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Golf v Českoslovťnslcu slaví osadesátinv (dolcončení)
Po I.světové válce vznikl velký počet lidových hřiSt v 

Anglii a ve Skotsku. Provozovateli byli městské správy. K velké 
expanzi dochází v Austrálii a USA, kde nám brožura uvádí kolen 
2 cil.hráčů. U nás vzniká hřiště v Pieštansch a v Praze ve Strc- 
novce. V druhé polovině dvacátých let ztrácí britský golf svou 
nadřazenost. V USA nastupují nové hvězdy první velikosti. Hobby 
Jones, Gene Sarazen a Waiter Hagen. Pro čsl.golf je období koncem 
2otých let obdobím velice Slastným. Je ustanovena Čs.golfová aso
ciace a jsou postavena nová hřiště v Motole, v LÍSnici a začíná 
stavba Nového hřiště v Karlových Varech. Z hlediska masového roz
šíření je tu ještě jeden moment. Vedle tradičních násad pálek za 
dřeva "Hickory" jsou legalizovány i násady ocelové. To umožňuje 
průmyslovou velkovýrobu nářadí. Profesionální golf se prolíná s 
amatér ským a tím padají sociální bariery. Před II.světovou válkou 
byl světovým hráčem číslo 1 Henry Cotton z Anglie.

Po II.světové válce v šedesátých letech nastává největší .
III.etapa rozmachu golfu. Hozšijujíoí se turismus i zhoršující se 
klimatické podmínky v přeindustrializovaných zemích podminuji 
vznik četných hřišt i v zemích, kde golf byl dosud málo rozšířen. 
Výkonnostní sport je stimulován nebývalými rekordy profesionální 
špičky, nyní již početné, která za éry Arnolda Palmera dociluje 
enoíminích příjmů i popularity u veřejnosti- K popularizaci přispí
vají i televizní přenosy. Exploze golfu nastává v Japonsku a Jiho
východní Asii. Teorie golfového švihu je zpracována na vědecké 
bázi. Dne 20-7.*969 kosmonaut Sheppard odpálil z povrchu Měsíce 
dva golfová míče. Je to období, kdy čsl.golf hledá své pevné 
místo vedle ostatních uznávaných sportů a věří, že vydobude ztra
cené pozice a popularitu z třicátých let. Je to úsilí o novou 
orientaci v rámci ČSTV. Vznikají oddíly Tatran Praha, Dynamo 
Slavie Praha, Slavoj PZO Praha, Slovan Karlovy Vary, Start 
K.Vary a Slovan Mař.Lázně. Sekce golfu při KV ČSTV y Kar.Va rech 
se mění na Řídící komisi golfu při uV ČSTV a koncem šedesátých 
let je ustaven Čs.golfový svaz při tíV ČSTV.

V sedmdesátých letech kromě velkých center vzniká v golfo
vém světě hustá sít malých hřišt kolem městeček a .obcí. V profe
sionální sféře docilují vrcholní hráči za éry Jacka Hicklause 
Výkonů 3 i 4 údery pod normu za 1 kolo. Hegemonie Anglosasů v 
profi-golfu je prolomena Ssverianem Ballesterosem (Žpanělsko) a 
jinými. Koncem sedmdesátých let sdriužuje golf na 40 milionů hrá
čů na celém světě. Průmysl golfového vybavení dociluje větších 
obratů než ocelářský průmysl Beneluxu. Ročně je vyráběno na 
300 tailicnů golfových míčků.

V ČSSR vznikají oddíly v Bratislavě. Plzni a v Pardubicích. 
Dokončena jsou hřiště v Ostravě a Pardubicích. V K.Varech a
M.Lázních jsou hřiště rekonstruována,v Praze v Motole se usilov
ně buduje. V roce 1979 nám bylo svěřeno pořadatelství mistrov
ství Evropy juniorů.

Takový byl tedy v kostce vývoj našeho a světového golfu. 
Věřme, že sami se jednou budeme moci s hrdostí ohlédnout za tak 
dlouhou cestou, jakou urazil čs.golf. Doufejme, že nebude tak 
trnitá.



JeStž jednou blahopřejeme za vSechny dráhové golfisty 
• přejeme do dalSích let vždy jenom dobrý úder.

S pozdravem: "NIC TO NECHCE JEK HRIi 1£HCE"
- radakce-

- 3 -

1. Informace z oddílů
K setkání zástupců TJ Prostějov a zástupci komise STK a FVK 

dotlo v Olomouci při konání turnaje Flora Olomouc. Po delSÍ ko
respondenci se podařilo domluvit schůzku, která by měla být zá
kladem vzniku nového oddílu. Potěšující je, že to bude tentokrát 
na Itoravé. Prostějovští zástupci hovořili o zájmu, který dráhový 
golf u nich budí. Dodejme, že jim budeme držet všechny žtyři pal
ce, aby našli co nejdříve patronát. Bude-li třeba nezůstane jenom 
u držení palců. Informace je však nutné poskytnout z Prostějova 
vSas. Není nutné připomínat, že oblastní vedoucí by neměl ěekat, 
ale sám jednou za měsíc učinit dotaz o stavu příprav na založení oddílu.
2. Nová hřiště - nové oddílv

Za po‘̂lední měsíc nám nepřišla žádná nová odezva na snahu 
po,zakládáni nových oddílů v místech, kde hřiště je už postave
no, ale hraje se tem pouze rekreačně. Blíží se podzim a tak sl 
nebudeme dělat velké iluze s novými oddíly. To však neznamená, 
že bychom toho měli nechat zase až do dubna. Je nutné kontakty 
udržovat i přes zimu a občas se provozovatelům připomenout. Něk
dy se provozovatel hřiště mění a ten nový nám může ukázat vlíd
nější tvář. Prověřte ještě jednou svůj kraj a okolí. Kaschůzi 
rozšířené komise budou nová hřiště hlavním bodem jednání.
3. Oddílové kroniky

V květnovém čísle jsme otiskli jedenáct oddílů, které dosud úkol nesplnily. V čei^encovém čísle byla otištěna přehled
ná tabulka. A zase nic.

Jedině Spartak Praha 4 se zastyděl a výtah ze své kroniky 
nám zaslal. Bohužel, těsně po uzávěrce č.37, takže v tabulce 
je čtvereček ještě prázdný. Z jedenácti jeden to je opravdu 
málo po třečh měsících čekání.
4. Nové výzvy

Schůze komise se budou konat na konci listopadu a počátkem 
prosince. Jedna bude v Praze pro oblast Cechy - střed a západ, 
druhá bude v Olomouci pro Moravu a Slovensko. Důvodem jsou ušet- ' 
řené náklady a čas oddílů. Setkání bude mít význam jenom tehdy 
bude-li mít každý splněny vSechny resty. Nezapomeňte vzít s eebou 
seznam hráčů vašeho oddílu a přesnými adresami, datem narození 
a Dovoláním.
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9. Sportovní vybavní gsl.vfroby
J« září a náa nezbývá než kdHbtátůirttt, ž* Xeohniaaport po nš- 

kolilcamSsíiním oddalování dodání dvou prototypů golfových holí, de- 
finitivná přiznal, že se práce na vývoji nedaří. 3udo nutné začít 
znovu. NejvStáí obtíže jaou a taženía trublcy. Neztrácejme trpělivost 
a naději. Fbdle ujiStění zástupce vývojové dílny Techniasportu sna
hu bude korunováno určitě depScheta. Je tedy nezbytně nutná znovu 
zajat do <Ístí/Labea a. celou záležitost na místě projednat. Věřme, 
že to poaůžs.

-Pavalak-

Sefiál pro zVuěeně
Kře a volba aíčA za vCtrnáho počasí;
Za vStrného počasí 30 velmi názorně projeví, jak je důležitě do
držovat .zásadu hrát překážku vždy proti směru křivosti (tj. např. tlhr-e-li etředovy iřufiTdopřává, nrajemo no vlče zprava); hraje- 
se~li totiž, po saSru křivoati drái^, stává se, míč v podotatl ne
ovladatelný, Je pravda, že nčkdy úmyslně hrajeme překážku po smě
ru křivosti (ncjcaatějí proudy z některého rohu nebo střílnu tu-

Nikďy neužíváme lehkých pomslýoh míčů, něk dy ao i vyplatí' impro
vizovaně zaměnit míč za těžěí. Zcela nevhodně jsou míče tjrpu 
K 1, 2Í 2, K 10, K 12, ? 4 spod. Uvedené pravidlo platí nejen pro ainíaturgolf, ale především pro minigolf. Nevhodné jsou za větrné
ho počasí také příliš rychlé tvrdé míče (A 15, A 19, W 09, líG V 1, 
3rown Star, sle i 'V 33, A 6 apod.}, zvláětě na překážkách, kde 
hrozí zájezd (blesk, úhel, některá minigolfová překážky).

6. Teplota dráh,Y a její vztah k teplotě nfčů;
Chceme-li úspSěně regulovat teplotu míčů, musíme znát také teplotu 
dráhy. Obecně plstí, že i v látě je dráha zrána výrazně ohledněj- 
5Í než během dne. Ne jaře a na podzim musíme ráno věnovat zvléStní 
pozornost zase vlhkosti drah, způsobené např. ranní mlhou.
Během dne se zpravidla dráha zahřívá a stává se oproti výchozímu 
3tavu'ryehlQjěí. To znamená, že nič můžo mít meněí odskok než bj^ 
lo zapotřebí zrána (tj, např. W 19 na smyčku musí mít ráno vět- ěí odskok než v poledne, nebol ráno není dráha rozehřátá; pokud 
má v poledne odskok atajný jako ráno, je již příliS rychlý a 
přejede).Ranní zvýSaná vlhkost vzduchu, a tím i dráhy, způsobuja nežádou
cí zvětšení odrazu většiny míčů (projevujt aťnapř. na pyrami
dách,, kttrě ao "navyavětlitalaě” zakusuji za třatl jehlan).

pokraSování příště 
- Arbait -
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Seriál pro zaíátečnlky 
"ZačínŮBe hrát"
"Jek trénovat"

V seriálu jsem již uvedl základní infornsce o výbavě a tech
nice dderu. Zbývá si všimnout třetího hlavního problému - náplně 
jednotlivých tréninkových jednotek.

Náplň koždé tréniriové jednotky je dána hlavně jejím iSčalem. 
Hozeznáváme:
1) Jednotka zaměřená na nácvik techniky úderu
2) Jednotka zaměřená na získání jistoty při hraní okruhů. Zaměření 

na tempa.
3) Jednotka zaměřená na poznání a nauíení se jednotlivých drah 

a) doma b} venku
1) Zaměření na nácvik techniky úderu

Prvním zaměřením každého začátečníka při tréninku je nácvik 
techniky úderu. Stejně tak i každý vyspělý hráč má po zimní pře
stávce techniku hry uvolněnou a musí si ji znovu, jeStě před za
hájením soutěží, zafixovat - zautomatizovat.

Zautometizová.ní nacvičovaného pohybu dosáhnu tímj že jej mno
hokrát po sobě opakuji. U dnešního specialisty ne miniaturgolf při—  
tom není úkolem nacvičit jeden univerzální úder, ale je třeba zvlád
nout samostatně celou řadu standartnich úderů, charakterizovaných , 
vždy trochu odlišným postojem e silou úderu. KejdůležitějSÍ "stan
darty" jsou: úder ne sopce, úder na klínech, úder na koši, ledvina 
nepřímo, labj'rint rovně, základní úder ns středáku, příčky r.apří- 
ao, rychlým balónem, příčky nanřímo pomalým, loopingóvý úder, vlny 
zprava - zleva, prohoz, šneku bes falše etd.; celkem lze vyjmenovat 
asi 20 - 30 standartů. Při jejich nácviku postupuji takto:
a) nacvičuji-li standart, provádím na něm vždy blok 8 - 1 0  úderů 

v řadě
b) během jednoho tréninku se na jednu dráhu vracím nejméně 2 x
e) z prvních dvou podmínek vyplývá, že trénuji-li 2 hodiny, nelze 

zvládnout během jedné jednotky více než 8 - 1 0  standartů
d) jeden standart nacvišuji 10 - 15 tréninků po sobě (dle významu 

a obtížnosti) nacvičeaý standart vždy nahrazuji novým
e) dva tréninky by měl y následovat maximálně v intervalu 48 hodin, 

abychom "nezapoměli" to, co jsme se minule naučili.
Mnohem vyšší intenzitu náplně jedné takovéto tréninkové jed

notky ve srovnání a obligátním hraním koleček lze dokázat matema
ticky:
Hraji-li kola, odehraji za 2 hodiny maximálně 6 okruhů. Jeden okruh 
je 18 úderů (dohrávku v kruhu nepočítám), za 2 hodiny odehraji 
6x16* 108 úderů. Hreji-ii bloky 10 úderů na deseti drahách, odehra
ji každou dráhu za 2 hod. 3 x (10 úderů x 10 drah) x 3 = 300 'jjcrů 
Při hraní kol odehraji ze trénink 100 úderů, při hraní bloků 3CC.
Trénink se zaměřením na techniku by měl trvat alespoň 4 týdny, před 
prvními turnaji. Během tohoto období je třeba absolvovat minimálně 
pět dvouhodinových jednotek týdně, tedy asi 20 tréninků na základních 
výše uvedených drahách.

pokračování
-Kožíšek-
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1. 7.CTJ - Olomouc, 1.,2.9.1984
Prvním zářijovým setkáním byl nášnejstaráí turnaj Flora v Olo

mouci, letos netradičně posunutý téměř o měsíc dozadu. Tento turnaj 
měl totiž vždy sailu, že kolidoval s nejvýznamněájím turnajem svě
tové sezóny s mistrovstvím Svropy, což bylo znát hlavně na meziná
rodní účasti. Ani posunutí termínu však v tomto ohledu nebylo nej- 
áíastnějáí spíš naopak. Za celou historii tohoto turnaje se nesta
lo, že by např. soutěž mužil^byla bez mezinárodní konkurence, až 
letos. Start cizinců zachraňovala skromná výprava tří Rakuáanek, kte
ré vžak nikterak ke zvýšení úrovně nepřispěla, i když mezi nimi 
byla i z dřívějška úspěšné R.Hiibnerová. V soutěži žen si^napravila 
reputaci Id.KošíSliová z Prahy, které vstup do letošní sezóny příliš 

. nevyšel a teprve ke konci se dostává do původní formy. V Olomouci 
se ji dařilo a celkem snadno obhájila své loňské vítězství. Boj se 
rozpoutal tedy o další místa. Byl urputný a o tom, že na druhý stu
pínek vystoupí O.Palovičová muselo rozhodnout až závěrečné rozstře- 
lovéní. Soutěž mužů byla hlavně soubojem naší špičky, která mezi 
sébe pustila jen P.Iíargitu z Košic a K.Molnára z Chomutova, kterým 
to v Olomouci opravdu sedlo. Úspěšný reparát složil, domácí L.Benčík, 
který již vloni sahal po vítězství, které nu nakonec o vlásek uteklo. 
Letos už neponechal nic náhodě a svou,formu naladil naprosto přesně.

' Největšími soupeři mu byli M.Moravec z Plzně a I.Palovič z Košic.
I zde rozhodovalo rozstřelování. Právě tak jako jednotlivci vedli 
si KoSičtí dobře i v soutěži družstev, kterou překvapivě vyhráli. .
V žácích byl nsjlspší K.Karásek ze Šternberka a v juniorech J.íie- 
tyš z Brna.
Výsledky: 10 okruhů 
Muži^ 85 účastníků
1. Benčík Leonard
2. Moravec Milan
3. Falovič Igor
4. Hlbocký Peter
5. friárik Achim 
5; Margita Peter
7. Molnár Karel
8. Valenta Jan
9. Arbeit Marcel 

10. Metyá Jan

Olomouc 
Plzeň 
Košice 
Trnava 
Bratislava’ 
Košice 
Chomutov 
Aritma 
Olomouc 
Brno 1

účastnic (3 cizinky)
1. Kožíšková Miroslava
2. Falovičová Olga
3. Váňová Dagmar
4. Polakovičová Dana
5. Valentová Věra

Aritma 
Košice 
Sp.Praha 4 
Trnava 
Aritma

233
236
236
239
24Ú
242
242
242
242
244

24-1
252
252
255
261

i 23,3

6 24,1

Junioři: (11 účastníků) MetyS Jan Brno 244 6 24,4
žáci: { 5 účastníků) Karásek Kamil Šternberk 253 i 25,3
Oružstyai (6 účastníků) Slávia VŠT Košice 106 .(součet pořadí)
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Fředposleůaím kolem pokraCovela v Olomousi i I.liga. Byla to ■ 
pro hráče Aritmy poslední naděje, jak si při případném vítězství 
zachovat alespoň teoretickou šanci zbavit Trnavu mistrovského ti
tulu. Oslabená Trnava nakonec získala tři body za 6.místo, které 
ji v konečném součtu stačily. Aritma totiž nedokázala Dorazit vý
borné domácí hráče a skončila druhá. Oba první týmy te3 dřlí osm a 
pil bodu, což znamená, že Trnavě k obhájení titulu stačí pouhopouhé 
áčast a zisk jednoho bodu. Předposlední kolo také definitivně roz
hodlo o dvou družstvech, která budou v Praze bojovat o sestup event. 
dčest v kvalifikaci. 3p.Praha 4 skončil na konci, Šternberk., ani 
zlepšený výkon nijak zvléší nepomohl. Zcela zklamalo o nic ..eboju- 
jící Brno.
I.lira 7.kolo
1. Lok.Olomouc 486 c 1. Slávia Trnava 4S 3.579
2. Aritma Praha 492 7 2. Aritna Trsíhfi 39,' 3.661
3. SI.VST Košice 494 6 3. SlÉvie V.St Košice 35, ■;> 3.663
4. Golf Praha 501 5 4. Lokomovita C_-COuo j . •3‘či
5. TJ Šternberk 509 4 5* Start Brno 35,> 3.655
5. Sl.Trnava 510 3 6. Golf Praha 29,5 3.697
7. Sp.Praha 4 529 2 7. TJ Šternberk 20,5 J.774
8. Start Brno 537 1 8. Spartak Praha 4 16,5 3.774

2. CECHY-STPED - 5.HTJ, Ta:nvald , 9.9.1934
První oficiální turnaj konaný ns hřišti v Tanvaldu se príliž 

nevyvedl. Ke snad vinou pcřadetclú, ale vinou počasí. Kakonec se 
2 námahou odehrály potřebné dva okruhy dostačující k tomu, aby tur
naj nebyl zrušen. Tomu také odpovídaly výsledky. Počasí také sma
zalo veškerý rozdíl mezi výkony žen a mužů. Oba vítězové měli shod
ný výsledek. V soutěži žen doplavalo vítězství V.Valentové z Prahy. 
Zajímavostí jistě je, že B.Vrkočové stačil ještě á 37,5 k bronzové 
příčce. V kategorii mužů byle soutěž sice vyrovnanější, ale výsled
ky lichotivější nebyly. Vítězem se sisl h.Bozmsre z Litomeo-ic., 
Sympatické bylo, že nebyly opomenuty ani delší kategorie, as kte
ré se v poslední době na řadě turnajů zapomíná. Dvé mokré kota také 
sestavila pořadí v pi^dposledním kol': Il.ligj'. Tady voda tolik 
výsledky nezkreslila a družstva se za sebou seřadila dle předpokladu.
Výsledky: 2 kola 
Muži: 47 účastníků
1. Hozmara Miroslav Litoměřice 57 li 28,52. Valenta Jan . Aritma 58
3. Hercík Karel Litoměřice 58
4. Sedláček Petr Aritma 60
5. Vančura Libor Sp.Praha 4 61
2eny^ S účastnic 
1. Valentová Věra Aritma 5 7 "'i 23,5*
2. Marešová Ilona Xeapo Pha 69
3. VrkoCové Blanka Sp.Praha 4 75
Junioři: Juran Tomáš Hradec Králové 102 ti 51
Senioři: Nepimach Luboš . Tanvald 67 1$ 33,5
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II.li«a 7,kolo Tabulka po 7.kole
1. Sl.Litoměřice 316 S 1. Slavoj Litoměřice 58 3.643
2. Seba lanvald 322 7 2. Aritma Praha "B" 46 3.967
3. lecpo Praha 362 6 3. Seba Tanvald 41 4.016
4. Sl.Hradec Králové 370 5 4. Spartak Praha 4 "B"" 35 4.013
5. Sp.P.-aha 4 "3" 3S3 4 5. Tempo Praha 26 4.576
6. iritma Praha "S" 521 3 6. Sl.Hradec Králové 25 5.863
7. Sl.Kladruby 755 2 7. Slovan Kladruby 18 4.973
a. Golf Praha "B" 1260 0 8. Golf Praha "B" . 8 9.812

3: CDCHY-ZÍPAD - 6.R'TJ, Chomutov., 9.9.15S4
Velký boj, který sliboval pohled na tabulku lí.ligy skupiny 

Cechy-zápsd se nekonal. Dái? sice jen v přeháňkách, ale přesto 
nepřijenňý a pak přeievsía zcela suverénní výkon vSech domácích hrá
čů nedal šanci žádnému jinému družstvu. Dosud vedoucí ex-ligová Pří
bram, neměla sílu odporovat ani jeden okruh, Plzeň a Frant.Lázně to 
zkoušely trochu dále, ani ony neuspěly. Příděl 40 úderů na druhého 
v pořadí hovoří ss vSech.no. úžadná vůle a píle, s kterou Chomutov 
letos celou soutěž absolvoval přinesla ovoce. Doufejme, že nu forma
vydr utká a dalšími adepty postupu do I.ligy.-

jménu tentokrats příl 
D.Placrová z Plzně. Z mladíků byl nejlepSÍ domácí R.Paáek, z man
želské seniorské dvojice byl tentokrát lepší R.3okr z Příbrami.
Výsledky: 4 okruhy
ítuži: 45 účastníků
1. Molnár Karel Chomutov 104 iS 26
2. Handák Josef Chomutov 105
3. Cipro Petr Chomutov 106
4. Pavlík Pavel Chomutov 107
5. Čermák Vlastimil Chomutov 108

£££}Xi  ̂účastnic
1. Placrová Dagmar Plzeň 111 i 27,7
2. Bokrová Josefa Příbram 119
3. Siglová Jana Frant.Lázně 130
Junioři: PaSek Roman Chomutov 110 <í‘ 27,5
Senioři: Bokr Richard Příbram 117’ í 25,2

II .liga 6.kolo - Konečné tabulka
i. Sl.Chomutov 531 8 1. Slavoj Chomutov. 37,5 3.182
2. S1.7S Plzeň 572 6 2. CSSL Frant.Lázně 34 3.228
3. CSSL Frant.Lázně 575 5 3.' Spartak Příbram "3" 33,5 3.232
4. Sp.Příbram "B" 5S5 4 4. Slávia Va Plzeň 33- •3.254
5. Stád.Cheb 623 3 5. Stadion Cheb 16 3.666
6. TJ Přeštice \ . 640 2 6. TJ Přeštice 12 6.694
7. Sp.Příbram "A* 1334 , 1 7. Spartak Příbram "A" 7 6.821
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4. 6.CTJ - Sparta'-: Praha 4. 15.. 16.9.1984
Poslední celostátní turnaj se uskutečnil v Praze. Rozdělovaly 

se poslední body do čsl.poháru i do žebříčku, v sázce bylo zařazení 
do nřkteré z výkonostních tříd pro příStí rok. A nebylo aálo těch, 
před kterými se zavřely brány nčkterá z tř-chto tříd právč jen o je
den jediný bod. Znovu se pak rekapitulovaly všechny turnaje a naří
kalo se na každý zkažený vSder. Mnozí se vzdali možnosti vybojovat 
lepší umístění přímo v turnaji, kdy nenastoupili k nedělní dohrávce. 
Celou sobotu visely nad Prahou černé mraky a když se zdálo, že se ' 
první den štastně dohraje začalo pršet. Přerušení vneslo nervozitu 
nejen na hřiště, ale hlavně na rozhodčího, který nejprve určil pokra
čování až v neděli, aby vzápětí hru znovu započal a po odehrání 
třech drah znovu pro tento den, údajně pro tmu, ukončil. K dohrávce 
se nedostavilo 15 % z celkového počtu hráčů. Jistě to nebyli ti se 
špičky, ale byli mezi nimi i takoví, kterým o něco šlo a které ne 
příliš citlivý verdikt rozhodčího odradil od dalšího boje. Druhý den 
již proběhl bez komplikací. První místo,které M.Rozmara získal před 
týdnem v Tanveldu se tonuto hráči zalíbilo a své umístěni zde zopa
koval. Přispěla ktomu i dokonalé znalost hřiště, které ještě před 
krátkým časem bylo jeho úomácím. Nejvíc práce měl překvapivě s 
brněnským J.Metyšem. Jejich soubor trval až do posledního úderu. V 
popředí se objevili i další hráči Litoměřic, jako b;v si už zase 
začínali zvykat na výslunní čsl.dráhového golfu. V kategorii žen 
opě-. potvrdila M.KožíSková vzestup formy a jistě zvítězila přeď do
mácí D.Váňovou. Totéž se ji ale nepodařilo v celkovém hodnocení 
sezóny.
Výsledky:
Muži: 88 účastníků
1. Rozmara Miroslav Litoměřice 184
2. MetyŠ Jan Brno 165
3. Kožíšek Milan, Golf Praha •183
4. Benčík Leonarď Olomouc 189
5. Daniel Otakar Brno 190
6. Valenta Jan Aritma ■ 190
7. Krejčí Vlast.sen. Litoměřice 191
8., Fridrik Achim Bratislava 193
9. Niederle Jiří Litoměřice 194

10. Holub Leopold Kopři-vnice 196
Ženy^ 14 účastnic 
1. Kožíšková Miroslava Aritma 200
2. Váňová Dagmar So.Praha 4 202
3. Placrové Dagmar Plzeň 206
4. Valentová Věra Aritma 209
5. Folekovičová Dana Trnava 217

6 23

6 25

Díky již zmíněnému přerušení jsme si museli na vyhlášení výsled
ků posledního kola celostátní ligy počkat až do nedělního rána. Ne
dělní ráno též dalo konečnou odpověd kdo opustí prvoligové účinková
ní přímo a kdo bude tím,jenž se pokusí spolu s vítězi II.lig v kva
lifikaci odvrátit hrozbu sestupu. Družstvo, které ještě zůstalo ve 
•hře je Sp.Praha 4, které k tomu využilo domácího prostředí. Posled
ní pokus vzepřít se svému osudu se již nepodařil týmu Šternberka, 
který hořkost sestupu prožívá již podinihé.. Neúčast dvou opor (Krč,



rfávková) se přeci jenom projevila víc než se předpokládalo. Cel- 
ového vítěze ligy jsme znali již z Olomouce a tak boj na špici 
yl jen bojem o pořadí ve středu tabulky. Poslední kolo se vyda- 
ilo všem pražským družstvům, polepšili se i Olomoučtí.. Posledním 
ístem zklamaly Košice, které musely opustit hezká třetí místo, 
a kterém v celkové tabulce byly.
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.lica - 8.kolo Konečná tabulka
- Golf Praha 499 9 1. Slávia Trnava 5-1 4.114
. Aritma Praha 505 n

i 2. Aritma Praha 46,5 4.166
. Lok.Olomouc 506 6 3. Lokomotiva Olomouc 41 4.187
. Sp.Praha 4 508 5 4. Golf Praha 33,5 4.196
. Start Brno 512 4 5. Slávia VŠT Košice 37 4.202
. Sl.Trnava 535 3 6. Start Brno . 36,5 4.197
. TJ Šternberk 539 1.5 7. Soartak Praha 4 23,5 4.282
Sl.VŠT Košice 539 1,5 8. TJ Šternberk .22 4.313

. ČECHY-STŠED - 6 .R T J . Litoměřice. 23.9.1984
Poslední ETJ v Čechách a zároveň poslední kolo II.ligy v této 

ásti oblasti se hrálo v Litoměřicích, v novám prostředí Střelecké- 
3 ostrova, kam místní Slavoj přestěhoval svoje působiště. V soutěži’ 
užů zde dosáhl domácí M.Rozmara již třetího vítězství za sebou 
ftoucích turnajích. A nebýt I.Pavelka ani mu v tom nikdo moc nepřeká- 
el. V boji o další místa se překvapivě láps dařilo pražským hráčům 
sž^domácím. V kategorii žen vyhrála opět M.Kožíšková, kterou konec 
ezony zastihl v dobré formě. Na dalších místech ji sekundovala dvo- 
ice hráček Tanvaldu. V soutěži družstev bylo už také rozhodnuto 
ředem. Hráčům Litoměřic byl tento turnaj tedy poslední generálkou 
?ed kvalifikací v Tmavší Ve velmi dobrém světle se v Litoměřicích 
ředstavilo družstvo Seby Tanvald, ale na druhou příčku v celkové 
lasifikace mělo přece jen velkou ztrátu.
ýsledky:
ižii 43 účastníků
. Rozmara Hiroslav 
. Pavelek Ivo 
. Pergl Jan 
. iClimeš Petr 
. Éneider Vladimír

9 účastnic
. KožíSková líiro3lava| 
. Bukvicová Dagmar 
. Skleničková Helena

Litoměřice 102 i
Golf Praha 103
Golf Praha 110
Sp.Praha 4 110
Sp.Praha 4 113

Aritma 119 i
Tanvald 123
Tanvald 132

25,5

29,7

C.licra - 8.kolo Konečná tabulka
, Sl.Litoměřice 599 9 1. Slavoj Litoměřice 67 4.202
. Seba Tanvald 509' 7 2. Aritma Praha "B" 52 4.519
, Aritma Praha "B" 652 6 3. Seba Tanvald , 48 4.625
. Sp.Praha 4 "B" 667 5 4. Spartak Praha 4 "B" 40 4.680
. Si.Hr.Králové 716 4 5. Tempo Praha 29 5.723
. Tempo Praha 
. Sl.Kladruby

747 3 6. Slávia Hradec Králové 29 6.579
748 2 7. Slovan, Kladruby 20 5.721

. Golf Praha "B" 2.520 0 8. Golf Praha*"B" 8 12.332



6. SLOVEMSKO - 9. a 10. R?J. trnava'. 22. .23.9.1984
Poslední oblastní údery na Slovensku se odehrály v Trnav?. 7e 

mřstě kaia se za 14 dní poté soustředí zájesi veškeré golfové' veřej
nosti. Zde se zodpoví otázka jaké složeni družstev bude sít I.ce
lostátní liga. Slovenská oblast už E?la jasno o vítězi své skupiny 
před tínto dvoukolein. Fřeborníkem se stane nováček soutěže Elín 
Bratislava. Čekalo se proto, že na generální zkoušce družstvo Elá
nu jen potvrdí svou oprávněnost. Nestalo se však co všichni očeká
vali. Hráči, pro která ještě do nedávná bylo toto hřiště dosácí se 
druhý den nechali překvapit "béčkem" Trnavy a dost výrazným rozdílem* 
skončilo až druhé, když mu zle šlapala na paty i ostatní družstva.
Své prvenství v oblasti potvrdili Bratislavští už v sobotu, za ne
příznivého deštivého počasí, kdy selhala všechna družstva ostatní 
včetně domácích. Korunovace se tedy přece konala ozdobena vítězstvím. 
Máme však zatOj že při kvalifikaci by se takovýto jednodenní výpade.-; 
nemusel vyplatit. V soutěži jednotlivců si vedli nejlépe domácí.
V kategorii muž'ů ani jeden den nepustili mezi první pětku žádného 
přespolního. 0 místa na bedně se rozdělili samozřejmě zkušenější 
prvoligoví borci. V sobotu to byl P.Hlbocký, v neděli pak L.-Kontina.'
V kategorii žen v neděli přispěla k triumfu domácích svým vítězstvím 
D.Polakovičová. V sobotu však přepustila úspěch svým soupeřkém, 
když se po matném výkonu nedostala ani mezi první tři. Zvítězila 
O.Palovičová z Košic.
Výsledky: 22.9.64 
Muži: 39 účastníků
1. Hlbocký Peter Trnava 91
2. Blaha Roman Trnava 97
3. Tolarovíč Ján Trnava 101
4. Kontina Lubomír Trnava 101
5. Rozič Jozef Trnava • 105
Ženy£ 5 účastnic
1. Palovičová Olga Košice 105
2. Hábovčíková Vanda Březno 111
3. Mišovicová Iveta Prievidza 121
Il.liita - 9.kolo
1. Elán Bratislava 565 6
2. Most.Březno 579 4
3. Sl.Trnava "B" 582 3
4. 3.G.Prievidza 588 2
5- Sl.VŠT Košice."B" 635 1

6 22,7

& 26,5

23.9.84
Muži
1. Kontina Lubomír Trnava 93 6
2. Hlbocký Peter ■Trnava 94
3. Pukanec Peter Trnava 95
4. KoŠtál Ivan Trnava 96
5. Rozič Jozef Trnava 98
Ženy2
1. Polakovičová Dana Trnava 102 6
2. Palovičová Olga Košice 104
3. Mišovicová Iveta Prievidza 118

23,2

25,5
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1. Sl.Trnava "B" 526 6 1.
2. Elán Bratislava 5 5 0 4 2.
3. B.C.Prievidza 558 3 3.
4. Most.Březno 561 2 4.
5. Sl.VŠT Košice "B" 614 1 5.

Elán Bratislava 46 5.408
B.C.Prievidza ' 35 ,5.701
Mostáren Březno 32,5 5.679

. Slávia Trnava "B" 24 10.717
5. Slávia VŠT Košice B 20,5 6.813

-prc-

Opšt v Seefeldu
Ve dnech_20.-27.8.1984 se zúčastnilo 12 našich hráči (navíc 

soukroně B.Krátschaer) 4.ročníku turnaje v miniaturgolfu "0 pohár 
vinařské oblasti" v Seefeldu v dolnía Rakousku. Koninace byla sesta
vena zčásti podle celoročního průběžného žebříčku, zčásti ji tvoři
li golfisté Aritay a Golfu Praha jako součást reciproční výměny.

Ubytování bylo zajištěno ve volném Skolnickém bytu cca 10 ni- 
nut pěšky od hřiště MTG, které je součástí místního sportovního are
álu s bazénem |9 s ohřívanou vodou a tenisovými kurty. Veškerá tato 
zařízení jsme po celý týden mohli zdarma využívat, navíc jsme měli 
k dispozici několik jízdních kol. Plně sportovní prostředí spolu s 
krásným počasím vytvořilo příjemnou atmosféru pro klidnou, neruše
nou přípravu na víkendové klání. Mimo samozřejmé tréninky jsme se 
zúčastnili celodenního výletu do Vídně s návštěvou Schonbrunnu, 
zábavního parku v Prátru a nezbytné Mariahilferstrasse, a dále 
exkurze do vinných sklepů v nedalekém Retzu. Hostitelé se o nás 
velmi pečlivě starali a prakticky každý večer byl připraven boha
tý program.

V samotném turnaji startovalo 41 mužů, 13 žen, 6 juniorů a 
11 žáků a žákyň. Počet účastníků byl negativně ovlivněn oblastní 
schůzí zástupců oddílů, na níž byla povinná účast. Zajímavostí v orga
nizaci turnaje (u nás nepřípustnou) bylo zvýšení počtu hraných okru
hů oproti rozpisu. Průběh turnaje přinesl několik překvapení. Po 
prvním hracím dnu vedl u nás dobře známý H.Kasten výkonem 93 úderů 
(4 okruhy) před našim Putnokym s 95ti a Krátschmerem s 96ti údery!
V soutěži žen potvrdila V.Valentová dobré výkony z tréninku a za
hrála 104, jen 1 úder za exmistryní Evropy G.Freilach a 4 údery 
ze vedoucí E.Eidler. Ve čtyřčlenných družstvech bez škrtání vedlo 
již od začátku naše první družstvo (Putnoky,- Muríň, Niederle, Holub)
- po prvním dnu 405 úderů - před favorizovaným Votivparkem (411) 
a naším 3.družstvem (Kýbner, Kratschmer, Valentové, Daniel) - 412, 
což patřilo rovněž mezi nečekané výsledky. Druhý den nevydržel 
H.Kasten psychický tlak vedoucího hráče a propadl se až na 13.místo. 
Zato náš favorizovaný M.Putnoky dokázal v turnaji zvítězit výkonem” 
195 úderů (/S 24,37) a potvrdil tak, že patří mezi naší elitu.
Rovněž naše první družstvo zvítězilo a připravilo Votivpark o 
třetí vítězství, které by znamenalo zisk putovní trofeje. Krásný 
pohár pro vítěze věnoval spolkový kancléř Dr.F.Sincvratz. Soutěž 
žáků vyhrál D.Valenta a další poháry získali K.Molnár. 0.Daniel,
V.Valentové a naše 3.družstvo. Ve vložené soutěži pára (mohli 
být sestaveny i'‘ze dvou mužů nebo žen) zvítězil- překvapivě pár 
Valentová-Daniel před dalšími našimi páry Putnoky-Murín a Holub- 
Molnér.
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Celkově Ise hodnotit vystoupení našich dráhových golfistů ja
ko velmi-úspěšné a pořadatelé by nás rádi znovu uvítali na 5-roční- 
ku tohoto turnaje, který se bude konat 17.-18.8.1SS5.
Výsledky:
Družstva: 1. Praha I. 715 úderů

2. Votivpark II. 726
(Polaczek, Schmalzbauer, Schiffer, Dr.Freilach)

3. WAT I. 726
(Jenauth, Doucha, llladek, Kurt)

Žáci: 
Ženy:

Muži :-

Praha III. 729
Praha II. 732
(Valenta D., Strnad, Molnár, Bečvarík)

1. Valenta D. Aritma 219 6 27-, 37
1. Freilach G. Votivpark 201 ó 25,12
2. Eidler E. Votivpark 203 6 25,37
3. Valentová V. Aritma 205 Á 25,62
1. Putnoky M. Braiiřliva 195 ů 24,37
2. Tronigger U. St.Poltěn 196 p 24,5 ,
3. Langenecker R. líistelbach 197 á 24,62
7. Molnár K. 200 íi 25
8. Daniel 0. 200
9. Holub L. 173 i 25,43 - 7

11. Strnad L. . 178
17. Muríň P. 163 6 26,14
23. Bečvarík M. 185 ú 26,43
25. íliederle J. 135
27. Kratschmer S* 185
33. Hýbner 193 6 27,57
36. Houška M. 195 6 21,Só

-Daniel-

Bovorské mistrovství v Lanďshutu
Bavorského mistrovství se le'. 3 zúčastnilo 84 hrá’ů a soutěžilo 
6 oddílových družstev. Dobré oosazení přineslo také solidní výsled
ky, k Čemuž hodně přispěla též dobrá organizace a vydařené počasí. 
Byly vytvořeny dva nové bavorské rekordy: Agnes Kaiser 81 na 4 kola 
u žen a Ch.Geipel 150 na 6 kol u seniorek.
Velmi napínavý byl souboj v mužích, kde pozdější vítěz J.Kellerhals 
měl před posledním kolem jen 1 bod náskoku, ale výbopným výkonem 
ve finále sl zajistil vítězství.
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Výsledky: 10 okruhů
ženy; Kaiser LA #22,1

Klapp LA 23,5
Strasser LA 24,2

muži: Kellerhals LA#20,8 
Hofer LA 21,3 
Reif LA 21,9

Družstva muži: Lendshut
Banberg
Hčchberg
Ingolstadt

Ú 22,27 
23,66 
24,37 
24,62

EBV - INFO
Turnaň v Kungalv (Švédsko)
14 hráčů z Pernitzu a St-Poltenu podniklo koncem kvřtna cestu do 
vzdáleného_ěvédska. Déšt, defekty opozdily néS příjezd do "sluneč
ního” Kungalv, kde jsme byli srdečně přijatí švédskými přáteli a 
pořádnou bouřkou.Dni před turnajem jsme zužitkovali na výlety do 
blízkého Goteborgu a s Kjellovým člunem na jízdy k okolním ostrovům. 
Sem - tam jsme též na pro nás neobvyklých drahách trénovali. Dráhy 
byly po-težené speciálním filcen.Postupně jsme si začínali na hřiště 
zvykat. Každý z nás v tréninku narazil na nějakou pro něj ktitickou 
dráhu.__Nejvíc těžkostí dělala dráha č.7, na které dal každý alespoň 
Ix "Chu" (ve švédštině se píše sju), což znamená maximální využití 
povolených úderů na jedné dráze.
Večer bylo o nás vždy dobře postaráno. Nejlépe ve čtvrtek, kdy Svédi 
uspořádali grilový večer na kopečku s výhledemna moře, přičemž ješ
tě o půlnoci byl výhled na moře překrásný.
Po sportovní stránce byvrcholem vítězství Ch.Guthaucra se svým 
partnerem T.Olofssonem v soutěži dvojic, čímž si zabezpečil zisk 
300 SřZorun. Taktéž 300 SK vyhrál, i když po tuhém boji (Chú na dráze 
i7l) T.Strasser, jako nejlepší zahraniční účastník.
Rezume z turnaje: přijedem příští rok opět a těšíme se už na VC v 
Pernitzu, kde se můžeme našim švédským přátelům revenšovat za jejich 
poho.stiruiost.

Bahnengolf INFO 2/64

Kvalifikace SSGV v Pernitzu 31.5. - 3.6.
Vzhledem na obrovské komunikační těžkosti mezi jednotlivými zodpověd
nými funkcionáři a hráči nebyle překvapením, když-se místo 29 pozva
ných hráčů dostavilo 14. Cílem tohoto střetnuti bylo vytvořit ško
lící kurz pro přední hráče. Při překrásném teplém počasí se uskuteč
nily podle plénu 4 x 4  okruhy turnajovým způsobem, přičemž první 
4 okruhy (1.6) odpoledne sloužily jen na zahřátí. 6 kol odehraných 
v sobotu odpoledne měly ukázat fyzickou a koncentrační schopnost 
hráčů. 4 kola v neděli sloužily na dokreslení celkového obrazu. 
Vcelku lze říci, že jsme viděli hrát dráhový golf na vysoké úrovni, 
ale přes výborné výsledky se naši hráči dopouštějí ještě stále , 
mnoha chyb.
Výsledky:
Freilach 
Povolný.
Ssberger 
Iditterer 
Weirúiofer 
Hofstátter 
Fucik

390/17 chyb #24,37 
379/11 23,68 
376/17 23,50 
373/13 23,51 
369/15 23,06 
376/17 23,50 
379/12 .23,68

Za chybu se počítá každá ztrá
ta na esovce, tak jako i každý 
horší výkon na dráze než 2



Ua základě těchto výsledlcá, tak i znáaých kvalit hráčů byli pro líE 
k autooaticky nominovanýni Wagnerovi a Patřitschovi vybráni: , 
Freilach, líofstitter, líitterer a Povolný.
Zbývající -3 tclstá budou doplněna po mistrovství Rakouska.

Eahnengolf IHFO 2/84 

-přeložil Fridrik-
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”3vl nsem cři tom" (původní reportáž z pivlběhu UR ČSSR)

kdy hráč 
voje soupere

Ve středu 25.července jsme odjížděli směrem na zápal do nejkraj- 
nějSího místa naSí republiky, kde se hraje golf. Když jsem usedal 
do vozu vedle Uirky Kožíškové, Roberta Holzela a Hilana Kožíčka 
nenapadlo mě, že je to*vůz mistrovský, a že zpět se budeme vracet 
s novopečeným mistrem ČSSR. Málokdy se podaří, aby někdo z redakce 
mohl sledovat dosažení špičkových výsledlců už od příprav 
sbírá sílu na vrcholný výkon během něhož má porazit 
mnohdy jenom o zlomky milimetrů přesnějšími údery.

Znám Milana už hodně dlouho. Dobrých čtrnáct let od doby, kdy 
se v Československu začal hrát dráhový golf závodně. Začínal na-mi
nigolfovém hiřiSti v hotelu International v Praze - Podbabě. Na'tom
to jediném hřišti typu MG byl vedle Tomáše Froška, Davida Jappela 
a'bratří Mo&avců k nepřekonání. Na miniaturu to bylo už horší. 
Výsledky nebyly takové. Snaha po zlepšení vedla Milana ke zkoumá-_ 
ní tajemství golfové hry po stránce teoretické i praktická. Rozebíral 
kinetiku úderu, psal o ní, posuzoval vliv přípravného období na 
výkon hráče během sezóny, ptal se těch nejlepších na názory a zno
vu obracel problémy ze všech stran. Postupem času mu bylo svěřeno ■ 
předsednictvem vypracování metodiky dréh golfu ve spise Jec^otný 
tréninkový systém. Je členem předsednictva a vedoucím trenersko- 
-metodické komise. Od začátku osmdesátých let má na starosti repre
zentanty a oblast mezinárodních styků. Připočteme-li k tomu, že je 
předsedou druhého nejstarSího oddílu TJ Golf dubu ?ra'na a otcem 
dvou dětí, není to zrovna málo. Samozřejmě, že největší radost má 
ze hry, protože pres všechny funkce a úkoly jsme Všichni především 
hráči.

Teá jsme jeli silnicí E.6 směrem na Karlovy Vary a bylo horko.
Do Františkových Lázní jsme dorazili až odpoledne. Na cizích hřišti 
je nutné se nejprve dobře dívat. Vyplatí se první půlhodinu třeba 
vůbec nehrát a jenom pozorovat soupeře. Kdosi to nazval cetccou 
vizuálního tréninku. Spíš než metoda je to soustředěni, uvolnění 
a vydýchnutí z riskantní cesty a pomalé vstřebáváni atmosféry tur
naje do sebe. Samozřejmě, že záleží na koho se díváte. Milan se 
domnívá, že domácí hráči znají hřiště doslova po paměti a v tom 
tkvi nebezpečí napodobování jejich signálů,^které"by se v průběhu 
turnaje mohly ukázat obtížnější než se v tréninku zdálo. Vsadil 
na hráče Achima Fridrika, který trénoval už od úterý a tudíž byl 
dobrým spoluhráčem v tréninku. Jak se později ukázalo, jeho teore
tická úvaha mu vyšla na sto procent. Trénoval neúnavně a večer byl 
velmi vyčerpaný. Zvládnout dvě hřiště,na kterých jste nehráli 
sedm let jiné soutěže, za dva dny je náročné.

ch
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Snad přetažením svých sil se Milanovi stalo druhou noc, že 
ve dvě hodiny ráno vysicočil na posteli, popadl hůl, kterou měl 
vedle a zaSal s ní mlátit do uličky mezi postelí a stěnou. Při tom 
křičel: "Krysa, krysa je tedy!" V ten moment jsme byli všichni na 
nohou resp. na postelích, protože po podlaze mohlo pelášit ona kry
sa. Milan tvrdil, že mu chtěla ožrat gumu na holi a pro jistotu si 
ji strčil pod peřinu a chystal se klidně zase usnout. Mirka vypada
la, že neusne ani v síti zavěšené u stropu, dokud tu krysu nenajde
me. Spánek byl fuč a začalo hledání a odtahování skříní. Po pečlivé 
prohlídce celé místnosti jsme konstatovali, že Milan z golfu už 
blouzní, vidí přeludy a mé noční mfiry. Kenechal se zviklat. Bekl, 
že určitě vlezla někomu do slemníku nebo zmizela dírou ve zdi a 
že on její dlouhý ocas viděl. Mezi námi to bylo' ucho od cestovní 
brašny, ale budiž. Spánek všech už do rána nestál za nic a^kromě 
toho nás zase probudily sbíječky dělníků pod okny. Na noční přího
dě je vidět, jakému psychickému tlaku je hráč před startem vystaven 
bere-li turnaj vážně a'chce-li za každou cenu dosáhnout mety nejvyS- 
Sí. Být mistrem ČSSR můžete pouze na tomto turnaji a pak zase až 
za rok. Houby záleží, že hrajete dobře na ostatních turnajích. • 
Chcete-li být mistr - musíte zahrát teá,tady.

nřinrBvil dvě oěkné akce na odreacování; Návštěvu

dinová ztráta se mu zdále veliká. Jednou se ptali nejlepSího profe
sionálního hráče golfu z konce sedmdesátých let Jacka Nicklause 
v čem tkví tajemství jeho úspěchu. Odpověděl: "Když všichni odpo
čívají, já tre'nuji".

Problém byl v tom, že kandidátů na dobré .výsledky na hřištích 
v Chebu a ve ?r.Lázních byle celá řada. Porazit je znamenalo zví
tězit hejtěsnějším rozdílem a vydržet psychický tlak po celou do
bu třináctikolového turnaje.

A tak se naše debaty neustále točily kolem otázěk, ják na to. 
Trénink vypadal tak, že ve středu jsme hráli ve.Fr.Lázních, ve 
čtvrtek v Chebu a v pátek opět ve Fr.Lázních. V pátek večer při 
slavnostním zahájení už nezbývá než čekat na ráno, kdy to všechno 
vypukne. Konečně je chvíle si popovídat v klidu. Ptám se Milana.
Jek moc jsi trénoval nřed odjezdem?
Naposledy v E m ě  před čtrnácti dny při turnaji. Potom! ani úder.
Nebyl čas a nožná je to dobře. Mohl bych zahrát dobřeprotože mám 
do hry chut. Před Brnem jsem absolvoval šest týdnů tréninku včetně 
desetidenního zájezdu do Rakouska a mám tedy základ. Navíc po dvou 
měsících je tohle první turnaj kam jedu "pouze" bréty Nemusím nic 
organizovat a moje.starost je se dobře umístit.
Kdv isi hrál naposledy ve Fr.Lázních nebo v Chebu?
Ve Fr.Lázních v roce 1977 a v Chebu nikdy.
Je to handicap?
Myslím, že ne. Měl jsem celé"tři dny na trénink a měl jsem k tomu 
dobrou pohodu a jsem v dobré formě.
Běda souneřů trénuje tadv už od pondělí! Mají náskok.
To výhoda může být, pokud se nepřehrají nebo se prudce nezmění počasí.
V pátek večer při naší diskusi mi ještě prozradil, že na poslední 
chvíli "předělal" 5 drah a zvolil jiné míče a signály. Domníval se, 
že zítra bude pršet.



J«ho typ na poCasí mu vySal stoprocantnS. Sobotní ráno bylo 
víc n«2 napríznivá a támí-ř celý don padal drobný vytrvalý iéit 
a bylo zimo. Podosí, ktarî  žádný golfi sta naaá rád. Na přaruSení 
prSÍ málo a na pořádné nastydnutí až dost. Milan byl zařazen do 
skupiny á.-l3 -a pf|d nástupem do prvního kola sedíme v auté. Milan 
uvažuje nahlas, "ipatná počasí ač m‘:že Jenom prospčt. Mám dost zku
šeností 3 hrát za lačnícího se počasí zvládnu lópe než předvádět 
strojovou hru. To umí Achim a no toio nemán. Taky se víc prosadí 
převaha balonl."

S tím odoSel do prvního deštivého kola. Vedl si skvSla. Sou
peři "dojížděli” s haldou dderiS v protokolech. Ha výsledné tabuli . 
se to červenalo skutečné Jenom ojediněle. Honza Metyš z Brna a „do
mácí” FrontiSek Kuba byli v Sela se 24 údery. KeJvStaí soupeř Achim 
Fridrik z Břetislavy donesl 29 úderl, což vzhledem k ostatním vý
konům bylo v průměru. Když Milan dokončil první okruh tvářil se na
kvašeně. Pikal Jsem si, Se po slibnác začátku, kdy Jsem sledoval 
Jeho hru se mu osi potom přestalo dařit a voda udělala své. "Zdhrál 
jsem Jednadvacítku s dvojkou na sopce. Straáný".
Od táto chvíle už nikoho před sebe nepustil. Jeho další hra by* 
la vyrovnaná 24,25,21,25,24. Očekával Jsem krizi. Ta přiSla druhý 
den v osmám kola v podobě třicítky. Počasí sa sice umoudřilo, ale 
s počtem kol rychle ubývalo sil. Pauzy byly Jenom decatimlnutové 
a znovu na kolo. Achim zuhrál uS první den devatenáctku. Vyro\'nal 
tak SVŮJ Spatný zaCátok a toa za stálého počasí sa rychle přibli
žoval. Milan mSl tolik starostí s tím co bude hrát na příští dráze 
že se vůbec nestará o to Jak vypadá startovní pole za ním. Je to 
asi dobře. Zbytečně se nenarvuje.

Po dvanácti kolech má 293, Wotyí 303, Fridrik 3C4 a Je Jasné, 
že sb o novém mistru CSSB rozhodne mezi nimi. Suparfindle Jo vy
čerpávající pro včochny. První "přlJíždCJÍ" Zeny. Tady po drama
tickém souboji vítězí Dáša Plecrová z Plzně a stává se tak zaslou- 
ženC ^Istryni ČSSR 1964. Druhá Je .Habovčíková z Března a bod za 
ní Váňová za Spartaku Fraha 4.
Milanovi se poslední kolo turnaje příliš nepodařilo. Zahrál 27 
úderů, MetyS dokonce Ještě o bod vic. Ani třiadvacítka však Fridri- 
kovi nestačila k pir/enatví. Je tu definitivní konec. Milan Kožííak 
z oddílu Golf Club Praha s 325 údery a á 25 se poprvé stává miRtrom 
CS3R. Druhý Je Achim Fridrik z Elánu Bratislava 327 úderů a třotí 
Jan MetyS z Brna s 331 údorom. Tak skončil náročný golfový maratón 
o titul noJvySSÍ.

Cestou domů při probírání všech důsledlcl. Jak se to vlastně 
mohlo stát mi JeStS řekl, že Jsem ho vlastně celou dobu při tré
ninku zdržoval,protože to Jo můj způsob. Nejdřív se dívat, pře
mýšlet a potom hrát. Tím se nemohl prý tak honit z místa na místo.
A tak Jsem měl dobrý pocit, že Jsem Jednou mohl na vlastní oči 
sladovat, Jak sa rodí nový mistr CSSB a Ještě Jsem mu k tomu možná 
nevědomky trochu pomohl.

-  17 -

-Pavelek -
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Jak lalv* golf zagínel
VI. Část -• "Zagétkv soutťSí"

Při pořéáénl Olympijských her v St.Louis v roce 1904 bjjly 
přijaty pravidla klasického golfu. Tento krok byl vlastně zákla
dem i budoucích soutěží v dráhovém golfu. Malý golf v5ak musel 
;^tě na svoje velké soutěže nějakou dobu počkat. Ve 20-30.letech 
vzniklo velké množství nových hřiět, ale stále to byla pouze zá
bava pro Široké lidové vrstvy.-

První pokusy o soutěžení podle pravidel jsou zaznamenány v 
roce 1936 ve Švédsku. Švédská federace je založena roku 1937. Střední 
£vropa má v tu dobu zcela jiné starosti a malý golf se jí zatím - 
nedotýká. 0 rozmachu soutěží se dá hovořit až v počátku padesátých 
let, kdy válkou zpustošená Evropa definitivně zacelila rány a lidé 
hledali aktivní odpočinek a měli více času na zábavu. První přá
telské utkání bylo sehráno v roce 1953 v Locamu a rok později .je 
zde založen l.klub ve střední Evropě. DalSí kluby vznikají v Asconě, 
Luganu a Eellimzoně. Spolky MG ve Švýcarsku a Itálii založily fede
raci v roce 1955.

V NSH 17.června 1955 bylo postaveno 1.minigolfové hřiště. Tři 
měsíce potom byl založen německý sportovní klub se sídlem v Traben 
Tranbachu, jehož iniciátory byli výrobci a majitelé hřiSt. V roce 
1956 bylo pořádáno 1.otevřené mistrovství KSR, ačkoli nevznikly 
další nové kluby. Sportovní úroveň byla nízká a hrálo se spíš?ro publikum. Vítěz byl domácí hráč a na 2 okruhy -dosáhl 104 údert.nu, každý začátek je těžký. Potom se pořádalo mistrovství Německa 
každý rok. .

V roce 1957 v Iserlohnu na novém hřišti měl vítěz už pod 
100 úderů na 2 okruhy. Nároky stoupaly a stoupala i sportoraí -úro
veň. V Korbecku roku 1958 na mistrovství NSH hrálo už 41 hráčů, 
v roce 1960 v lázních Kreuznach hrálo 95 hráčů a 28 družstev na 
3 okruhy. V průměru se hrálo 39 úderů na 1 okruh. Tedy výsledky 
už docela solidní. Rok 1962 byl pro minigolf v-NSR velice důležitý, 
fiízení soutěží se ujal Sportovní svaz NSR. Do této dobyhyly říze
ny majiteli břišt. Tato organizace sdružovala celkem 43 klubů.

Vlivem Sportovního svazu nabývají soutěže od tohoto roku 
plně sportovního c^iarakteru.

příště: "Mezinárodní soutěže MG a MTG"

přeloženo z "Velké knihy o malém 
míčku"

Pavelek -
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Jak se Sas od času dozvídané ze společenské kroniky.leckteří 
hráči DG nejsou aktivní jenoa při hraní golfu.ITejnovějším důka
zem je zpráva z oddílu Slavoje Chomutov,jejichž předseda Pavel 
Pavlík zodpovědně naplnil noto "Dítě základ rodiny".Spolu se svou 
manželkou přivedli na svět nového človíčka 3,30 kg těžkého,49 cm 
dlouhého,pohlaví mužského,se jménem Pavel a to všechno 21.8.1984. 
Hodna zdraví všem přeje redakcet
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