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VI. sjezd SSTV
V Paláci kultury skonSilo v neděli 20.11.1963 třídenní rokování 

VI.sjezdu Československého svazu tělesné výchovy. Jednání probíhalo 
ve čtyřech odborných sekcích a v plénu. Sjezd zvýraznil nezastupitel
nou úlohu tělovýchovy, sportu a turistiky ve výchově a v životním 
režimu našich občanů a potvrdil, že ČSTV je největší organizací Mérod- 
ní fronty. Hlavní důraz byl položen na další rozvoj masové a rekre
ační tělovýchovy, na výchovne-ideovou činnost a další zkvalitňování 
vrcholového sportu a státní sportovní reprezentace. V diskusi vystou
pil i předseda vlády CSSH soudriah Lubomír Strougal, který mimo jiné 
řekl;

"Méme-li v příštím období dosáhnout v téovém rozvoji tilesné vý
chovy výraznějšího pokroku, musíme mít stále před očima i některé pro
blémy, které dosud trvají.

Hemůže nás nechat klidnými, že řada mladých lidí i t^ále projevu
je lhostejný vztah k tělesné výchově a nezájem o aktivní spoi’t a že 
tělesná zdatnost části našich dětí a mládeže zaostává za jejich dušev
ním vývojem. Počet zdravotně oslabených dětí - dnes je to téměř již 
každé páté - neustále roste a proto je jich také mnoho osvobozováno 
od povinné školní tělesné výchovy. Počet žactva a dorostu v tSlovr^ehov- 
né organizaci stagnuje a někde dokonce klesá. Tyto troblémy .jsou ne.1- 
výraznější u mládeže dorostového véku."

Ha závěr k masovému rozvoji tělovýchovy řekl; "Máme k dispozici 
údaje, které přesvědčivě dokazují pozitivní vliv sportu a tělesného 
cvičení na fyzickou a duševní výkonnost lidí. Lékaři a vědci dospěli 
k závěru, že aktivní pěstování sportu a tělesné výchovy zvyšuje o 
10 - 15 procent duševní tvůrčí schopnosti a že lidé, kteří ještě ve 
čtyřiceti či padesáti letech pravidelně běhají, jsou až o 35 procent 
produktivnější než ti, kteří nikdy nesportovali."

V usnesení VT.sjezdu ČSTV se kromě jiného říká, že v mdcháze- 
jícím období se pozornost c=lé tělovýchovné organizace soustředí 
především na další rozšíření tělovýchovných, sportovních s turistic
kých aktivit v životě mládeže i dospělých, na zvyšování výchovně 
vzdělávací ’ a zdravotní účinnosti tělovýchovného procesu, radosa
žení vyšší efektivity výkonnostního sportu a státní sportovní 
reprezentace.

1. zasedání subkomise PVK
V Praze se uskutečnilo 26.11.1983 první letošní setkání polL výchov

ných pracovníků oddílů dráhového golfu. Přítomné přivítal předseda
I.Pavelek a provedl hodnocení sezo'ny 1963.
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Prvním bodem programu byly kádrové otázky, zejména v oddílech, 
které nereagují po celý rok na výzvy k zapojení do jednotlivých 
úkolů. Důkazem toho byl$i pouze padesátiprocentní účast na zasedání. 
Nepodařilo se doposud vyřešit otázku oblastních vedoucích Čechy-střed 
a Cechy-západ.

V soutěži o Vzorný oddíl získal první místo TJ Šternberk
za plnění všech úkolů po celý rok, pravidelnou spolupráci s časo
pisem 6sl.dráhový golf, ze příkladnou práci s mládeží a vzorcové 
provedení akce Turnaj pro mládež.

V oblasti propagace se hlavní úkoly komise soustředily na iníor- 
movanost veřejnosti prostřednictvím tisku a televize, vydávání vlast
ního časopisu Čsl.dráhový golf.

Náplní činnosti komise letos i v příštím období je rozvoj drá
hového golf^ zvýšením počtu členů v oddílech a zakládáním nových 
oddílů, v roce 19S3 se do soutěží zapojily dva nové oddíly Slávia 
Hradec Králové a Seba Tanvald. V říjnu po skončení sezóny vznikl 
další oddíl Tempo Praha. Za spolupráce oddílů Golf d u b  Praha, Slo
van Kladruby a redakce časopisu Csl.dráhový golf byl natočen 
čtyřicetiminutový instruktážní film "Jak hrát miniaturgolf" pro 
účely Rehabilitačního ústavu v Kladrubech.

Z plénu na rok 1984 vyplynuly tyto úkoly:
1. stanovit nové ki-iteria soc.soutěže Vzorný oddíl a zapojit 

všechny oddíly
2. stanovit nové kriteria akce Turnaj pro mládež a zajistit provede

ní s následnou informací komisi PVKj cílem je zajistit soutěž 
juniorských družstev od roku 1985

3. ixizeslat na oddíly seznamy hřišl rozdělených po,krajích; 
cílem je zvýšit počet na 35 oddílů do konce sezóny 1985

4. zajistit výrobu holí a míčů čsl,výroby od r,1985
5. zajistit vydání 8 čísel časopisu Csl.dráhový golf
6. informovat telefonicky CTK o každém turnaji v neděli večer
7. zajistit vyrobení pořadu o dráhovém golfu v CST v Hlavní redakci 

tělovýchovy a motorizmu.

Na závěr jednání byl líSastníkům promítnut videozáznam s 
instruktážhím filmem "ĵ ak hrát miniaturgolf" z RÚ v Kladrubech.

Datum příští schůze komise PVK byl* stanoven na únor 1984 
den před aktivem oddílů v Brně na úrovni oblastních vedoucích.
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Informace za schůze předsednictva dráhového golfu

Závěr rotai byl ve znamení hodnocení sezóny v jednotlivých ko
misích a po té posledním jednáním předsednictva dráhového golfu, 
které se konalo 10.12. v prostorách hotelu International v Praze.

Úvodní zprávu z předsednictva VSG ÚV CSTV, které se konalo za
čátkem prosince, přednesl Richard Bokr. Oznámil, že slavnostním vyvrcho
lením oslav 80.výročí založení golfu v Československu bude zasedání 
v létě 1984 v Karlových Varech. Dne 9.srpna 1964 připadne tah sport
ky na dráhový golf. Komise DG zajistí účast na losování vč.scénáře 
nejpozději’ do konce června 1984* Zápisy z výročních členských schůzí 
oddílů musí být v kopii předány na sekretariátu svazu k založení 
do le dna 1984.

Předsednictva DG vzalo na vědomí zprávu předsedy oTK o činnosti 
za rok 1983 a zároveň schválilo plán na rok 1984.
Ze zásadních změn uvádíme:
- nereflektování na postup při mistrovských soutěžích
- ponechání výhod VT pro mistr.soutěže hráčům vracejícím se z voj.služby 
Obsáhleji vás v tomto čísle budeme informovat o všech zmSách v rub
rice STK.

Rovněž zprávu předsedy TiSK vzalo předsednictvo na vědooií a 
schválilo plán komise na příští rok. Intenzivně se přepracovává 
Jedrwtný tréninkový sýstém podle nových podkJa dů Ov CSTV.
Skolení trene'rů je připraveno na 10.,11.3.1964. Trenérsko-metodická 
komise navrhla vyloučit z případné reprezentace hráče, kteří by během 
hracího dne požívali alkohol.

Předsednictvo uložilo TMK, aby užší formou spolupracovala a 
oddíly. Během roku by měla TióK vydávat písemné zprávy pro oddíly jako 
je pravidlem v komisi sportovně-technioké. ^

Předsednictvo vyslechlo zprávu komise PVK za rok 1983. Hodno
cena byla mezioddílová soutěž, která probíhá za malého počtu zúčast
něných. Od příštího roku budou vydái^ nová kriteria pro soutěž o 
Vzorný oddíl. Úkolem komise je zapojit všechny oddíly. Dále komise 
PVK hodnotila práci redakce časopisu 5sl.dláhový golf. Bylo konsta
továno, že úkol vydat v roce 1983 opět 8 čísel byl splněn, ale se 
značným časovým výkyvem. V měsíci listopadu byly vydány čtyři čísla 
za sebou a tím byl skluz zlikvidován. V příštím roce redakce zajistí 
6 čísel s.pravidelnými termíny vydání. Po obsahové stránce bylo 
konstatováno, že novými pravidelnými rubrikami PVK a Ze světa 
byla informovanost hráčů zvýšena. Za členy redakční rady byli při
jati Milan Kožíšek a Arhim Fridrik.

V roce 1984 bude hlavním programem komise rozvoj dráhového 
golfu. Tedy podstatné zvýšení počtu oddílů a hráčů.

V diskuzi bylo navrženo odměnit ing.Klause Horáka za dlouhodobou 
práci pro cráhový golf tělovýdiovným vyznamenáním. Předsednictvo dále 
navrhlo a odsouhlasilo delegáty na vCs oddílů a stanovilo plán schů
zí na rok 1984. První zasedání v novém roce se uskuteční 25.února
v Brně, den před aktivem oddílů.



1« Informace z oddíliS
Jak už bjlo řečeno na předešlých stránkách bude koadse PVK 

vydávat Jako STIC a TiáK svoje zprávy. Informace funkcionářům PVK 
v oddílech prostřednictvím časopisu se zdají být málo účinné.
Jako první obdrží všichni pracovníci PVK zápis ze zasedání komise 
dne 26.11.1963.^To bude základ další spolupráce. Hlavní úkol - zvý
šit počet oddílů a hráčů - bude ve zprávě rozpracován,

2. Mová hřiště
Pro všechny oddíly v SsSR Jsou připraveny seznamy hřišt rozdělené po krajích. Je nutné:

1. zajistit přesnou adresu provozovatele
2. zaslat oficiální dopis z vašeho oddílu nebo ČSTV
3. uspořádat 1.osobní schůzku
4o získat organizátora, který vám sežene alespoň 6 zakládajících hráčů
5. 2.schůzka - propagační turnaj 
6« účast na ustavující schůzi oddílu

Seznamy budou rozeslány v průběhu ledne 1984.' Informace z kra
jů od prac.PVK budou v příštím roce naplňovat tuto rubriku. Nepochybuji, že se Jen pohrnou,

3. Oddílové kroniky
Zatím zaslaly:

1. Plzeň y 1975 - 1983
2. Olomouc 1969 - 1974
3. Opava
4. Šternberk 1977 - 1984 

1974 - 1983
Doufejme, že během ledna a února se podaří funkcionářům úkol splnit.

4» Nové výzvy
Dosud zaslaly Zprávu o činnosti za rok 1983 a některé i Znrávu z VCS tyto oddíly: ^

1. Tanvald
2. Kladruby
3. Plzeň 
4« Hr.Králové
5. Stemberk
6. Cheb
7. Opava

Zpráva 1983V

+ vCs
+ včs
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8. Aritma Praha Zpráva 1963
9. Trnava " + V5s

10. Olomouc " + vCs
11. Brno "
12. Chomutov "
Ostatní oddíly úkol ještě nesplnily. Konec ledna 1984 se brzo pif-iblí-ží.

5. Sportovní vybavení čsl.výroby
0 něco lepší situace se rýsuje v oblasti výroby golfových holí. 

Nebudeme zatím zbytečně předbíhat dobu. Díky iniciativě manželů 
Křížových z &adnib /čtenáři jjrominou, že v Imždém čísle píši o Klad
rubech, ale nělrteří lidé nedají pokoj a stále přicházejí s novými 
nápady^ takže je prostě nelze opomenout; přál bych každému oddílu 
alespoň jednu dvojici manželů Křížových/ byl redakci postoupen do
pis od výrobního družstva TECHNIASPOBT Ústí/Labem. V dopise je 
kladná odpověd na možnost výroby od čtvrté dekády 1984. Budou násle
dovat konzultace o počtu kusů, možnostech odbytu v celé fiSSH a .stanovení ceny.

-pavelek-

Bszbor drah
Jako každoročně jsme provedli rozbor hry z hracích protokolů. Le

tos jsme zahrnuli 20 mužů a 3 ženy dle čs.poháru. Jejich výsledky jsou 
ze sedmi celostátních turnajů a miniaturgolfové části mistrovství republiky 1983 v Trnavě.

Výsledky rozboru jsme sestavili do dvou tabulek. První tabulka 
ukazuje výsledky jednotlivých hráčů na drahách. Měla by jim pomoci 
při odhalování vlastních chyb a poukázat na překážky, které si zaslou
ží větší tréninkovou pozornost. Slabé výsledky na některé dráze 
mohou naznačit i mezeru ve vybavení míči. Ke skutečnému posouzení 
hry je však dobré porovnat tabulkový výsledek s tréninkovým deníkem, 
tj. opsanými protokoly. Jen tak se ukáže, ,zda Spatný celoroční výsle
dek na dráze je zapříčiněn jednorázovým selháním nebo zda se jedná o trvalý jev.
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Druhé tabulka ukazuje technický stav jednotlivých drah na 
hřištích, kde hrajeme CTJ. Ué dva dčely:

Poslouží široké škále všech hráčů pro posouzení vlastní 
výkonnosti na jednotlivých drahách. Po porovnání s tréninkovým de- 
M k e m  snadno zjistíte, na které dráze jste nejvíce ztratili oproti 
nejlepším. Příští rok zde asi použijete jiný balón nebo systém. 
Bude-li se stejná dráha opakovat vícekrát, zaměříte se na ni v 
tréninku. A neméte-li tréninkový deník, i pak vám tabulka může při 
trošce pozornosti pomoci. Až příští rok přijedete do Brna na hřiště 
Favoritu, nebudete trénovat loopin^ na eso, pouze na prohoz.
Průměr 1,95 vám nedává skoro žádné šance esovat. Ušetřený čas na
opak strávíte na lopingu sousední Riviery, kde jsou vaše šance 
mnohem větší. Při tréninku ib hřišti Lokomotivy Olomouc si dejte 
pozor na ledvinu. Je nejhorší v republice. V Trnavě mopak musíte 
dát nejmíň tři esa na každé dráze.

Druhým účelem tabulky je zlepšení technického stavu našich 
hřiší. Chceme-li jej zlepšovat a přiblížit se tak iiVropě začněme od 
nejhorších překážek. Ty můžeme hodnotit jednak absolutně - v ta
bulce je desátá nejhorší s průměrem 1,86 /ze sta ran 14 es je 
skutečně málo/, jednak relativně - vzhledem k celostátnímu (S na dané 
dráze. Dráhy jako ležaté kužele a příčky na PavoritUj blesk na 
Rivieře, váha a šnek na Děkance, trubka a šnek na Arxtmě, váha a 
příčky na Floře, koš ve Šternberku, ledvina na Lokomotivě nebo most 
v Trnavě se špatnými výsledky neprezentují náhodou ani poprvé.
Kazí úroveň našich soutěží často!již celou řadu let. Většinou není 
vidět ani minimální snaha po nápravě ze strany domácího oddílu. 
Pořadatelé by si měli vzít k srdci větu ze záhlaví rozpisu jejich 
turnaje:

Oddíl je pořadatel z pověření svazu golfu.

-kožíšek-
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\r.ĉ.V 9V
'vO
V ?V

g w
X'

->
V

4-CiX
CAři
X

X-Aj>5* Pí:
X ^SiX

ERtÁVKOVÁ řv tj*6V '«V'
iti
V

' 4) c4 «>0SJv 4 0?
4 X

*o
X- 4 U*.

X f t
X X X

celkem ^
•Y*

rT X
v

C--Í CA■'O '4.
V >? Sí

fi10.
X

4v x*̂
?:
V

s ci
X"

«»•“tiX X

> iT5■He0]
u

Sm

bCc•HP.Or—*

>>JbC*c‘f-
c.

0)
r-i0.'
P

i>rM

CO
a::•cC>

u

•p
CD

>c-v*
ř—<
:x

«CÍ•H>X50>rH

>3CiH>

*P
coo6

jřo:c*xn

•pCl*»A
>

corH

rH
a’x: xoo

Jx.

>3T?

2P4

00

1
00

u

o(U

4c(0orH.£>



-  9

p r Bm ě r y  d o s a ž e n é
NA JEDNOlLIVfCH 
d r a h í c h  p Si  CTJ

O
•

O
a

e

S

o .

í0
»

í
H
H*

í

$ .ft
S

V

s
ř

4r

>
n
K
rt-

i
K
O
►1tt
O
H
O
f

(/k  
ct • 
0

3

r

g-

r
ř f
«
0  
H

1
O
c
o

»0
►K
Hv
0*
*i
9
B

t?

g

á

PmjmSr hřiStS W M l i, i te M S 4,t,h M l i h i S i 4 M

klíny 4,cti M i 4 5 4 M 4 ,0 4,04 4 ,o i 4,03 4.01 4.0S

sopka 4,Ob i,O b M M M i 4.0 4,01 4,04. 4,0S 4,03

koš i iD í 4,Ob M 4,01 i,o s 4 M M i 4,0b 4,0b <iOV

středový kruh u M S M i M l M B 4,29 4.4 4,1 4.49

ledvina W M i M S M i 1,iS 4 2 1 i . M 4,43 1,3

úhel M i M 4 - M l M l 4 ,2 Í 4,l i 4.2S 4 , f í U2L

labyrint irS Z M i M i M i i,2 b 4,22, 4,1, 42 3 4 ,X 4,3b
\pyramidy 1,Í2 M w 4 ,it i M 4,S1 M 439 4,2C 4,43

proudy M M i,SC M H M B 4,38 4 ,C 4,13 4,49

most M B M Í 4 T M i í ř M i 4 M 4,29 1,Sb 4 ,S Í

lež. kužele M l M i M i,U , l,S Í 4 ,M 4 f3 l i ,S l 4 .M 4 ,L

blesk M l M k 4 ,9 f 4,SZ M i 1,‘i i M l 4,19 4,34 4 ,M

vlny 4 , ^ i , i 8 i , S i M M b M B 4 , í i 4,46 i,3 b

váha M t M i 4 ^ i i S M l , m 4,f3 4 3 - 4,L i 4 Ř

pří 6fcy M S M i i,LS 1 M i,SS M l M 2 4,L 4,L i 4 ik i

šnek l i f . n M S M i 1 ,0 M L U B 439 431 4,LL

loping /,« M T i , K 4,9b 4,9 M L 4 , í í 4 , i9 4,LL 4,39

trubka M B 4 ,% 4 , í l 4 ,te UOb i , i L M l i,L I 4 , i í



z velké knihy o malém mígku /závěr/
Hracl_a_tréiiinkové_£omůcl<y

Era přes body
Chceme-li správně mířit a Icontrolovat budoucí dráhu laíče, 

máme řadu možností, jak si pomoci.
K dosaženi esa musí míč vždy kopírovat stejnou dráhu. Jeho 

cesta je jiřitom často poměrně složitá. Křivé eternitové desky jsou 
příčinou sklonu dráhy a následného utahování míče z přímého směru. 
Je-li mlč utahován napravo, je třeba jej nadehrávat doleva. Nade- 
hrání musí hýt někdy tak velké,' že mlč stavíme na základní čáře mimn střed ve směru táhnutí.

Budeme-li hrát na ideálně rovné dráze, mižeme zamířit - tedy 
vyrovnat patku hole - podle okraje dráhy, mantinelu nebo podle zá
kladní čáry. Jak si ale zapamatovat úhel odklonu patky, musíme-li 
nadehrávat nebo hrát šikmo na mantinel? Nejobvyklejší pomůckou 
pro tyto případy jsou tzv. pomocné body. lía povrchu dráhy si naj
deme takové skvrnjř ve zbarvení eternitu, přes které vede dráha mí
če. Nejvhodnější jsou body vzdálené 30 ♦ 50 cm od místa odpalu.
^ y ž  se na ně hráč pohledem upře, vznikne dojem, že překážka 
^  v bezpros^třední blízkosti a že se proto dá mnohem snáze překonat. 
Dráhu míče si pak promítáme jako spojnici jeho středu a pomocného 
bodu. Patka hole je na tuto spojnici kolmá.

Při úderu o mantinel míříme na lakové nebo řzrezavělé! /ty 
přeci u nás nejsou/ skvrny. Hraní přes body je konečně nezbytné, ' 
i při dlouhých dohrávkách. Na myšlené rovné čáře vyhledáváme pomoc
né značky tím, že si přehrajeme běh míčku okem.

Netřeba- jistě zdůrazňovat, že je zcela vyloučené nanášet značky ha dráhu uměle.

Nákresy drah
čím výše šplhá hráč na žebříčku, tím vědečtější jsou jeho 

treliinkové metody. K tonu náleží i poznámky o použitých variantách 
hry na jednotlivých drahách. Míč a jeho příprava, způsob úderu, 
síla úderu, jjomocné body a jiné. Hráč by měl tyto poznámky začlenit 
do svého_tréninkového deníku již na počátku své kariéry. Kraje-li 
na deseti až dvaceti hřištích za sezónu, jsou ooznámky tohoto tvou 
nezbytností, protože usnadňují trénink.
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Cílem každého tréninJcu Je dosažení co ňejle^ších výsledkd na 
soutěžích. Teprve zde se totiž ukáže kvalita tréninku v kon3crétních 
číslech.

Soutěže hrajeme na 4 až 6 okruhů, za den. Na hřišti jsme často 
od rána do večera. Někdy i dvanáct hodin. Nervové vypětí přitom 
urychluje únavu. Proto je tělesná a nervová konstituce nezbytným 
předpokládám k úspěchu. Naše pohyby musí být dobře koordinované 
X v pozdním odpoledni, kdy se často rozhoduje o výsledcích. Sou
částí přípravy proto musí být i ziyšování všeobecné vytrvalosti.

Jako nejvhodnějěí fyzická příprava se ukazuje gyr^atika, 
míčové hry a běhání. Jako ideální doplňkový sport se jeví olavá- 
ní, které posiluje tolik namáhané zádové partie.

Při soutěžích družstev je kromě nezbytné speciální spolupráce 
/varianty drah, míče a jejich příprava/ důležitá atmosféra a sou
držnost v kolektivu. Nesmí se uplatňovat rivalita, která rozloží 
družstvo složené ze sebelepších individualit.

Psychická složka hry by potřebovala samostatnou publikaci a 
ne několik řádek na závěr knihy. Ifoncentrace tvoří u vyzráDe jší ch 
hráčů rozhodující faktor úspěchu, V žádném případě se nesmíme ne
chat vyvézt z konceptu. Jen ten, kdo je schopen začínat znovu a 
znovu bez ohledu na již zkažené údery se může vyvarovat dalších 
chyb. Nic neuškodí hráči víc, než když se rozčílí při každé zma
řené esové příležitosti.

-kožíšek-

Na listopadové schůzi komise STK a následně na prosincové 
schůzi komise dráhového golfu byly navrženy a odsouhlaseny některé zásadní změny ve struktuře soutěží, které nabudou platnosti již 
od začátku nové sezóny. Považujeme proto za povinnost s těmito 
úpravami seznámit předem i širokou veřejnost z řad našich čtenářů,
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přestože budou samozřejmě zapracovány do oficiálních materiálů 
STK, soutěžního řádu, stélách i proměnných pokynů a jejich do
datků.

Změny vyšly z řady kritických připomínek, které komise STK 
na adresu soutěží dostala. Ty nejzávažnější, které byly pro roz
voj IXj přínosem byly tedy akceptovány.

Soutěže jednotlivců
- dle stavu žebříěku 83 a zisku VT pro rok 84 byly upraveny směr

né poity postupujících na mistrovské soutěže z jednotlivých ob
lastí resp. krajů a byla upravena směrná čísla účastníků na CTJ 
z jednotlivých oddílů

- je zavedena možnost nereflektování na postup i při mistrovských 
soutěžích. Neúčast na vyšším stupni je nutno předem ohlásit po
řadateli a rozhodčímu na nižším stupni soutěže

- pořadatel CTJ a mistrovských soutěží je povinen zpracovat časový 
rozpis, který bude hráčům a rozhodčímu k dispozici bezprostředně 
po vyhlášení losování’

- byly určeny bodové limity pro získání 'VT /odpadá pořadí/ tak, 
aby každý hráč mohl,, dle svého bodového zisku v žebříčku, znát 
ještě před skončením sezóny své možnosti. Zatím se týká pouze 
soutěže mužů, soutěž žen, pro celkem malý počet klasifikovaných 
hráček, zůstává nezměněna.
Limity jsou; M.VT - 530 b, I.VT - 420 b., II.VT - 210 b., III.VT 
- alespoň 1 bod v celostátním žebříčku. Ostatní kriteria zůstá
vají nedotčena ' ̂

- VT a jejich výhody pro hráče vracející se z voj.služby nebo hráč
ky vracející se z nateřské dovolené, event. hráči a hráč^, kte
rým z jakéhokoliv důvodu STK povolila na určitou dobu přiznání 
VT, platí těmto hráčům i pro mistrovské soutěže.

- při nedodržení stanoveného minimálního počtu účastníků na někte
rém z turnajů, krácení bodů se provádí od zadu, t.j. odpodávají 
nejméně bodované místa.

Soutěže družstev
- je předepsán jednotný rozpis losování s možností nasazování hrá

čů, Před soutěží se jen vylosuje číslo družstva. Při nezaslání 
nominace budou hráči nasazováni vždy podle soupisky.

- z celostátní soutěže družstev přímo sestupuje družstvo na 6.místě. 
Družstvo na 7.místě se zúčastní kvalifikace s vítězi oblastních 
soutěží družstev. Z této kvalifikace postupují 2 družstva do nej- 
vyšší soutěže. Toto pravidlo bylo přijato proto, aby bylo za
jištěno, že nejvyšší celostátní soutěž družstev budou hrát opravdu 
ty nejsilnější celky a proběhne rychlejší výměna slabších družstev.
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Hozhodčí
- delegovaný rozhodčí musí být na hřišti 1 hodinu před začátkem 

hry
- rozhodčí musí na začátku hracího dne oznámit přesný čas
- sazebník trestů. byl doplněn následujícím ustanovením;

Odehrání dráhy před ukončením hry předchozí skupiny - 1 trestný 
bod a opakování hraní dráhy

Různé
- protože se v minulosti několikrát statt-, že pořadatel turnaje 

nezajistil ceny,pro vítěze zbylo jen potřesení rutoUj bylo rozhod
nuto, že minimální odměnou na RTJ musí být alespoň diplomy.

- rovněž tak u dlouhodobých soutěží jednotlivců, čsl.poháru a čsl. 
žebříčku byla stanovena nejnižší odměna a to plátěné odznaky 
/Jsou už ve výrobě/ Tyto odměny se budou předávat vždy na úvod
ním CTJ následujícího roku.

z materiálů STK
zpracoval: -prc-

Vrcholné soutěže v zahraničí

23. mistrovství Rakouska, které se uskutečnilo 10. až 12. září 
1983, se nehrálo pod šíastným znamením. Jak při tre'ninku, tak i při 
soutěži vytrvale pršelo a turnaj musel být ně kolikrát přerušen. 
Přesto se podařilo odehrát stanovený počet okruhů. Pro některé 
hráče nový modus - jedna skupina dopoledne, druhá odpoledne^/sk.
A - muži a ženy, sk. B - ostatní/ - si získal značnou přízeň 
a neměl by ani v budoucnosti být zapomenut.

Celkem se sešlo 129 účastníků, kteří soutěžili v 8 kategoriích. 
V kategorii žen bylo na startu jen 11 účastnic.
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Mistryní se stala Gáby Freilach díky rekordu dráhy na poslední 
3 kola 86, 5ímž získala na dosud vedoucí M.Fuschelbergerovou 
15 úderů.
Edo óiiiý než Johann 'rfagner může toto mistrovství vyhrát, bylo 
slyšet' často před turnajem. I když byla na startu celá rakous
ké reprezentace, prosadil se opět před Ch. Freilachem, přesně 
jako předcházející rok.
Výsledky;
ženy;
1. G. Freilach Votivpark 320 15 chyb 32,0
2. M. Fuschelberger SMGCL 329 11 32,9
3. E. Schaffer BGCV 332 27 33,2
Muži:
1. J. Wagner 

, Freilach
St.PBlten 304 6 chyb 30,4

2. Ch. Votivpark 306 9 30,6
3. J. Plachota Putterteam 315 12 31,5

Konečný_stav_rakouské_ligy
1. St. Pdlten
2. Sierning
3. Rot - Gold
4. Petrinuffl
5. VOsendorf
6. Votivpark
7. Hflrbranz
8. m c

36 bodů
31
25
25
21
18
9
3

Mistrovství Švédská v miniaturgolfu, které se konalo v Solné 
/Stokholm/ přineslo samé nové mistry. V mužích se vítězně do listi
ny zapsal Anders Karlsson, který porazil známé hráče Kjella 
Frédrikssona a Ronny MBllera.
Po odstoiJ^ení Kristiny Kohren z mezinárodní scény získala titul 
Gun Jbnsson.Hovým mistrem na filcových drahách se st^l Mats líilsson. Jen o 
úder za ním zůstal Kila Lindquist před reprezentanty Williamssonem 
a MBllerem-
Pia Helund vyhrála v ostré konkurenci žen.
Mistrem Švédská v družstvech /hrají 10 členná družstva/ se 
stal team z Skelleftea před Aros a Sjdviken.
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MÍ2Í£2Z§ÍZí_ííéliS_Y_}?25SiS®SÍ
V Bapallu se v srpnu konalo 5.mistrovství Itálie v kombinaci 

MG - MIG.
Výsledky;
Družstva:
1. SV Lana I 1477
2. Gufi Mailand 1496
3. SV Lana II 1538
4, MC Monza 1545
5, MGC Bovisio 1556
6. SSV Naturns 1602
Jednotlivci:
1, M, Boscolo Gufi 362
2, M, Fuchsberger Lana 363
3, F, JSí̂ rmsoler Seis 364
4, V, Bandera Castell, 365
5, R. Zini Gufi 365
6. F. Waldner Katurns 367
7, E. Pisarini Bovisio 368
8. Ch, Telser Lana 369
9, R. Mair Lana 371

10, D, Dilmozzi Lana 374

Dráhový golf ve Švýcarsku - též jako
Když v roce 1979 založilo pár idealistů oddíl PCG Kloten v 

Zurichu, nikdo nevěřil, že už v září 1981 uspořádá tento oddíl 
otvírá cí turnaj ve vlastní__hale.Pod vedením iniciativního předse
dy a organizátora Ericha Grubera si dovolili už v první sezóně 
uspořádat mezinárodní mistrovství Švýcarska na minigolfových dra
hách potažených kobercem. Mistrovství probíhalo od prosince 1981 
do února 1982 ve čtyřech hracích dnech a jedním škrtem. Výkony 
hráčů, kteří v této mrtvé sezóně projevili o soutěž značný zájem, 
byly pozoruhodné. Vítěz Suedi Nyteler CH dosáhl průměr 3l 33.
Tento výsledek byl překonán vzápětí na mezinárcůiím turnaji 
Frankem Gahnem z NSR - 29,55.
Spatné zkušenosti S kobercovým povrchem v sezóně 62/83 vedly k 
jeho odstranění. Ea betonové dráhy byl potom nanesen speciální lak 
na vyhlazení povrchu.
Už první turnaj na těchto drahách ukázal, že při přesné hře a 
správném tempu je možné dosáhnout výborně výsledky. Heinz 81ess CH 
vítězným průměrem 27,33 určil nová kriteria.
Dalším velkým turnajem v této hale byl 24 hodinový naraton. Organi
zátorům se podařilo vytvořit pro účastníky optimální podmínky. 
Restaurace byla otevřená během celého turnaje, ve večerních hodinách 
mohli hráči pro odpočinek využít aatrace ve vedlejší hale, dále 
se hráči mohli osvěžit ood sorchami. Hala bvla .iako vždy dobře vytooená,
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Turnaje se zúčastnilo 51 párů ze Švýcarska, iiSR, Itálie a Ra
kouska. Nakonec po více než 25 hodinách a 25 odehraných okruzích 
padlo rozhodnutí. Vítězi 1. 24hodinového maratónu se stal pár 
Rothe/Stahlberg NSR s průměrem 29,21 před dvojicí Bosshart/Dreher CH 
8 průměrem 29,36 a dvojicí Zini/Smaria rtálie s jr úměrem 29,48.
V lednu 198^ se konalo 2.mezinárodní mistrovství Švýcarska, které 
bylo zároveň generálkou na národní mistrovství o dva týdny později. 
113 iiráčů ze CH, NSR, I, F, A, přispělo k výborné atmosféře a k 
prvotřídním výsledkům, Nejvíce se dařilo domácímu Heinzovi Ffisterovi 
který zlepšil několik rekordů: l.kolo 22

3 kola 78
4 kola 107

2a zmínku stojí i výkon M.Ziniho z o-ilána, ktei;ý na 6 okruhů 
udělal pouze jednu chybu /S.kolo, dráha 17/.
1. H. Pfister CE 215 27,37
2. K. Hufschmidt NSR 225 28,52
3. M. Zini I 232 29,OC
PS.
Tato hala je v současnosti zajímavé tím, že 5.-7.ledna 1984 se tu 
poprvé bude konat evropský pohár družstev, kde má právo startovat 
vítězný kolektiv každé země a mezi pozvanými je i družstvo Trnavy. 
Bohužel, zůstane jen při pozvání.

l§AÍYí2Eský_Eoh^_družstev_yaduz_;_Lichtenšteinsko_9.června 1583
Tohoto roku byl Vaduz vzhledem na technický stav hřiště po 

18. a naposledy dějištěm evropského poháru družstev v minigolfu. 
Podle očekávání se prosadila obě družstva z NSR. Tuhý boj o 3. a 4. 
místo se skončil úspěchem družstva Švýcarska. Od roku 1984 se 
evropský pohár družstev bude konat v zimním termínu. První místo 
konání bude 6.-7,1,1984 v překrásné Zui-išské minigolfové hale.
VýsUedky Vaduz: 
1. íáC Siegen NSR 800 33,32. líGC Uainz NSR 823 34,33. MSC Bern CH 835 34,6
4. 3GC Vdsendorf A 836 34,95. S5C Gufi iiúlano I 854 35,6
6. Turun Tatagolf - FIN 859 36,2
7. MGC Someren NL 881 36,7
8. MG Mulhouse E 521 38,4
9. MSC Lichtenstein FL 949 39,5

Velká důležitost, které se přikládá školní soutěži žáků v rám
ci tělesné výchovy, je dnes všude uznávaná.Tyto soutěže jsou důle
žitou součástí plánované výuky.Jsou též tnotivací pro sportovní 
činnost překračující rámec školy a důležitým přínosem pro tělesnou 
zdatnost a zdraví mládeže.



Už léta předkládají riizné sportovní svazy přání na školy týkající se 
zaktivizování žáků v ráBci sportovní soutěže. Smysl a účel tohoto sna - 
žení Je na jedné straně v hledání dorostu a talentů, na druhé straně 
ale též v zájmu jednotlivých svazů prostřednictvím školy oslovit co 
nejširší vrstvu mládeže, 7 fjosledním období mohli žáci soutěžit v 16 
různých odvětví. Je samozřejmé, že je třeba volit druh činnosti podle 
prostředí a možností, které škola má. Je možné zabudovat určitý druh 
sportu do učebního plánu, ale mnohé školy se současnou finao ční situací 
nejsou schopny poskytnout přídavné hodiny tělesné diovy. Důsledkem 
toho je, že učitel když má na takovéto činnosti zájem, je nucen provozo
vat ji ve volném čase.

Na ši školu navštěvoval aktivní golfista, který mě doslova donutil, 
abych mu pomohl v tr énování jím vytvořeného družstva. Brzy jsem mezi 
žáky zpozoroval nadšení pro tento sport. Přišly i první výsledky. Vítěz
ství na 1,mistrovství škál natolik zapůsobilo na ředitelství, že účast 
v soutěžích se stala pevnou součástí učebního plánu.
Co nás tělocvikáře na tomto sportu zaujalo:
1/ myšlenka vzájemné pomoci a kamarádství v družstvu a mezi chlapci a 

děvčaty
2/ absolutně fairový sportovní průběh, kterého hodnocení je na nejvyšší 

míře objektivní 
3/ žádná možnost úrazu dětí
4/ druh sportu, který lze označit za zdraví prospěšným 
5/ mohou ho provozovat jak žáci, kteří se v důsledku chorob nebo zra

nění nemohou věnovat fyzickým sportům 
6/ intenzivní výchova ke koncentraci
7/ v konečném důsledku je dráhový golf sportem, který dává při nízkých 

cenách základní výbavy též dětem ze slaběji situovaných rodin reálnou 
šanci,
V souvislosti s tímto bychom měli vyvinout aktivitu a to:

- informovat školy o možnostech uspořádání soutěží v dráhovém golfu
- vybrat vhodné lidi pro práci s dětmi,

Mag, Manfred Gneist 
3HAK Wiener Neustadt 
přeložil: Fridrik

Pozn.red.: Jakj e vidět starost o mládež mají i v zahraničí. Zaměření 
na školy je zcela logické. Je to jedna z důia žitých forem 
získávání nových talentů a nasového rozšíření dráhového 
golfu mezi veřejncétí.

-  17  -

A je po všem. Je definitivně rozhodnuto. Pro většinu, kdo jste 
nám napsali, byla ve vašich očích nejsympatičtější dívkou roku 
M i r k a  K o ž í š k o v á  z T J  Golf dubu Praha. Snad le tošní 
umístění na mistrovství republiky v Tmavě, kde suverénně porazila 
všechny soupařky a rozdrtila i mýtus o neporazitelnosti mužské špičky 
o tom rozhodlo.
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?ouhi,'ch prvních pět mužů si sachiánilo čest v absolutnÍB pořadí před 
porážkou. Jeden 2 nich po skončení prohlásil:”.., naštěstí je konec 
jinakb^ch to od ní nevydržel,.,". Á vítěz rete:- Hlbocký:"... po prvním 
dnu mi bylo jasné, že největší soupeř bude ona". První den totiž skonči
la celkově na dmhém místě, jenom šest úderů za P.Hlbockým. Cbával se právem.

Á tak úcta či půvaby jí istos vynesly titul dívky roku? Sekl bych, že obojí.
Telefonem oznamuji idirce výsDadek a hned pokládám první otázku:
1/ Jsi překvapeno? A máš radost?

Upřímně řečeno překvapena jsem a radost mám samozřejmě taky.
2/ Cím myslíš, že to je?

Každý vidí u l© ždého sympatie v něčem jiném. Někdo v projevu cho
vání, někdo v oblékání, v humoru, v půvabech nebo v tom co člověk umí.

3/ A v tvém případě?
Snad dobré výsledky k tomu opravdu přispěly. Nevím, Na to by ses 
spíš měl zeptat těch, co o tom rozhodli,

4/ IColikétou sezónu už hraješ golf?
Příští rok to bude už desáté a první v barvách Aritmy Praha.

5/ Jaké byla nejlepší?
Sekla bych, že asi ta letošní,

6/ Jaká byla nejhorší?
Sezóna 1979, kdy jsem se vrátila na hřiště po imteřské dovolené. 
Nemohla sem se trefit nikam.

7/ Čím to, že hraješ tak dobře?
j«ys lim, že největší zásluhu na tom měl můj oddílový kolega 
Josef Vodenka, který mi pomáhal na hřišti i v osobním životě.
Při hře mě ulclidňovel nebo naopak hecoval, když bylo třeba.

Nespustil mne z očí a já jeho taky ne kvůli zdravotnímu stavu.
Bohužel, jeho nemoc byla silnější a on už není mezi námi. Bude mi 
moc chybět a tak nevím, jak dopadne příští sezóna bez něho.

Přejeme llirce Kožíškové, aby nabrala přes zimu nové síly a pusti
la se v příštím roce znovu do boje v životě i na hřišti.

-redakce-

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, Milan Kožíšek,Achim Fridrik, Nataša Kubíčková 
tiskne : ŮV ČSTVvydává : Komise dráhového golfu při svazu

golfu ÚV CSTV 
náklad : 260 ks
neprodejné, pro vnitřní potřebu DG
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Legenda:
A - II.část tajenky
B - španělský inya, opr^-vna lodí, barva na vajíčka, značka jeansů 
C - mrak, název limonády, ukazovací zájmeno 
D - brekot, tropické šílenství, část molekuly 
E - solmizační slabika, střela, nepřesné určení
F - Spaň. žonaké jméno, slovenský "jsem", zámezí, zkr. okresního stav.podniku 
G - I.část tajenky
1 - staré vztažné zájmeno, primát, hx-anice
2 - slov.zvratná částice, 3PZ Bratislavy, Asiec
3 - Evropan, polní míra
4 - přodložíca, spojka, zámořská velmoc
5 - jihoamerický keř, hon
6 - značka našich letadel, zkr. automotoklubu, písmeno řecké abecedy
7 - hovorové přitakání, \yhynuly pštros, české město
8 - ženské jméno, roh místnosti
9 - Beveřan, latinská spojka, tobě

10 - BPZ Oloiaouce, jeden z mušketýrů
11 - sada, bývalá 3PZ Prahy, 3PZ Strakonic
12 - čajová růže, římsky 1500, Ludolfovo číslo
TAJENKA: To, co všem čtenářům přeje redakce do Nového roku
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