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"Dy« at arty v Hakouakn*
7» čtvrtek 21.6. bylo kole* pil deeáté večer, když do autokeaqju 

DlotiM louka v G. tíudSJovlčích gřijel třetí a poslední autooobil čal. 
golfisti. Vedoucím yýprsvj b^l jmko obvykl# Sichard aokr, tecbnickým 
vedoucím I.Pavelek. Z hráčů Jsaa vyslali oa sájezd t* nejlepdí cs v 
eeačaané dobS máma, ve složení: J.Valenta, IkKožíšek, A.Pridrlk,
I.Palovič, M.Meravec, L.Benčík, M.Arbeit, B* Hólzel. Za ženy atartevala 
tf.Ksžíákevé, za žáky benjamínek aájesda a vžčné dobrou náladou 
S.Valenta přezdívaný táž Olda Feáek. Pe přespání všechny automobily 
vyrazily směrem na Sieming.

Mžatečke leží ped lipami v blízknati mčata Steyru. Průmysl pouze 
lehký, největší stavební firma HXSTSBKD0BP2B a aya měla záštitu nad 
pořádáním turnaje. Kromě místních pořadatelů jsme srdečné přiví
táni i zástupci tělovýchovné dělnická organizace AďtO, na jejichž pozvá
ní jame přijeli. Nebyle ani divu, protože letos naši reprezentanti při-' 
jížděli už jako obávaní favorité a obhájci trofeje vaoutěži družstev, kterou vydobili nad domácím celkem HQC Sienting. Podle adborníků z 
Rakouska a 9SB jsou doma' téměř k oeporežanl.

Páteční trénink přebíhal podle obvyklého rituálu. Z minulého roka 
byly znány signály a tak eevejenl hřiště prs cslý tým ikebyl problém.
Ty nastaly až druhý den v sobotu, kdy se pi-udce zhoršilo počasí. Zatímco v pétek se rtut na teploměru vyšplhala na 32 C, v don turnaje bylo sotva ló̂ Ĉ, faukal nárazový vítr a déSl přicházel v pravidelných 
intervalech po celý den. Znamenalo to pro všechny účastníky přebedne- 
tit technické dráhy a ne všem se te podařile.

I ze těchto podmínek začalo "blýskání” hned od prvního kola. dunier Schaffslner a TNRNu zahájil dvecítlenu a suverénně si počínal 
i v dalších kolech, kdy zahrál 24,22,22,22,23^24. Svou katemrli vyhrál výkonem 1Š7 pderů před Huberem z Snnsu a v abeolutním pořadí akenčil 
na druhém místě.

V ktg mužů Kblnhofer z Braunu a domácí Hintemdorí'er zahráli 
21 úderů a Sinnhuber z UBQCP dokonce 13 úderů. Tak prudký nástup sa zhoriei^ých podmínek málokdo očekával. Z našich hráčů ae nadmi smekeůit 
ilUan Eežíšek, který první kolo nezaváhal a "vyrebil 21 úderů. Spslm 
a Igorem Palovičem měli pe třech kolech ahednS 67 úderů a byli oauhá 3 údery za vedoucím Kolnhoferea. Ten po úvodní 21 ddereeh_ přidal druhá 
kolo 20 a potem 23 úderů. Zaváhání ve čtvrtém kola 26 úderů se mu ne
vyplatilo a byl předstižen výborně hrajícím Eožíškom, který ae uJsI 
vedení po vynikajícím výkonu 21 úderů ve čtvrtém kola. čtvrtá kala 
vyšla i Achimovi řridrikovi, který rovněž zahrál 21 úderů. V první desítce ae po celou dobu turnaje pohyboval i Laei Bančík, který pe čty
řech kolech byl pouhá 3 údery za vedoucím Milanem Kelílkem. Byly te 
naše želízka v ohni.Výkony ostatních reprezentantů byly nevýrazná, debrá kola se 
atřídela se špatnými.Po skončení šesti kel přišlo os řadu. Jak bývá oa hmhraničnloh 
turnajích zvykem, superfinále pro první tři hráče % teldá kategsrie.

7 kategorii žáků pe celý turnaj vedl benjamínek 0.Valenta s 
Aritny Praha a i v suporfinála auverénnš porazil svá seupařa Vab- 
lacksra a Hainm. Zvítězil o plných 23 úderůl V ktg. aulů byla sitnaoa
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napínavéjší. Milan Eažíáak vcdanl atratll v éastéK kele, kdy Eoln- 
hsfer zlepšený v^kanaa daséhl apdt tfíbodovéh* náaksku a pa Saati 
kolech Běl 132 údard. Ca auperfinála naatupaval Milan na drahém mlátě 
ae 133 údery téané aladavén HofstAdteram s klubu BQCVL, který měl 
136 údarú. Ani jednamn a nich ae vSak Depedafil oSekávaaý trhák a tak 
ae pořadí Již neaaénile. Ealnbefer sahrél 21 úderd, tažíšek 26 a Haf> atidter 23 úderd.
^^aledkj aoutéže jadnotlivdfl; 
žáci:
1. David Valenta Aritma Praha2. Bainhard Veblacker TRa-̂ :
3. Michael Hein STSIB
juniarky:
1. Dorla Jagachitz EULIS
2. Michaela Amer YBBS
3. S ilTia Hauke BAC
jiniaři:
1. Qoontber Sehaffelaar ISBS 
2* Qezaat Bubar a u s3. Markaa lindhagar TSOCP

Oattfriad Haf atidter BOBVL 23,ál,b,h,Íl,h'

Seny:1. Baaliui Hayr2. nxrlade AM er3. Sva Sehiffar7. Mirka Kažiiková
mnSi:1. Stefan i:alzd3afar

2 . Milan EaSÍSek
3.
6.9.16.

23.37.
42.46.
61.
aaniaři:
1. Karl Eaiaer2. JMrgan Baarar3. Sdgar Almanatarfar
6. Bichard Bakr

SiemingTRBSVativpark 
Aritma Praha

172
193196

187
191
200

157 l
165166

176
179182
107

Braun 21,20.23,26.22,20 
Qoir FhB 21,23,23,21,24,23

Laanard BanClk Aehim Pridrik 
lepr PmlaviS Babert Bilaal 
Jan Valenta 
Milou Maravae Ivo Pavelek 
Marcel Arbeit

Olamouc Bratialara XaSiea Oalf Ptaa 
AritM Praha 
Plzeň 
Qalf Praha 
Olomouc

PamitzBaaig.
PSV
Příbram

140 úderů
141 
144 
151101 úderů
102 
104 
110

166
169
187
120

27 1591 26 161
25 161

na Seat kal

na Styři kala

Hlavni eeutéSÍ byla aoutěS StyřSlennýcb druSatev. Jak nSv>bylo 
řaCeno na aaSátku přijlSdSli jame letaa jato obhájci trofeje a ta iwnl 
nikdy jedi^odnché. Za áfito bojovali M.EaSléek, M.Meravee, I.Paloviů,
A.Pridrik a za béčko E.Bfilael, L.BanSlk, M.Arbeit, J.Valenta. Jak se 
ukázalo sestava byla vybrána a pačlivostí a to přineslo ovoce. Hned první kalo se áčku povadle a ta je vSdycky dobře. Zahráli jame nejlépe ae vSech - 91, Sieming I. 93, Pemitz 93, Tenú>erg 96, T3t» 96.
V dalších toleeh jame alce neustále vedli, ale soupeři nepříjemné sta
hovali každý bed. Krize týmo naatala ve čtvrtém kole, kdy Moravec



přinesl 27 a Palovič 28 ilder-l. Bylo z toho 97 pro druístvo a jlrr- 
zúng aa opét přiblížil s předchozích šesti úderů n* pouhé tři údery. 
Následující pátá holo dopadlo dobře a néS aialý náskok se v̂;ýSil o 
1 úder. £a?d^ hřád našeho áčka věděl, že lassil zaváhat ani ja okaažik. 
Soupeř Jakoby vyčkával, 7 Sestán kole však už do aácí namSli sílu a ani 
zlapšeniý výkon 7qsendorfu 90 iftirů, kdy na nás stéiL!,i plných 9 úderů 
za šesté kolo Jia nebylo nic platné, Orfiiaa skončilo a vítězství bylo 
naše. V těžkých povětmoatních podmínkách bylo prvenství s to cennější.
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Konečné oořadl družstev; soutěžilo lo čtyřčlenných týmů na šest kol 
D#z škrtů

1. 5ssh "A" 568
2. Sieming I. 577
3. Wůrttemberg 584
4. Vlsendoi^ 587
5. Petrinum Linx 568
6. Femitz 601
7. CSSfi "B" 399 na čtyři kola

Turnaj skončil a po zaslouženém od^oSinku jame v pondělí rána 
naako\q>ili cesta sněrem na 7ídeň. Chtěli jsme vidět rakouské vesnice a 
městečka a tak jsae nejeli po dálnici^ nýbrž podél Dunaje, jfapa náa 
zavedla až do blízkosti pevnosti liattnausen, smutně proslulého koo- 
eentračního tábora za II.světové války. Bez dlouhého ^zmýélení jsme 
8 0  rozhodli k prohlídce této továniy na smrt a alespoň návštěvou jsw 
chtěli uctít památku umučených lidí, Z původního zastavení jsme tam 
strávili téměř tři hodiny. Tak šokující to byla prohlídka. Do Vídně 
^smo dorazili až ve večerníehhodinách. Bydleli jsme tentokráte na okra
ji města ve studentských kolejích. Doprava osobními vozy byla k neza
placení .

V úterý nastala opět tvrdá práce. Na hřišti WATu jsme nabyli rov
něž žádnými nováčky a vítězství v Sierningu nám ještě víc dodávalo na - 
zajímavosti pro nala soupeře. Týden se atridajiclm se pečasím uběhl 
jako voda a bylo tady sobotní ráuu.

7 soutěži jodpotlivců ae ná:a dařilo lépe než v soutěži družstev. 
Pozornost byla soustředěna na souboj Praha - Vídeň v osmičlenných 
družstvech. Náš celek tvořili D.Valenta, J.Valenta, M.Hjravec, M.Keží- 
Sek, A.Pridrik, I.Palovič, iUKožíšková, l.Benčík, Když Palovic zahrál 
jedzu) kolo 19 úderů a by i s týmí nejlapáí, sledován opět výborně hra
jícím M.Kožíškem nebylo^to nic platné. Tentokráte jsme museli kapitu
lovat před lepšími Vídeňáky. Nepodařilo se náa sladit výkon celéhe 
družstva,. Hrálo se na špičkové iirovni. Nejhoršl z družstva byl L.Benčík 
a přitoa řrál tyto kola; 26,23,22,23,23,23.
Vídeň - Praha 820 : 825.

V soutěži jednotlivců se výrazně prosadil opět D.Valenta v ktg. 
žáků, když zvítězil s počtem úderů 150 a průměrem 25.

Stejně jako v Sieniingu se nedařilo Mirce Kožíškové a skončila 
opět na 7.místě ae 156 údery a průměrem 25,28. Zvítězila výborná 
Gábi Freilachová ■ Votivparku počtem úderů 138 před Evou Schieder 
které měla 149 úderů.

Po prvním dnu se v ktg.mužů vytvořila nadějná situace pro naše
barvy.
l.den
1. Palovič Imava /iJsSH "A"/ 86
2. Semmel-rath Votivpark 88
3. Jenauth VAT 88
4. Kožíšek Golf Pha /5SSH "A"/ 86



5. Keischek
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Sieming 90
6. Fuchs Sieming 90
7. Pavelek Golf Ria (CSSR B) 918. Polaczek Votivpark 92
9. Fucik Votivpark ̂ 92

10. Freilach Votivpark' 93
Diníhjř den nastPl dpoi^^ boj o kežd;ý dder. Padlo jeětě nSkolik deva
tenáctek 'Dcccae., 'Tintemdorfer). Do pohlední chvíle íf?1 kdokoliv 
e desítky í prvního dne nad?ji na vítězství, Nt> rozdij, od Siemin- 
gu ve Vídni jcončil turnaj po éesti k-lech a superfinále bylo hráno 
pouze o věcnou caiu. V tomto případě soupravu firmy ADCIDAS. Drejna 
vSek neskonSilo po ěesti kolech^ SeEsselrath, PaloviC a Douche, měli 
shodně 133 ddert. Nastalo rozstřelovánl, v němř se sportovní átéslí 
Ésmálo ne. Semr-elxaths e náš Igor Palovio se musel spokojit s druh;/)'' 
místem, ^,-í^eibytněm občerstveni věachay tři čekalo ještě cele jed
no kolo cr kmíněnou věcnou cenu. Byl to opět vyrovnaTijř soul-.-ij, i Ady' 
tínevs byla u všech již mnaCné. Ŝ íditel turnaje Ernst, '̂ tibner Desproíl 
ředn? komentovpl celý průběh superfinále c váichni nviděcně povzbu- 
aoveli svého hráče. I nyní měl IteiEm Irac-h l.epěí muSku a 'inovu zví
tězil. Igor byl opět druhj'.

Nutno ještě dodatj Se v rámci obou turnajů b_‘.a V’yhlášene sou
těž na součet umístění v jednctlivcíoí. Tu suvertně vy-hrál Milan 
KožíSek se součtem umístění 12 před Knutem Hirtern-icrfereE ze 
Sierningu. Třetí byl opři iíechoslovék Igoz" Palovič se součtem 20.
Od Účastníků jsme sklidili zeslot̂ ženj' potí >sk a př;.íloi;ji; '' i ob
div za naše vynikající výsledky ne cbovj turnajích.
Konečné pořadí ktg muži:
1. Wolfgang Semmelrath Votivpsrk 1 3 32. Igor Palovi6 ČSSR "A" 1 3 3
3. Walter Doucha WAT 133
4. Herbert Reischek Sž erning 1 3 4
5. Christof Jenauth WAT 1 3 56. Herbert Fuchs Sieming 135
7. Knut Hintemdorfer Sieming 1 3 58. Christia Freilach Votivpark I3 Ó
9. Gttnter Fucik votivpark 136
10. Milan Kožíšek ČSSR "A" 136
12. Ivo Pavelek ČSSR "B" 138
14. A.Fridrik 138
17. R.HOlzel 1 3 9
19. L.Benčík 140
20. J.Valenta 140
23. M,Moravec 142
2 5 . M.Arbeit 144

^ 2 2 , 1 6

A tak skončil jeden z nejnáročnljších zájezdů v historii DG, 
protože jsme absolvovali dva turnaje. V obou jsme prokázali kvali
ty Č8 .dráhového golfu a znovu ̂ se potvrdilo, že evropské vrcholné 
soutěže nebudou úplné, nebude-li se jich účastnit také reprezenta
ce ČSSR.

Tím však serie turnajů neskončila. Z Vídně do Prahy s námi 
přijeli i ostatní hráči, a ^  se zúčastnili 1.ročníku turnaje 
"0 Velkou cenu Prahy", Jelikož turnaj probíhal v prvním týdnu v 
srpnu, dočtete se o jeho průběhu v příštím čísle.

-Pavelek-
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Tzfelede* k rozsahu ťSTodníku, ruhrlku PVK vynecháme, V příS%i« 
£ísle ss» b'u<i«*e podrobně zabývat rozbor*® splaě'*ý«fa' (nesplněných) 
úkoia ze. I.pololetí. Situace není růžová. ííěkteré oddíly prostě 
nedělají nic. Bude nutná aejopíS doporuSit oddílům převést změny 
v obsazení funkcí. Pokud nechtějí být neustále kritizováni. Např. svou krrr.lku stále nezaslalo více Jak polovin?? oddílů. Bez
podklaťiů z 3«áactlivých oddílů nelze sestavit br©žur'a k 15.výro5í 
založení ěs.Sráhového golfu. Nebo si bude»is vjíaýšietl 0 ioBi však až příště.

-Pavelek-

pokraě.z čísla 34 -  duben 1984 

Tvrdost síče;
Ohřátý s;íč je zásadně měkčí. Nejméně, zřetelné je to u kameňáků, ale 
1 tady fco jaá ;pra prexi závažná důsledky (předevš:^ při hraní íaby-*
:“intu na laĚkSím míS-as bíusímc krát blíže).

Ohřátý sdZ je zpravidla ryehlsjšl. 7.̂ jimku tvoří extrémně tupé míče 
(světle sodrý Sungolf, H 15, suro 09)-, které se po nahřétí zpomalu
jí (i když mají větší odraz a edstcok), Pokračujeme-li však v nahří
váni, reagují po dosezajií určitého teplotního bodu jako ostatní 
míče (tj. s rostoucí teplotou se zj^ychlují).
(Kiakok B^ej.
Ohřátý EÍS aá zpravidla větší odskok (výjiiakou je např. stará 0 6V. 
Odrazové 3cbayžAt.c-8ti aíče;
Ohřátý míč se spravidla více sdráž,í..o.-i maT-tinelu,. pouze mlče jako*-; .. 
je např.. sillS.*:č mají odraz (alespoň podle přepadeních Kateriálť|f, 
stále stejný. Eěkdy a® zvýšení odraz,u míče po naS^ií dostává do> ' ; 
prjtiitladu s vlastnostaii, způsobenými sníSenfe j--'!® tvrdosti (např. 
nelakovená H 3 na velbloude; má pc ůadměmáa ohřátí^ teadenci sklouz-• notit po meíxtxnelu, protože je zároveň měkčí, z téhož důvodu není 
potom odrsz v kruhu tak ostrý).

2. Podmínky t>ro dobrou přípravu míče;
2.1 Péče o míče ořed tuma.lem;

Před odjezdem na turnaj vždy zkontrolujeme stav neiekovaných 
míčů, Míče typu H2 nebo H3 bes laku v případě potřeby laayjama, 
rychlá nelakovené míče typu MG 120, SKJ 130 nemyjeme, ela jen 
utřeme čistým hadříkem. Těsně před turnéjesa míče zásadně nemy
jeme 1! Dbáme na to, aby byl povrch mlče stejný v turnaji jaka 
při tréninku (pouze velmi zkušený hráč si může dovolit těsně 
před kolem umýt např. IIG 01 na looping a pak mlč "zašpiněním" 
uvést do optimálního stavu). Umyjeme~li nalakovaný mlč těsně 
před turnajem, zvýšíme tím možnost strhnuti ilderu v prvních 
kolech.



2.2 Péče o míře během turnaje (uložení míčů); 
a) kufr
V ti&a 5aou aíče běhaib turnaje tLloženy nejCastěji, proto jsou pro 
née důležitá tepalne-izolační vlastnosti materiálu, ze kteroho 
js vyrolsan. Hcjlepěí je kufr, r náaž se míče udrží pokud tc.ožnn
v koafttaátní teplotě (to ověsa pro větěinu kxifrů za tíoto úče
lem vyráběných naplatí). Při prvníii okruhu turrisje m-jsíaifi -aít nA- 
pamětí, že míče jsou chladnější než při rannísi tréninku, kdy byly 
ještě teplé z hotelu, 2i ubytovny (výjimky, kdy je v ubytovně 
nebo v chatce taková zima, že míče se na čerstvém vzáúchu mo
hou už. pouze ohřát, si každý doplní dle visstní zkušenosti sám).
nozi okruhy necháváme kufr s míči postavený ve stínu, ei je po- 
ěasí jakékoli. Postavit kufr na slur. e, aby se urlSe ohřály, je 
riskantní, neboí ptó v kole obtížně odhadujeme teplotu (liší 
ae od teploty v tréninku, k^r jsme měli kufr zavřený e nijak 
zvléši jsme se o něj restarali, i od teploty míčů při ranním 
rozehrání).
Jan ve výjimečných případech stavíjtie kufr tek, aby byle jedna 
Btrana ve stínu a do druhé se opír-?.Ic slunce. V takovém případě 
musíme rozdělit míče i/a ty, které r;.; í zůstat v konstantní te
plotě a na ty, které potřebujeme cáiřéí.
Ba»«n okruhu se se horké snažíme stavět krifr do stínu (pod 
’str<»a, pokud není pod lampu, pod lavičkv̂  atd.).
h) uložení míčů v kaose a na těle;
po kapsy dáváme míče za účelem ohřátí nebo udržení teploty, na 
těle nsfcřív&ie míče, u nichž potřebujeme dosáhnout maximální 
eměny teploty (užíváme tedy zpravidla jen na turnajích ne po
čátku a na konci sezóny, kdy bývá zvláště v prvním kole chladno, 
jinak pouze u extrémně tupých míčů - např. H 15, Sungolf - a v 
případech, kdy potřebujrae rychle upravit teplotu míče).
c) chlazení míčů v nádobě;
Haše pravidla dovolují chlazení míčů při turnajích v nádobách 
se studenou vodou, které si nosí hráči s sebou na kole. Většinou 
se užívá kyblíčku z umělé hmoty, papírového kelímku nebo méně 
častěji termos^. Mnohem vhodnější než jmenované nádoby je však 
malý smaltovaný hrfeíCek, ve kterém voda zůstane dlouho studená, 
event. pevné sklenice. Míče tímto způsobem chladíme ale jen v 
krajním případě (např. potřebujeme-li běhen několika sekund ochla
dit mlč typu H 15 nebo Sungolf), jinak dáváme přednost nahřívá
ní tupějšího míče (a tedy výměně míče na určitou překážku za ji
ný).V zahraničí je dovoleno chlazení míčů pouze v nádobách, umístě
ných mimo vlastní hřiště. Vedoucí v^revy nebo hráč, který fprá
vě nehraje, podává svým kolegům optimálně připravený mlč na urči
tou překážku (často hraje celé družstvo jedním míCan). Tohoto 
způsobu se užívá tehdy, je-li ^třeba držet míč stále ve vodě
8 nehrozl-li přechlazení míče (na looping, smyčku atd.). Pokud 
se v takové nepřenosné nádobě chladí míč typu H 15, je třeba, 
aby jeho teplotu joeustále sledoval nehrající Clen výpravy. 
CJhřlvání míčů v teplé vodě se nedoporučuje, je zcela neregu
lovatelné.

-  7 -



- a -
Abychoa se přesvědčili, že ohřívaný nebo chlazený míč má správ
nou teplotu, vyzioušíme si jeho odskok několik drah před drá
hou, na níž alč potřebujeme. Potom případně jeho teplotu jeS- 
tě podle potřely upravíme. Zkušební driblování míčů však nesmí
me přehánět. Je také pravidly zakázáno pouštět míč zkušebně 
rukou po dráze.

-Arbeit-

1. ČSCHI - Sl8a> - 3.R15J Kladruby ■ 2.6.84
0 kladrubské* hřišti se všeobecně říká, že patři k těm obtíž

nějším. Že se i na takové* hřišti dá zahrát dobi^ výsledek, dokázal 
vítěz 3.11|;ovéfao Stal se jím Robert Eolzel z Golfu Praha,
který své největší soupeře nec.hsl 7 dderů za sebou. 0 lepší* u*l- 
stění jeho tří jpronáaledovatelů pak,muselo rozhodnout až rozstře- 
i-ování. V ženách sice zvítězila D.Váňová ze Sp.Praha 4 o plných 
13 dderů, ale výsledfceja ne příliš lichotivým. Na turnaji si taká 
zahrála É.Schieďerové ze Seefeldu, která byla v ČSSB na návštěvě. 
Vítězce však vážnější sonpsřkou nebyla. Bez úspěchu se však domů 
nevî acíi Spolu a M.Houškou vyhrála soutěž párů. Druholigová soutěž 
prebíhla vq znaaení dspěchů litoměřického družstva, které po ne- 
pfesvědčiréx ZQČéík.n v Praze postcupila po vítězství v Kladru
bech do čela tabuUiy. G třídu za ním se o delší alsta utkala 
pi-ažnká s Pmě-~>.S dohře s« dařilo nováčkovi z
7empa. Pottácim se sice podařilo zacelit mezeru po odchodu téměř 
poloviny svého kádru z Icnska, na přední pozice to však stále nevy- 
nsdá.
Yýsledl^: 4 okruhy 
auži£ 47 dčastaíVů
1. Holsel Robert
2. a>ejčí V3.ast±*il jua,
3. Sulklewicz Jan 
I. Hiederle Jiří 
5. Valenta David
-iS2ýi účastnic
1. Váňové Oagsar
2. Schxeder Sva
3. Bukvicová Dagmar
Páry: Schieder - Houška 
ówniořis Krejčí Vlastimil 
Senioři: Patelák Josef
II.lig* - 3.kolo
1. Sl.Litoměřice
2. Aritma Praha "B“
3. Seba Tanvald

Golf Phs
Litoměřice
Aritma
Litoměřice
Aritma

Sp.Praha 4
Seefeld 
T&nvald

97
104
104
1C4
107

120
133
135

Seefeld - Golf Pha 
jun. Litoměřice 

Sp.Praha 4

545 9
600 7
622 6

é 24,2

tl 30
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4. Tempo Praha 657 5
5. Sp.Praha 4 "B" 658 46. Sl.Kladruby 688 37. S1.Hradec Králové 1.141 28. Golf Praha "B** 1.458

2. ČKMY - STŘES - A RTJ Tempo Praha. 3.6.84
Svou turnajovou prsmieru zažilo hřiště našeho nejajlelSího od

dílu, ííe dosud_nedOíátavěnéai hřišti tia No/odvorské ulici ďowšll 
své double R,Holzel, Po kladi-ubskén; vítězství se aa totéž povedlo 
i den ne to. Shodou okolností i stejným '•ýk9 nen. Dáše Váňové už se 
tolik ntvečlíj. Fusele ee spokojit, ní s místem. Jistě vSak
byla spokojenější se svým výkonem. Svého prvního vítězství pro no
vy oddíl aáe*získala M.KožlSková, které s<* zatím v dresu tri tmy aoe 
redsřl. V soutěži družstev opět zvítězil litoměřický Slavoj a po 
polovině soutěže si uprrail 1.místo. Dobře zahrála Seba Tanvald, 
které přehrála všechny pražské rivaly v6. domácích, kterým domácí 
půda příliš nesvělčila. Toto dvoukolo zcala vypustili i hriči z 
Hradce, kteří snad mají přece jenom větší členskou základnu než 
Golf Praha, aby museli absolvovat soutii
Výsledky: 4 okruhy 
lÍHŽil ličastníků
1. Holzel Robert
2. Sulkiewicz Jan 
3fc Sneider Vladimír
4. Kiederle Jiří
5. Rozmara Hiroslav
Ženýi áčastnic
1. Eožíškové Miroslava
2. Váňové Dagnsar
3. Valentové Věra
inédež (8 účast.}: Valenta David 
Sffliioři (3 účast.}: Petelák Karel
II.liga - 4.kolo

Golf Kia 
Aritma 
Sp.Praha 4 
Litcaněřice 
Litcmiěřice

Aritma 
Sp.Praha 4 
Aritma

Aritma

1. Sl.Litoměřice 569 9
2. Seba Tanvald 605 7
3. Aritma Praha "B" 611 6
4. Sp.Praha 4 "B" 624 5
5. Tempo Praha 640 4
6. Sl.Kladruby 681 3
7. Sl.Hradec Králové 1.375 2
8. Golf- Praha «B" 1.436 1
Tabulka t>o 4 kolech
1, Sl.Litoměřice 33 2.195
2. Aritma Prha "B" 29 2.296
3. Seba Tanvald 23 2.478
4. Sp.Praha 4 *B" 22 2.432
5. Tempo Praha 14 2.994
6. Slovan Kladruby 10 2.835
7. Slávia Hradec Králové 10 4.208
8. Golf Praha "B" 7 4.658

> tř®:‘h lidsch,

57 é 24,2
101
105106
107

106 i  26,5
m
112 i  28
4 129 i  32,2
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3. gECanr - - 2.BTJ Přežtiee. 2.6.1984
Ssl.pr'l*y3l masný musí iKÍt z Přešticemi nějaié nevyřízené úč

ty, že Jejich jménem nazval jednu z aejodpornějlích klobás, které 
se au v poslední době podařile vyrobit. Zcela jiné zkušenosti ma
jí 8 Přešticeai-dráhoví golfisté. Prostředí, které dovede parta 
lidí z místního oddílu pro účastní!^ turnajů vytvořit, láká kaž
doročně velký počet golfistů a to pájen za úspěchy na hřišti. Jii 
tradiční turnaj v nohejbale, pro obyvatele hlavního města už t ^  
měř nedostupné sněhové kremrble a řízný Gambrinus, to jsou věci, 
pro které prostě někteří účastníci nemohou v Přešticích chybět.
A to by v to* byl čert, aby se také nedostavily výsledky. Překva
pení se hlavně zrodile v soutěži žen, kde jasná favoritka D.Plac- 
ravá podlehla po špatném výkonu E.Macourové z Příbrami. 7 soutě
ži mužů roli favorita potvrdil J.Hála z Pr.Lázní a lehce ai po
radil se vSeai chomutovek;̂ iai a příbramskými hráči, kteří aa však 
přece jen více soustředili na souboj družstev. Z vítězství as na
konec radovali hráči Chomutova, kteří měli vyrovnanější šestici 
reprezentantů, zatím co příbraiáští střídali dobré výkot^ se špat
nými. Zcela zklamali hráči Plzně, kteří dokonce neobhájili ani 
třetí nříčka.
Výsledky: 4 okruhy 
Muži: 43 účastníků
1. Hála Jan Františkovy Lázně 100
2. Kubíček Vladimír Příbram 104
3. Holan Vladimír Příbram ^ 3.04
4. Cipro Petr Chomutov 105
5. tlolnár Karel Chomutov 106
ženy; 5 účastnic
1. 3iseourová Bva Příbram 122
2. Placrová Dagmar
3. Hečekalová Jana

Plzeň 127
Cheb 137

Il.liiia - 2.kol*
1. Sl.ChOBUtOV 542 8
2. Sp.Příbram "B" 547 6
3. CSSL řr.Lázně 561 5
4. SI.VS Plzeň 564 4
5. TJ Přeštice 636 3
Š. Sl.Cheb 661 2
7. Sp.Příbram "A" 1.022 1

4. Cechy - západ - 3.RTJ Plzeň. 3.6.84

á 25

tí 30,5

Druhý den v Plzni byl jedním z mála, kdy letos golfistům 
přálo počasí. K tomu padavé hřiště a dobré výkony aa sebe nedaly 
dlouho čekat. Postaraly sa o ně hlavně domácí a obě družstva bo
jující o čelo drijholigové tabulky. I západočeská oblast viděla 
double. Tc v soutěži mužů pokračoval J.Hála ve výborných výkonech 
a ani v Plzni na něj nikdo neměl- V ženách už domácí D.Blacrová 
nezavéhsla a s převahou zvítězila. V soutěži drpžstev ani ten
tokráte exligová Příbram neuspěla. Vítězství musela nechat domá
cím. Se svým největším soupeřem Chomutovem však uhrála remla, takZa
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díicy lepšíau ro2dílu při výhře v Příbrami, udržela při rovnosti 
bodů čele tabiility. Na definitivní rbzhodnutí o této skupině si 
zřejaě budeme muset počkat aS do posle^iního iS3e.ru posledního sau" 
těinlho kola.
Výsledky; 4 okruhy 
Muži; 44 účastníků
1. Hála Jan Františkovy Lázně 93 Á 23,2

Prchal Petr Příbram 95
Moravec Síilan Plzeň 9§
Síolnár Saxel Chomutov 97
líandák Josef Chomutov 93

Žegy; 5 účastnic -
1. Placrová Dagmar Plzeň 103 i  25,7
2. Veselá Vítězslava Cheb 112
3. Macourová Bva Příbram 116
Junioři^ Lipaan Milan Chomutov 102 á 25,5

111 d 27,7

2 .
3.
4.,
5.

Senioři; Bokr Richard Příbram
II.liKa - 3.kolo
1. S1.7S Plzeň 497 8
2. Sp.Příbram "Bí 499 5.5

Sl.Chomutov 499 5,5
4. 2SSL Pr.Lázně 505 4
5- St.Gheb 603 3
6. TJ Přeštice 949 2
7. Sp.Příbram "A" 997 1
Tabulka po 3 kolech
1. Sp.Příbram "B* 19,5 1.564
2. Sl.Chomutov 19,5 1.567
3. SI.VS Plzeň 17 1.592
4. CSSL ?r.Lázně 13 1.615
5. TJ Přeštice 8 2.177
6. St.Cheb 7 1.884
7. Sp.PříbrM "A* 3 2.654

5. MORAVA - 3.RTJ Kopřivnice. 2.6.84
Jen 39 hráčů ae sešlo jako konkurence na 3.republikovém tur

naji na Moravě a to na hřišti, kde za pár dní proběhne přebor CSB. 
Zřejmě mají všichni aktéři přeboru toto hřiště dostatečně přečte
né. V soutěži žen startovala jen 1 neregistrovaná domácí hřáčka. 
Vítězem se stal domácí L.Holub. Cestu za úspěchem mu znepříjemnil 
F.Kuba z Olomouce, který podlehl až v závěrečném rozatřelovánl. 
Také o dalších místech pořadí musel rozhodovat rozstřel.
Výsledky; 5 okruhů 
Muži; 38 účastníků
1. Holub Leopold
2. Kuba František
3. Kubesa Jindřich"
4. Metyš Jan
5. Jašek Vladislav

Kopřivnice ' 117
Olomouc 117
Opava 118
Brno 118
Olomouc 124

i  23,4
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Ž55Z1  ̂účastnic*
1. MiknleakoTá H. EopříTnica 
DoroBteael; iřetyS Jan Brno 
Senioři: Bednář Jaronír Stenrberk

182 iň 36,4 mimo soutěž
118 íí 23,6
132 ¥ 26,4

6, MDRA7A » •♦.RTJ Kopřivnice. 3.6.S4
Druhjř den, kdy eončéstí turnaje bylo i další kolo Ikgm é sou

těž* již bylo Účastníků trochu více, ale ani číslo 46 není vysoké 
Také na Moravě jsae viděli dvojí vítěaatví stejného hráče, ZstÍE 
co oba čeští hráči museli své kvality prokáast na dvou hřištích 
L.Holub % Kopřivnice to zopakoval na hřišti jediném. Byl nejlepSím 
1 v neděli. Tentokráte si žádného ze soupeřů nenechal nebezpečně 
přiblížit, aby ®u vítězství překazil. Svýs výkonem navíc přispěl 
i k celkovému úspěchu domácího týmu v soutěži družstev. Pořadím 
ve 2.kole se velid. vyrovnala celková tabulka, kde na prvních třech 
místech rozhoduj* jen počet úderů. Více se čekalo od družstva Opa
vy, které je sice a malým odetupem, ale až čtvrté.
Výaledky; 5 okruhů 
Muži: 45 účastníků
1. Holub Leopold Kopřivnice 115 /i 232. Karásek Kamil Šternberk 117
3. Langr Libor Opava 120
4. Metyš Jan Brno 122
5. Karásek Otakar Šternberk 124
Zeny; 1 účastnice
1. Mikulenková M. Kopřivnice 185 já 37 sdmo aoutěž
Dorostenci: Karásek Kamil Šternberk 117 ^ 23,4
Senioři: Bednář Jaromír Šternberk 111 á 27,7 4 okruhy
II.lima - 2.kola
1. Start Kopřivnice 509 6
2. Lok.Olomouc *B" 531 4
3. Golf Opava 532 3
4. TJ Šternberk "B" 578 2
5. Start Brno "B" 957 1
Tabulka oo 2 kolech
1. Start Kopřivnice 8 1.039
2. lok.Olomouc “B" 8 1.051
3. TJ Šternberk "B" 8 1.085
4. Golf Opava 6 1.053
5. Start Brno “B" 2 1.488

7. SL07EHSK0 -.3.. 4. RTJ Prievidza, 2..3.6.84
Jen něco málo přes tři desítky hráčů a hráček přijelo bojo

vat o druholigové body a vavřínjf v seriálu oblastních soutěží na 
Slovensku. Také zde ac radoval jeden a týž hráč (respektive hráčks)



ze dvoa^íítězatTÍ* Byla to Iveta MiSovicová, která dokonale využila 
domácího prostředí a po oba dny odaaiaiila všechny avš aoupeřky jen - 
do rolí statistek. 3ařilo aa ji zvlášť p rra í d*a, kdy aa výko-»
cea vyrováala nejlepáťm hráčta v aoutěSi aožů, faaa byl nejlepáí 
její oddílový kol*<|8 M.Poloaoký, který za sabou nechal celou ple
jádu daleko svůdnějších Jaen. Bruhý daa oS se a». tolik nevedl* a 
přenechal vítězství svýa soupeřůai. Sejlápe ai ?edl trojlístek li
gových hritóů z Trnevy a z nich S.Blaha. Bonácí využili znalosti 
hřišti i v soutěži družstev. Svojaésobnýa vítžsatvía rážen do-stiMi 
doat^ vedoucí S 1 &  Břetislav*,, fan si dvěs« druiaými aíaty udržel 
vedoucí postavení jen díky neniíau součtu úderů. 2dé se však, S« 
Prievidza je ts3 jedinýai družatven, která může Bretislsvi zkompli
kovat poatup do kvalifikace,
Výsledky: 4 okruhy l.dan
■užij. 31 ličastníkú
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1. Folonaký Michal Prievidza 93 á 23,22. Fntnoky Michal Trnava 953. Blah* Bonan Trnava 1004. Szlaur Silaft Bratislava 101
5. Qoaliob Igor Březno 101
Zeny; 4 dfiastnioe
1, Mišovlcová Ivet* Prievidza- 95 á 23,72. Háneáná Denisa Prievidza 1163. Polanská Lubie* Prievidza 122
II.lina - 3.kol*
1. B.e, Prividze 530 62. Elán Bratialavs 539 43. Sl.Trnava "B" 573 34. Ifost.Březno 579 1,5SI.VST Eoáice "B" 579 1,5
2.d*a
Muži: 29 i^aatník^
1^ Blaha Baanis Trnava 93 á- 23,22.’ Fotooky Michal Trnava 963. Tolarooiff Jito Trnáva 994. Mrázek Petr Bratlelav* 1033. Qtialieh Igor Březno 104
ženy; 4 dčastnies
1. MiSovieová Iveta Prievidza 105 í  26,22. Nátnešná Denisa Prievidza 1163. Lučatíneová Alen* Březno 12C
II.liga - 4.kol* Tabulka po 4 kolech
1. B.C. Prividze 536 6 1. Elán Bratislava 18 2.0862. Elán Bratislava 540 4 2. B.C.Prievidza 18 2.2393. Sl.Trnava "B* 561 3 3. Slávia Trnava 3 13 2.5654. Meat.Brazne 566 2 4. Mostáreň Březne 9,5 2.3125. Sl.^řST Košice "B" 589 1 5. SI.VST Košice B 5,5 2.422
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Po tfdnech iisp.iatého očekávání jak to dopai
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Po týdnech napjatého očekávání jak to dopadne s opravou 
hřiště ae přece jen 13.ročník miiaigolfového turnaje o pohár hotelu 
International konal ve stanoveném terminu a -t^edičnía hří.šti 
v hotelové nahradě. Slabou zahraniční účast, jen 7 hráčů a hřáček 
I 8SP a Rakouska, uvítal nový reetaiirační podnik, který po dloistý 
fias OEsmaoval provoz hřiště, stylová Bačianská vinárna. Tam ae také 
odehrálo slavnostní zahájení a ukončení, tam fcylo i doSaené útočiš
tě hráčů během turnéje. Mezi hrstkou zahraničních účastníků jsme po 
létech mohli spatřit i jedhoho z nejúapěšnějiáitfh hráčů všech roční
ků tohoto turnaje a jednoho z jeho vítězů F.Praaaensdorfera se 
Salzburgu. Jeho acučesná forma ho však mezi nejlepší nezařadila.
A vlastně nikdo z kategorie mužů, kdo byl jen trochu považován za 
favorita neuspěl. Pře^apivým, ale Esslouženým vítězem, který pak 
s rukou ředitele hotelu přebíral putovní pobái‘, se atal Lumír 
Imehenbrenner z Plzně. Na první mláto sa vyšplhal postupně ze zad
ních pozic vyrovnaným aolidní® výkonem, který potvrdil i v posledním 
finálovém kole, kdy předstihl své největší soupeře. Druhé místo obsa
dil T.Strodl ze Salzbiu-gu před J.Hiederlsm z Litoměřic. V soutěži 
žen zvítězila Dáša Váňová z Prahj', které ae tak podařil© napravit 
loňské zakolísání,' které ji odsunulo na 2.miste. Ve vyrovnané sou
těži nebylo dlouho rozhodnuto. Soutěž čtyřčlenných drnžftev pro me- 
be rozhodl čtyřlíatek z Děkanky, zcela vybouchli favoribovaní do
mácí. Soutěž byle nevšedně behaté i na esa na "7". Sda to bylo 
tím, že to byl Stastaý 13.ročník nebo můžeme 'láspSch tří hráčů při
psat na konto silného větru, který značně hru prodlužoval, nevíme. 
Jistě však je, že P.Nečekal z Chebu, Z.Svobc^a se Sp Praha 4 a 
L.Lsngr z Opavy jsou jedni z mále komu se to povedlo.
Výsledky: 7 okruhů
Maži; 88 účastníků I 5 cizinců)

é 351. Aeohenbrenner Lumír Plzeň 245
2. Strodl Thomas MQ Salzburg 246
3. Niederle Jiří Litoměřice 248
4. Bečvařík Miroslav Litoměřice 253
5. Pavelek Ivo Golf Praha 254
6. Vančura Libor Sp.Praha 1 254
7. Valenta Jan Aritma 255
8. Hybner Robert Golf Praha 256
9. Tomek Libor Brno 257

10. Fridrik Áchim Trnava 257
ženy; 10 účastnic (2 cizinky)
1. Váňové Dagmar Sp.Praha 4 264
2. Valentové Věra Aritma 267
3. Palovičová Olga Eošice 270
4. Kožíškové Miroslava Aritma 271
5. Pardusové Běla Brno 278

Junioři; Valenta David Aritma
Družatve (čtyřčlenné) 1. Sp.Praha 4 78

2. Aritma Praha 953. Sl.Litoměřice 121

íf 37,7

Čtvrtým kolem pokračovala i I.liga družatav. Favorizovaní do
mácí mohli myslet na vítězství jen do začátku turnaje. Jeden z opor 
družstva R.Holzal totiž nestihl začátek a nsstupOTal do hry až když 
jeho fíkupina asěis půl okruhu sa aebou, Zneiný vliv to mflo ns psy
chika i zbytku druSstva, které v.i se do I ícks soutěže nezmobilisovalc



á Slo přitoB o pár tíderá, které jia » konečná účtosíání cfay&gla,
Ža o přední isíata bi^c bojovat Aritisa to ae Sekalo, ale ž« j«jí 
největší soupeř b'jd« dvejie® Kosice a SP.Praha 4, to »e necekalo. 
Ani náté ®ísta TrcA-rf a sediié Oloacuce as aeSekale. Pcslsfiní aíate
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Sternbsí-ka s uacpe,k dobré laaía :'̂■aí jjho ííousedů v tabule a ZOB čni-
zvětšilo jeho hodcbý odatup.
2.liga - 4.kolo l.liga - tabulka j;a 4 kolech
1. Aritma Praha 333 0 't

m Sl .Trnava 31 2.020
2. 3p.Praha 4 557 S,5 2» Aritma ?i& b» 26,5 2.058

SI.VST Košice 557 6,5 ÍL» Golf Praha 21,5 2.067
4. Golf Praha 560 s 4. Start Srn© 18,5 2.093
5. Sl,Trnava 567 4 t' 31.75T Košic® 15,5 2.110
6. Start Brno 583 1

•A 6. Lok.Olomotie 14 2.127
7. Lok.Olomouc 589 2 7. Sp.Praha i 13,5 2.1158. TJ Šternberk 599 1 8. TJ Šternberk 7.5 2.176

9. W)HA7A - 5.HTJ Srno. 16.6.84
Týden před přebory republik to byla pouse aoravaká oblaat, 

kde pokračovaly soutěže. Pořadat«l«» byle Brna. Půl atovky hráčů 
a hráček soutěžilo v sobota o dalál body do oblastního poháru a 
body do žebříčka a ladilo fcr<au sa nedělní drotaoligorá boje. Po 
dionbé odKlee jssie viděli na stupni nejvyáěís 0.Daniela z denásího 
oddílu, který stále jeát? třímá prapor starSÍ hřáčaká generace, kte
rá se nechce vzdát náporu těch nastupujících aladých hráčů, Sa b«d- 
nu se dostal i další do«ácí borec, o kterém jiS není aeela aie sly
šet, J.Přeroat. V ženájh zvítězila fnvorizovaaá B.Parduaová, která 
však měla až povážlivě těžkou práci sa šternberekou S,Zálesákovou.
2 žáků byl aejlepáí P.Dostál.
7ýaledkyí 5 okruhů 
Muiit 45 úCastníků
1. Daniel Otakar Brně 113 i 23,6
2. Svoboda Miroslav Kepřivnic e 122
3. Přerost Jiří Brno 123
4. fiímckal Stanialmv: Šternberk 1̂ ,.
5. Dostát Phtr. Olomeue 12£
ženy; 3 účastnici
1. Pardusová Běla Brno 134 i 26,8
2. ZáleSéková Milena Šternberk 1353. Doležalová Hana Olomouc 159
Žáci; Doatál Petr Olomouc 126 á 25,2

10. MOBATA - 6.RTJ Brno. 17.6.84
Rádně naladění borci ze soboty si v neděli zopakovali souboj 

při 2.1ÍZS, která svou atffioařěrou vnáší do hry víc nervozity. 7 jed
notlivcích obhájil evé místo F.Dostál a B.Fordonová. 7 mužích zůstn- 
la výhra rovněž v Brně pouze vítěz byl jiného jména - L.Tcmak. Kdyby 
ts nebyl on asi by^ho zaskočil další klubový kole^, protože na prv
ních 5.místech byli Brňáci čtyři. Souboj v soutěži družstev byl v 
režii -rezerv Brna a Olomouce. Domácí prostředí rozhodlo o vítězství 
hráčů Startu "B". "Béčku” Lokomotivyrváak druhé místo stačilo na 
celkové první v coohrnaé tabulce. Bodový zisk kandidátů postupu 
Opavy a Kopřivnice ae znovu vyrovnal po té, když hráči Kopřivnice 
nestartovali kopletní a skončili poslední.
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Výsledky; 5 okruhů 
Muži: 46 li&astníkú
1. Tomek Libor Brně 116 í  23,2
2. Hetyš Jan Brno 117
3. Dostál Petr Olomouc 119 .
4. Daniel Otakar Brno 121
5. Cech Vlastimír Brno 121
Zeny; 3 účastnice
1. Pardusové Běla Brno 133 a 26,6
2. Doležalová Hans Olomouc 147
3. Zálešáková Milena Šternberk 165
žáci; Dostál Petr Olomouc 119 (í 23,8
II.liga “ 3.kolo Tabulka po 3 kolech
1. Start Brno "B" 512 6 1. Lok.Olomoue "B" 12 1.569
2. Lok.Olomoue "B* 518 4 2. TJ Šternberk •B*' 10 1.672
J. Golf Opava 543 3 3. Golf Opava 9 1.596
4. TJ Šternberk "B" 587 2 4. Start Kopřivnice 9 1.976
9. Stert Kopřivnice 937 1 5. Stmrt Brno ■B" 8 2.00C

11. PftmOH CSR -  to p fiT B ie e . 2 3 ..2 4 .6 .8 4
Přebor CSH ee letos uskutečnil bas účasti našich nejlepSíeh, 

kteří nás reprezentovali na tarnaji ve Vídni. To trochu ovlivnilo 
celkové výsledky. Hikterek to však nesnižuje výkony těch, kteří 
bojovali o nejvyšSÍ republikové pocty a tituly přeborníků. V Kop
řivnici domácí tai[̂ eB Holub - Svoboda odsoudil ostatní účastní^ 
přeboru do rolí statiatů. L.Holub, který je doma téměř neporazitel
ný znovu prokázal své kvality a všem soupeřům brzy ukázal záda, kte
ré mu takticky kryl jeho klubový kolega. Cobrou formu dokázal í 
M.KruliS, kterému po zásluze patří medaile bronzové. Přebornický 
titul v ženách získala Dáša Placrové těsným rozdílem po velkém boji 
s V.Valentovou. Bronzová zůstala B.Pardusová,
Výsledky; IC okruhů
Muži; 43 účastníků
1. Holub Leopold Kopřivnice 228
2. Svoboda Miroslav Kopřivnice 236
3. Kruliš Milan Frant.Lázně 238
4. Bečvařík Miroalav Litoměřice 241
5. Daniel Otakar Brno 241
8. Strnad Luboš Árátma 242
7. Molnár Karel Chomutov 246
8. Kuba František Olomouc 248
9. Horáček Vlastislav Frant.Lázně 249

10. Niederle Jiří Litoměřice 249
ŽSSíi 5 účastnic
1. Placrové Dagmar Plzeň 263
2. Valentová Věra Aritma 264
3. Parduaová Běla Brno 277
4. Bukvicová Dagmar Tanvald 282
5. Doležalové Hana Olomouc 328

a  22,8

/í 26,3



12. PRSBCH SSR - PrieTidza. 23..24.6.84
Přestože oba loňští přeborníci Slovenska byli na startu, ani 

jainocu se nepodařilo titul obhájit. B.Koleniíková si tentokráte 
odváží aedaili stříbrnou za druhé místo, když ae musela sklonit 
před výkone® Dany Polakovičové z Trnavy. Bronzová zůstala 7 .Hábov— 
číkové. I.Qualich dopadl podstatně hůře, když se musel spokojit 
až 3  umístění® ve druhé polovihě startovního pole. Přeborníke® Slo
venska se stal Peter Hlbocký, který éai přednost účasti v mistrov
ské aoutíži před balení® na cestu do Rakouska. S velkou převahou 
porazil svého klubového kolegu Putnókyho i přesto, že tento hřáč 
hrál čísla jako "19". Výkon vítěze je dosud nejlepší® výkone® na 
10 kol u nás dosažený®. Bronzové medaile putuje do Bratislavy záslu
hou U.Szlaura.
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7ýsledk»: 10 okruhů 
Muži: 14 účastníků
1. Hlboeký Peter Trnava 226 4 22,6
2. Putnóky Michal Trnava 238
3. Szlaor Milan Bratislava 246
4. Murlň Peter Kodlea 247
5. Blata® Roman Trnava 251
6. Tolarovič Ján Trnava 252
7. Kollár Peter Košice 252
8. Maruška Jaroslav Bratislava 255
9. lualich Igor Březno 261

10. Kontina Lubomír 
Zeny: 4 účastnice

Trnava 263

1. Polakovičová Dana Trnava 268 4 26,8
2. Koleničková Bronislava Březno 271
3. Héhovčíková Tanda Březno 275
4. Lučatíncová Alena Březno 301

-pře-

"Jak malý golf začínal - 3.část - "Začátky v ŇSH"
__Mezi první a druhou světovou válkou se také v Německu a Skandi

návii hrál malý golf. Byla to hřiště bet norem. Od případu k přípa
du hrála hlavní roli fantazie. Některá hřiště z té doby existuji 
dodnes. Měly různorodé a nápadité překážky jako větrné mlýny, zah
radní trpaslíky, pneumatiky nebo kostelní věže. Tyto začátky malého 
golfu mají 3 minigolfovým sportem dneška tak málo společného jako 
střílení v poutové střelkici se aportogní střelbou jako olympijskou 
disciplínou.
Minigolf 1926 v Ha®b^gu

Ve dvacátých letech přišlo do válkou zničené Evropy z USA 
spoustu nových vymožeností. Jednou z nich byl i malý golf. Evropa 
podobné jako USA měla být touto atrakcí zaplavena, alespoň podle 
představ oladého Hamburcana.

7 jednom novinovémt. článku z roku 1926 si můžeme přečíst zpráva 
o otevření hřiště pro malý golf v Hamburgu - Vittenbergenu. 7 textu 
stojí: "7 lázních Wittenbergenu na louce u pláže bylo otevřeno 
hřiště pro minigolf. Tato nová sportovní plocha je jediná svého 
druhu v Hamburgu, Altoně a okolí". Článek končí: "Hra nevyžaduje



zvláštní tělesnou námahu, ale pěstuje po^blivost a pružnost těla, 
a proto je příjemnou změnou lázeňského živote na Wittenbrgské pl^
£i u Labe, Tato hra je ještě nové s zatím postrádá množství lázeň
ských hostů - diváků. A3e," zdůrazňuje mlááý propagátor - “pánové a dámjr, kteří už jednou hráli, přicházejí stéle znovu.*

Ha sportovních základech se zaSal minoglf rozvíjet až v 50, 
letech, když se Ivropa hospodářsky vzpamatovala z II.světové války, 
ZatÍKio měl minigolf v Hamburgu roku 1926 jako předlohu amehické 
předchůdce, stavěl jeden o několik let pozdtji už "opravdová"
minigolfové hřiště. Inspiroval se při své cestě po Anglii v letech 
1931 - 35, V parcích Kollna/^nem, v Lipsku a v lázních HeringádCrf 
u moře stály hřiště stejná jako v Londýně. Tato malá hřiště dosáhla 
v Hěmeeku a ve Skandinávii zejména ve Svédsku velké obliby. V této 
době však chybělo sportovní zařazení minigolfu. Problém byl v tom, 
že dráhy bez jakýchkoli norem nedovolovaly žádnou rovnoprávnou sou
těž. Trochu jiné to sice bylo ve Svédeku, ale tam zase chyběla 
mezinárodní ozvěna.

Dráhy měly délku 25v30 m. byly z rozličného materiálu, zčásti 
z vyválcované antuky a z části válcované hlíny. Mantinely byly dře
věné. Každé hřiště mělo 18. drah.

fakta přeložena z "Velké knihy o mďém alčku"
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- Pavelek -
(potaračování příště)
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i  £* s G í a to <1 ta (lí \e,

e>

G

u

l

A. Kladná elektroda, zaatavárna (zaat.), šafrán
B. Vytrhnout z pochvy zbraň, epideaiickÁ nemoc, ukazovací zájmeno
C. Obilnina, madarsky "klobouk", mužská jméno
D. Leakl;̂  nátěr, dvojicě, mezinárodní olympijský výbor ve zkr., plavddia 
B. T a j e n k a
F. Druh hvězdy, souřadícl spojka, plošné míry (slov.), mužské jméno
0. Pochoutky při zabijačce, druh látek, izolační látka kolem kabelu
H. Opět, odporovaeí spojka, porost hlavy
1. Napuchat, citoslovce označující tikot, kaučukové mléko
I. Korálový ostrov, důrazné přitakání
2. Zahajovat (diplomatické styky)
3. ^utínané
4. Výšený tón, umělecký aměrlT. a 18.století
5. Značka astatu, dětsky pozdrav, polní plevel
6. Nápoj, SPZ Ostravy
7. Laakavec
8. škodlivý motýlek, provolání slávy
9. Rekreant ve volné přírodě, illomkovité zemité horniny (slovenský)

10. Dobrý stav
11. SPZ klatovského okresu, prudké krouživé pohyby
12. Zkratka marocké letecké společnosti, solmizační slabika, 45 v řím.č.
13. Kolem, domácké ženské jméno
14. Podléhat rozežírání
15. Spatřiti se
16. Hhlé lesní sovy, drahý kámen
Pomůcka: RAM Tajenka: rekreační forma dráhového golfu
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