelný výpadek v kole třetím, kdy ho jak oternberk 
tak 3p.Praha 4 doslova převálcovaly o téměř 2C úderů, byl však konec všem 
jeho nadějím. Trápení v posledním kole pak bylo spravedlivou tečkou za 
jeho letošním účinkováním.y I.lize. Jen ještě P.Prchal se snažil pozved
nout prapor. Jeho esovou šňurů však přerušila čtyřka na koši!?
Po čtyřech letech se tak loučíme s družstvem Sp.Příbram, které doplatilo 
na to, že si za celou tu dobu trvání oddílu nevychovalo žádné nástupce. 
Všech 32 ligových kol odehrálo 6 hráčů a to ještě J.liacour hrál jen 
jednou. Jeho návrat mezi naší elitu bude jistě, při dnešní konkurenci 
ve II.lize, velice obtížný.
I.liga - 8.kolo I.liga - konečná tabulka
1. Sl.Trnava 487 9 1. Slávia Trnava 57 4.122
2, Aritma Praha 494 7 2. Aritma Praha 51,5 4.140
3, Golf Praha 517 6 3. Lok. Olomouc 45 4.205
4. Lok,Olomouc 520 5 4. Golf Praha 45,5 4.189
5. Start Brno 522 4 5. Start Brno 33,5 4.283
6, T,J,Šternberk 525 3 6, T.J.Šternberk 23 4.379
7, Sp,Praha 4 528 2 7. Spartak Praha 4 20,5 4.321
8, Sp.Příbram 543 1 8. Spartak Příbram 19 4.359

2. Přebor Prahy, 8.,9.10. 1983
Již po několik let hráči pražských oddílů hrají oddílové přebory 

společně a celkový vítěz získává titul pražského přeborníka. I letos se 
sešlo téměř 30 hráčů a hráček, aby změřili své síly na všech třech závod
ních hřištích.v Praze. Tento kombi turnaj, který se hraje jako siaíSená 
kategorie se stal kořistí ZáviSe Svobody ze Sp.Praha 4, kterého konec 
sezóny zastihl ve výborné formě. Byl to také on, kdož se výraznou měrou 
zasloužil o záchranu svého družstva v I.lize. Mezi muži si vedla zdatně
Věra Valentová, která vybojovala celkové

Výsledky;
1. Svoboda Záviš Sp.Praha 4 177
2. Sulkiewicz Jan Aritma 179
3. Valentová Věra Aritma 182
4. Valenta Jan Aritma 186
5. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 187
Přeborníci oddílů 
Aritma:

Sp,Praha 4 
Golf Praha

Sulkiewicz Jan 
Valentová Věra 
Svoboda Záviš 
Váňová Dagmar 
Hybner Robert 
Kbžíšková Miroslava
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3. Kvalifikace o I.ligu - 3rno. 15.,16.10.1983
Polovina října, to byl dost pozdní termín pro konání dlležitého 

turnaje. Počasí vsak nebylo nejhorší. Do Brna se sjela všechna vítězná 
družstva čtyř skupin oblastních druhých lig, aby svedla boj o uvolněné 
místo v lize první. Všechna družstva nastupovala s poměrně stejnými 
ambicemi. Jen moravský účastník, Kopřivnice, do kategorie favoritů ne
patřil. Už také proto, že přijel bojovat o postup jen s 5ti hráči. První 
den odstarto'?® la nejlépe Plzeň. Vydrželo jí to však pouze jedno kolo. Ve 
druhém jí vystřídaly ve vedení Košice, které už svou šanci nepustily. 
Překvapením bylo až 3.místo Litoměřic. Poslední Kopřivnice za těmito dost 
zaostávalBk . V pěti také není divu. Po zvážení celé situace, také druž
stvo Kopřivnice už druhý den nenastoupilo. První den byl jistě ve všech 
družstvech důkladně diskutován, hodnocen a připravovala se taktika na 
den drt^, který měl všechno s konečnou platností rozhodnout. Do druhého 
dne nejlépe vystartovaly Litoměřice, jen těsně za nimi však jejich sou
peři. Ve druhém kole, nejlepším výsledkem dne svůj náskok ještě zvýšily. 
Na druhém místě zůstaly Košice a Plzeň se začla propadávat. Nejdůležitěj- 
ší pi?o celý vývoj druhého dne se však stalou třetí kolo. Vedoucí Litomě
řice zahrály zcela nepochopitelně špatně a naopak Košicím se dařilo.
V tomto kole nejen, že zlikvidovaly náskok, ale dostaly se do vedení.
V posledním kole si jen kontrolovaly své postavení. Ani druhé místo, kte
ré měly po výkonu Plzně jisté, by je o celkové vítězství nepřipravilo. 
Následující rok tedy nahradí v I.lize Příbram a posílí tak postavení slo
venských hráčů v čsl.čpičce. Plzeň a Litoměřice to budou muset zkoušet 
napřesrok znovu.
Výsledky: l.den 2. den
1. SI.VST Košice 503 5 1. Sl. V5t  Košice 497 5
2. SI.VS Plzeň 510 3 2. Sl.Litoměřice 500 3
3, Sl.Litoměřice 516 2 3. SI.VS Plzeň 509 2
4< Start Kopřivnice 568 1 4. Start Kopřivnice nenastoupil

celkem
1. Slávia vST Košice 10 1.000
2. Slavoj Litoměřice 5 1.016
3. Slávia v5 Plzeň 5 1.019

4. Československý pohár 1983
Muži; klasifikováno :106 hráčů
1. Fridrik Achim Trnava 615 11. Holzel Robert Golf Pha 469
2. Hlbocký Peter Trnava 613 12. toravec Milan Plzeň 460
3. Kožíšek Milan Golf Praha 608 13. Drgon František Trnava 458
4. Sulkiewicz Jan Aritma 603 14. Pavelek Ivo Aritma 441
5. Valenta Jan Aritma 597 15. Václavík Roman Příbram 437
6. Arbeit Marcel Olomouc 566 16. Krejčí Vlast. sen.Litoměřice 430
7. Benčík’ Leonard Olomouc 533 17, Blah% Roman Trnava 418
8. Vítek Aleš Olomouc 493 18. Krejčí VI.jun. Litoměřice: 410
9. Metelka Ladislav Golf Pha 485 19. Strnad Luboš Aritma 391

10. Hozmara Miroslav 3p.Praha 4 470 20. Qualich Igor Březno 382



ženy: 14 klasifikovaných hráček
1. Kožíškové Golf Pha 726,5 

Sp.Pha 4 706,6
Šternberk 651
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2. Váňové D.
3o Krňávková E. 
4. Pardusová B, Brno 415

5. Valentová V.
5. Placrová D.
7o Polakovičové D. 
8. Kreuzigerové 1.

Aritma 392,5 
Plzeň 359,5
Trnava 136
Šternberk 102

Československý žebříček 1983 
Muži: 195 klasifikovaných hráčů
1. Hlbocký P. Trnava 743 16. Krejčí V. jun. Litoměřice 4952. Pridrik A, Trnava 737 17. Rozmara M. Sp.Pha 4 4943. Sulkiewicz J. Aritma 712 18. Valenta D. Aritma 480
4. Valenta J. Aritma 592 19. Putnóky M. Trnava 4695. Kožíšek M. Golf Pha 688 20, Véclavík R. Příbram 4535. Vítek A. Olomouc 663 21. Svoboda M. Kopřivnice 4587e Arbeit M. Olomouc 638 22. Hercík K, Litoměřice 4548. Benčík L. Olomouc 637 23. Daniel 0, Brno 4529. Moravec M. Plzeň 622 24. Holub L. Kopřivnice 44710. Drgcň F. Trnava 558 25. Strnad L. Aritma 44311. Metelka L. Golf Pha 548,5 26. Krejčí V. sen. Litoměřice 43612. Qualich I. Březno 535 27. Hybner R. Golf Pha 43113. Pavelek I. Aritma 526 28. Palovič I. Košice 41614c Hólzel R. Golf Pha 525 29. Pergl J. Golf Pha 40315. Blaha R. Trnava 505 30. Metyš 0. Brno

Ženy: 34 klasifikovaných hráček
1. Kožíšková M. Golf Pha 850 9. Bokrová J. Příbram 2532. Váňová D. Sp.Pha 4 806, 5 10. Hábovčíková V. Březno 170,53. Krňávková E. Šternberk 720, 5 11. Lučatíncová A. Březno 165,54. Placrová D, Plzeň 590 12. Sedláčková L, Opava 1205. Pardusová B. Brno 520, 5 13. Mišovicová I. Prievidza 1146. Valentová V. Aritma 499, 5 14. Kreuzigerové I, Šternberk 1027. Koleničková B. Březno 320 15. Lisové V. Cheb 93,58c Polakovičové D,. Trnava 268

-prc-

SEEFELL 83 /zájezd výběru čs.hráčů pod hlavičkou Aritmy Praha do rakouské
ho Seefeldu na III.mezinárodní turnaj v miniaturgolfu 
3. - 4.9.1983/

Hned po 6.kole I.ligy družstev v Příbrami vyrazila v pondělí 28.9.63 
malá vy'prava 8 nominovaných hráčů směr Seefeld - Kadolz. Část z Prahy 
část z Brna a společným výchozím bodem bylo určeno Znojmo. Plánovaný 
sraz 13.00 se protáhl o 3 hodiny, kdy pražské Část čekala na vydání 
výjezdní doložky Michale Putnókyho až do 12 hod. a pak teprve mohla
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vyrazit směr Znojmo. Brněnská část výpravy si po třech hodinách čekání 
prohlédla snad všechny restaurační zařízení města Znojma. Konečně y 
16.hod jsme se sešli před stanoveným hotelem a společně jsme vyrazili 
směr Bakousko - hraniční přechod Hevlín - Laa/Thaya. Ve výběru hráčů 
byli: Luboš^Běhounek, Igor Qualich, Roman Véclavík, Leopold Holub,
Michal Putnóky, Jan Valenta, Věra Valentová, David Valenta.

Všichni si byli jisti, že nyní již bude cesta krátká a časově nená
ročné. Avšak ouhal lía hraničním přechodu se zjistilo, že Romanu Václaví- 
kovi se ztratila z výjezdní doložky nula. A tak opět zdržení, telefono
vání a po hodině jsme konečně pokračovali dál. Když jsme se blížili 
k Seefeldu^ tak nás potkal p. Jeorg Jun^mayer, který, po informaci z 
hraničního přechodu, nám již jel naproti.

Hřiště bylo pro všechny, mimo R.Václavíka, úplně nové, pouze dráhy 
se nazývaly stejně. Sternitové mantinely, váha s velkou světlostí, 
umožňující hrát lehkými míči, úzký looping a úzká ledvina, plechový ná
jezd do květu u klínů a neesový šnek a most - to byly dráhy, které nám 
nedávaly klidně spát. A k tomu ještě vědomí, že účast hráčů z rakouských 
oddílů bude silná. Přijeli i obhájci putovního poháru - Votivpark Jien.

V pátek večer bylo slavnostní zahájení III.mezinárodního turnaje
0 putovní pohár města Seefeldu za účasti všech účastníků turnaje, činov
níků místního klubu, starosty Seefeldu a ostatních pozvaných hostů.
Druhý den, přesně v 10.00 hod, byl zahájen samotný turnaj. Počasí se 
přes noc dosti změnilo a tak se dá říci, že se naše šance zdály vzdá
lenější než jsme si je představovali. Bylo čitá. ně chladno, větrno.
Ha startu se objevilo celkem 63 hráčů ze 14 oddílů z 5 zemí. Vedle rakous
kých hráčů zde bylo ,■ 8 Čechoslováků, jako nejsilnější zahraniční yýprava, 
dále hráči z Itálie, NSR a Švýcarska, Naše výprava obsadila všechny vy
psané kategorie.
Do hlavní soutěže družstev nastoupila naše družstva a přecevzetím ohro
zit špičku rak.družstev zejména dvojnásobného vítěze této soutěže druž
stvo Votivpark Wien. které mělo šanci potřetí vyhrát tento turnag 
a získat natíralo putovní trofej, A tak se rozvinul tvrdý boj mezi naším 
Jl družstvem a rakouskými družstvy Votivpark Hen a Pernitz, Ve vedení 
se střídala všechna uvedená družstva, když nakonec přeci jen zvítězil 
posledním kolem oddíl z Pemitzu před Votivparkem Wien a naším,A* druž
stvem, ,B'družstvo skončilo na pěkném 5.místě.

Po l.dnu bylo uspořádáno společné kulturní posezení v místním 
club-lokále s muzikou a tancem, kde jsme navázali přátelské kontakty 
s rakouskými hráči. V neděli se turnaj zdárně dohrál, i když počasí v 
noci zazlobilo a po vyhlášení vítězů a předání cen se Seefeldští s kaž- 
kým hráčem rozloučili dárkem na cestu - jednou lahví dobrého seefeldského 
ryzlinku. líaše výprava byla ještě v neděli večer pozvána starostou do 
místní Heurige vinárny, kde jsme se rozloučili a poděkovali za všechnu 
starost, ochotu a pohoštění, kterých se nám během pobytu dostalo. Všichni 
naši hráči konstatovali, že při návštěvě rakouských hráčů ze Seefeldu v 
Praze se budeme muset hodně snažit, abychom se vyrovnali a úrovní, kterou 
jsme zažili v Seeféldu.
V pondělí jsme se rozjeli společně domů a pocitem, že jsme nakonec udě
lali dobré jméno našeho golfu v zahraničí nejen svými výkony, ale i cho
váním, společenskou zdvořilostí a kamarádskýiói vztahy k mnoha rakouským
1 ostatním hráčům.
Výsledky:
Družstva: 1. Pernitz II. 698

2. Votivpark 7C9
3. Praha I 711
4. ,VAT I, 732
>• Praha II, 741
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Ženy£ 19 účastnic žáci: 5 účastníků
1. Go Freilach R. 203 ló 25,37 1. D. Valenta ■ 5 205 i 25, 622. B. Fischer R 204 25,50 2. W. Vogel R 256 3 2; 003o 3. Scháffer R 204 25,50 3. A.Vogel R 270 33,754. V. Valentové fi 197 28,14

/bez finále/ Junioři; 3 účastníci
líuži; 36 účastníků 1. L. Holub Č 206 25,75
1. Ch. Guthauer R 192 i 24.00 ?• P* Kaiser R 224 28,00
2% R. Václavík C 194 iw©xns R 247 30,87
3. G. Mauler R 196 24,50
4. J. Polaczek R 197
5. F. Ssberger R 198
6, M. Putnoky C 198 24,75bez finále

14. L. Bčhounek c 182
16. J. Valenta ft 183
17. I. Cualich 5 184
Soutěž párů: 17 párů Manželské páry: 11 manž.párů
1. G.Mauler/G.Freilach 354 1. E. a J. Scháffer 361
2. G.Hoyer/Ch.Guthaner. 359 2. 3. a R, Hubner 370
3. G.Lakits/B.Fischer 363 3. J. a V. Valentovi 360

Jan Valenta

Informace mlédežnické komise mezinárodního svazu dráhového ^olfu - I3GV
ICLádežnická komise při IBGV je složené z následujících zástupců 

jednotlivých zemí;
Eolf Honegger Svjřcarsko
Sture Linquist Švédsko
Júrgen Waltz HSR
Dinant van Weg Holandsko
Johann Wagner Rakousko

Tato komise uskutečnila v roce 1982 průzkum počtu juniorů na celkov
počtu hráčů v jednotlivých zemích:
Země celk.počet z toho juj
CSSR 670 70
NSR 11 000 2 240
Itálie 620 60
Lichtenšteinsko 110 20
Holandsko 1 590 245
Portugalsko 1 3 0 30
Švédsko 12 350 2 330
Švýcarsko 1 125 245
Rakousko 2 050 350



Z této statistiky je vidět velké rozdíly mezi zeměmi. V^lývé to z 
toho, že v NSH a Svédsku aiají vlastní mládežnickou organizaci. V Rakousku 
a Itálii se zabývá prací s mládeží alespoň jeden funkcionář. V ostatních 
zemích takováto činnost neexistuje.

přeložil Fridrik - IKFO 3/83
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"flívělenk.Y k tréninku"
Jako jednu z největších překážek k dosažení špičkových výkonů vidím 

v problematice ovládání nervů. Jak často se souboj rozhodl na poslední 
dráze, nebo dokonce až v rozstřelu. V takovýchto situacích jsou často 
produkovány nejnepochopitelnější chyby, které se nestanou ani při nejne- 
koncentrovaně jllnuu tréninku.
Jak k tomu dochází? ,

První fáze před turnajem je trénink. Kaž<^ se snaží najít na jednotli
vé dráhy optimální materiál a nejideélnější linie.
Drxohá fáze by měla představovat automatizaci úderů. Zde je možné realizo
vat různé metody.Pomocí intenzivního a opakovaného odehrávání jedné drá
hy, nebo hraním množství okruhů lze dosáhnout určitou automatizaci úderů. 
Zde chci ovšem podotknout, že hráč by se před^turnajem neměl učit jed
notlivé úderové varianty, ale už v domácím tréninku získaný úderový re
pertoár využívat.
Často se výše uvedené varianty /trénink drah, kolečka/ využívají izolova
ně. Výsledkem bude jist ě neúspěch v turnaji. Zde musí trenér volit pro 
každého individuální cestu pro dosažení co možná nejlepšího výsledku.
Jako třetí fázi vidím přípravu ráno před turnajem. Rozehráni před tur
najem považuji za nevyhnutelné.
Čtvrtá fáze je příprava na 1.okruh. U každého hráče se před začátkem okru
hu projeví určité napětí. Toto napětí nesmí nikdy přejit do hektiky a 
už vůbec ne do nervové horečky. Zde musí trenér regulačně zasáhnout.
Hráč musí být odpoutaný od golfu rozhovorem, tematicky vzdáleným od hry. 
Pátá fáze je samotný okruh. Zde je hráč postavený sám na sebe. Se svými 
problémy se musí vyrovnat sám, musí na jít dostatečnou koncentraci pro 
každý úder. Nesmí se nechat ovlivnit spoluhráčem. Musí co nejrychleji 
najít vlastní herní rytmus a využít trénovanou automatiku. Když jsou dá
ny všechny předpoklady, je možné počítat s dobrým výsledkem.
Po páté fázi opět začíná fá.ze 4 resp. 3.

Když srovnéffiá přípravu s turnajem, zjistíme, že jsme udělali mnoho 
pro výběr optimálního materiálu a úderová technika byla antomatizovaná 
a přizpůsobená daným drahám, přece jsme se nikdy nezabývali s koncentrač
ními cvičeními, zda bylo trénováno v rytmu turnaje, nehovoříc o tom, co 
je hráč schopný produkovat při stresu. ^
A právě v tomto bodě je možné rozhodující zlepšení. Hráč musí v tréninko
vé fázi cvičit sebeovládéní a stresové situace navozovat. Zde záleží též 
na schopnostech trenéra určité situace simulovat. Potom by měla opět ná
sledovat fáze uvolnění, nebot i při turnaji se fáze absolutní koncentra
ce a uvolnění střídají podle počtu okruhů.Je proto překvapující, když 
právě ve finále nebo rozstřelu rozhodne o vítězství ztráta nervů u soupeře. 
Tyto chyby jsou výsledkem nesprávné a nedostatečné.přípravy. Ale protože 
víceméně všichni hráči vstupují do turnaje v tomto smyslu nepřipraven*, 
vyhrávají nakonec ti, kteří mají od přírody silnější nervy. Kterým to chy
bí mohu pouze poradit, aby se začali zabývat koncentračním-tréninkem a 
autogenními metodami.

Rakouský reprezentant a ex ME
přeložil Fridrik - INFO 3/83



1/ Dne 26.11.1983 bude v malé zasedací místnosti TJ Aritma Fr-aha usku
tečněno 1.zasedání komise PVIC. Předpokládané doba jednání 9 - 1 5  hod. 
Žádost o ubytování sdělte nejpozději do 16.11.1983. Vzhledem k prv
nímu setkání oddílových funkcionářů PVP na této úrovni, je účast nutná. 
Součástí programu bude i teleprojekce 4C minutového instruktážního 
filmu, který byl vyroben hráči TJ Golf dubu Praha, Slovanu Kladruby 
a Aritmy Praha ve spolupráci s RÚ Kladruby.

2/ Oddíly, kterým chybí složenky na placení vložného do soutěží na 
příští rok, se mohou obrátit na hospodáře KDG Jana Valentu - viz 
adresář.

-redakce-

MISS GOLF 83

A je to tady jako každý rok. Redakční rada letos posílena o dva 
nové členy, vysedává dlouho do noci u redakčního stolu. Plné popelníky, 
nedopité kávy a napjaté atmosféra, ve které všichni mlčí a přeiAýšlí, 
svědčí o tem, že musíme opět rozhodovat. Znovu bereme na sebe odpovědnost

za bezpečnost členů, rady po 
vyhlášení výsledků. Vzpomí
nám si, jak před několika 
lety těsně po distribuci posled
ního čísla, které obsahovalo 
i výsledky ankety MISS GOLF 
byl jeden člen redakční rady 
zdánlivě bezdůvodně inzulto- 
ván v jedné restauraci. Důvod 
byl jasný. Zdrcené a zoufa
lé dívky, které nebyly zvole
ny si najímají silné mladé 
muže, kteří pak zcela zasle
peni chladnokrevně ohrožují 
členy redakční rady.
Proto jsme se rozhodli převést 
část odpovědnosti na vás na 
všechny. Nenechejte nás v tom 
samotné a zašlete korespon
denční lístek s plným jménem 
dívky, která dle vašich před
stav je ta nejsympatičtější.
Tedy nestačí napsat jenom 
helenka apod. Redakce jindy 
rozpustilá a všetečné k problé

mům druhých zaručuje v tomto případě naprostou diskrétnost vašich názorů, 
nebol jak už jsem uvedl je to záležitost vdmi ošemetná a může končit i 
násilnostmi.

Věříme, že nás nezklamete a těšíme se na vaši pomoc do 15.12.1983.
-redakce-



Takřka ve stejný den proběhly dvě sVatby. Jedna v Čechách a druhá na 
Slovensku.
Dne 15.9.1983 slečna Věra Lukešové a Karel Lipmann ze Slavoje Chonutov 
se rozhodli uzavřít manželství.
Dva dny poté 17.9. v 16.IC hod v Jrcadlové síni Primaciálného paláca 
v Sratislavl uzavřeli sňatek Jaroslava Sýkorová a Kristián Elschek 
ze Slávie Trnava.

Jelikož jsme seriózní plátek ověřovali jsme si tyto informace ještě 
na radnicích obou měst a bylo nám sděleno, že oba muži řekli své A2i0 
dobrovolně a tudíž jejich současný stav manželský je platný a trvalý, 
íakže už se nedá nic dělat. Srdce nám vždy ustrne, když vidíme, jak nej- 
lepší mužové - rj'tíři dráhového golfu prohrávají souboj s LÍSKOU a pora
ženi, zajati jsou "dobrovolně" uvrženi do stavu manželského. Jak daleko 
je potom dráhový golf odsunut to snad nemusíme ani líčit. Navrchu nabýva
jí takové důležité činnosti jako praní velkého prádla, nákupy, mytí ná
dobí, kdy vymalovat, kam na dovolenou a jak sehnat druhé zaměstnání. 
Jediné šance pro vás a dráhový golf je pojmout chomout manželský jako 
nový prostor pro expanzi dráhového golfu s heslem - HRAJE CELÁ RODINA. 
Jedině tak naplníte nudné víkendy radostí a zábavou. Už od středy budete 
rodinu připravovat na páteční předčasný odjezd. Vaše žena bude stále v 
jednom kole v přípravách /praní, žehlení, balení svršků/, na turnajích 
pak bude středem pozornosti téměř pokaždé stovky mužů /to dělá ženám 
dobře/ a v tom fofru během sezóny ji ani nepřijde, že vlastně neustále 
nosí dres, džíny a kecky. Ušetříte za předraženou parádu, protože se 
nedostanete ani do divadla, ani na dovolenou. Avšak úspěch, potlesk 
davu a vavříny na turnajích vám vše vynahradí. Jediný vyhraný turnaj 
vám dá zapomenout na půl roku strádání. Nevěřte heslu "SVĚTSKÁ SLÁVA 
POLŇÍ TRÁVA".

Úspěch, to je závraí z radosti.

Pavelek - svobodný pán z Vršovic 
Prchal - svobodný pán z Holešovic

Nabízíme vám jedinečnou příležitost. Výprodej za snížené ceny.
Ve skladech redakce se nachází po vánočním úklidu ještě omezený počet 
starších čísel našeho časopisu, K dispozici jsou všechna čísla s výjim
kou Č.13. Cena jednoho sešitu je 1,-Kčs. Máte-li zájem, napiště si 
na adresu P.Prchala. Plaíte zásadně složenkou.
číslo/rok počet kusů k dispozici číslo/rok počet :

1/80 0 18/82 7
2/80 0 19/82 11
3/80 15 20/82 13
4/80 5 Jl/82 11
5/60 3 22/82 5



- Ib -

čÍBlo/rok nočet ks k dispozici číslc/rok počot ks ;
6/60 13 23/82 16
7/80 19 24/82 14
8/60 8 25/62 2
9/80 9 3

itSTŠI 39 27/63 9
11/81 30 28/83 7
12/81 17 29/83 5
13/81 0 30/83 5
14/81 5 31/83 5
15/81 3 32/83 5
16/81 1
17/81 10 1 X komplet bez čísla :

k_disgozici

1 9  6 3

-redakoe-

1 když ještě není konec roku, přesto už má Flora Olomouc letos vypro
dáno. Otiskujeme letošní přehled hřiší MTG a tím zase na rok přerušíme 
tutro rubriku. Stodevadesát prodaných hřiší nám skýtá velké možnosti za
kládat nové oddíly po celém území CSSR. Na takové množství existuje v 
současné době pouze 24 oddílů. Na všech postavených hřištích oddíly 
vzniknout nemohou. Jsou to bufi rekreační zařízení umístěná v lesích nebo 
léčebná zařízení pro pacienty či objekty ministerstva vnitra, minister
stva obrany. Předpokládám však, že když pomineme tyto nedostupná místa 
pak dobrých 80 hřiší nám poskytuje reálné možnosti zakládat nové oddíly.
Je potřeba jen^chtít a neztrácet trpělivost. Pro přehlednost rozdělíme 
těchto 190 hřiší geograficky do 10 krajů republiky, aby každý mohl reálně 
posoudit kolik nových oddílů lze založit v jeho okolí. Přehled bude vy
tištěn a zvláší rezesílán funkcionářům PV? a oblastním vedoucím PVK a STK.
177. OKR Důl Dukla Havířov - zámek Sobotín
178. ROH Praha - Podštejn u Vamberka
179. WÍV Dudince - ilotel
180. VZKG Ostrava - RS Kostelec
181. Jednota Příbram - Sport hotel Živohoší 
ílsfT^-.Zotavovna ROH Mír - Jánské koupele
163". Interhotel České Budějovice - IH Svět Třeboň
184. VŽKG Ostrava - RS Bílá
185. Technické služby Rimavské Sobota - RS Kurinec
186. TS Co CSTV Oblastní správa Plzeň - TS Zinkový
187. Zdravotno - Školské zariadenie Dudince 
168. Měli’/ v Dolnom Kubíně
189. OÚNZ Kroměříž - Psychiatrická léčebna
190. TJ Rudá Hvězda ŽSár nad Sázavou

-vel-
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Legenda
A, ruské řeka, otvor ve zdi, akademický titul 

pokolení, americký medvídek, značka mouky
název značky poloměru, písmeno abecedy, cizí mužské jméno, římská pětka 
TAiisUKA /město, kde bychom brzy rádi viděli nový oddíl DG/ 
spojka, listní voda, ruská řeka, římsky 2.CCO 
starořímský peníz, kolem, kostra lebky 
novozelandský pták, nástroj žence, slovenská předložka

B.
C.
D. 
B.
F.
G.
1. česká hora, rýnský člun
2. les, SPZ Rokycan, italský souhlas
3. předložka, šumavské středisko zimních sportů 
4« stařec, japonské souostroví
5. teskniti, hlt
6. esperantsky vejce, křehká hmota
7. šachový remis, asijský stát
8. část zažívacího lístrojl, solmizační slabika
9. předložka, SPZ Ostravy, hranice

10. hrob, výhra v lotynce na dvě čísla
-prc-
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Č e s k o s l o v e n s k y ^  d r á h o v ý  g o l f

Odpovědný redaktor; Ivo Pavelek
redakční rada ; Petr Prchal, Kataša Kubíčková

líilan Kožíšek, Achim Pridrils 
tiskne ; ÚV ČSTV
vydává : Komise dláhového golfu při

svazu golfu ÚV ČSTV 
náklad ; 280 ks
neprodejné, pro vnitřní potřebu DG


