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Malé v.ýrogf redakce

Čtyřicítka v lidakén životě je  věk, kdy jata v plné s í le ,  nic 
váa nemůže překvapit a máte jeátě dostatek energie a odhodláni k zá
važným rozhodnutím. Jeětě nejste konzervativní a máte chuí do živo
ta.

Čtyřicítka v našem případě znamená, že za sebou máme tř ic e t-  
devět výtisků, téměř 800 stránek textu formátu A4 a pět la t čin
nosti redakční rady, která nyní pracuje ve složení I.Pavelek, P. 
Prchal, N.Kubíčková, M.Kožíšek, A .Pridrik  a nejnovější člen J,Ku
čerová.

Není třeba zvlášt zdůrazňovat význam existence časopisu pro 
rozvoj dráhového golfu. V prvé řadě je  to jednotné informovanost o 
skutečnostech, které ae sta ly , dále jé  to objasňování metodických 
návyků a v neposlední ředě působí Časopis jako propagační prostře
dek. Zásluhou redakční rady vznikly nové oddíly -  Kladruby a hradee 
Králové v roce 1982, Seba Tanvald a Tempo Praha 4 v roce 1983, Xáve- 
rov Praha v roce 1984. V dohledné době po široké kamipani pro zaklá
dání nových oddílů lze očekávat vznik Prostějova, Uničova , Oatí/La- 
bem, Rakovníka, B íliny u Teplic a možná jeátě dalších.

časopis má v liv  na celkovou úroveň dráhového golfu  u nás. Jeho 
t ř i  hlavní stálé rubriky PVK, 3TK a TMK mají značný proetor a re
daktoři dostatečnou svobodu projevu. Mají tak možnoat ovlivnit dal
š í směr rozvoje dráhového golfu  v CSSR. Na stránkách časoolau aa 
kolikrát setkávají protichůdné názory a po několik č íae l aa roavíji 
diskuse. 7 protiUsdech se vždy k rysta lizova ly ty nejleplí nápady 
a výaledl^.

Jediné co náa poslední dobou mrzí je  to, že Jsme z t r e t l l i  tempo 
vydávání jednotliv/ch č ís e l. Byl to jeden z hlavních p ilířů , na kte
rý jame b y li hrdi. Psalo se hodně, dobře a rychle. Poelední dva rol^ 
první č ty ř i čísla  vydáme přesně deset dní po uzávárce pravldalně od 
dubna každý měaíc. 7 době letn ích prázdnin to zaskřípe,v zá ti zaae 
nepracuje tiskárna a než se nadějete je  podzim a pak vychází Časo-- 
pia jako týdeník. Není to dobře a jak z l í  jazykové tv r d í" . . .  i  ČZe* 
sopisu se stává kronika . . .  Něco na tom je .  Ztrácí 50 % evé 
sob ivosti. Letos dokonce musíme končit tímto říjnovým číslem, pro
tože vydání prosincového by nemělo už vůbec logiku. 7 roce 198a 
bude vydáno oproti plánu ještě jedno č ís lo  navíc a místo v dubniy 
začneme už v březnU| kde naleznste veškeré informace z prosince 1984.

Nebudeme^vám nic slibovat, že se vynasnažíme a tak dále. Ani 
nechci zdůrazňovat, jak hodně času je  třeba k vydání jednoho č ís l*  
od rukopisu přes vytiš těn í, s e š it í a d istribu ci. 7ěřím, že násladue*- 
j í c í  rek váa přesvědčí o tom, že Časopis děláme rádi a dobře a 
napravíme s i pošramocenou reputaci. Jeátě máme dostatek energie.

Místo dlouhého rozjímání je  dobré neustále něco dělat pro drá
hový g o lf .

Nad stránkami březnového vydání 1985 
neshledanou

vaše -  redakce -
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7. Krizové situace v okruhu;
Várna tím na mysli situace, kdy těsně před dráhou zjis tím e, že
míč, který jsme na ni p ř ip ra v ili,  nemá potřebnou teplotu.
a) na technických dr&éch. kde není hlavním problémem překonat 

překážifu, ale dát eso (velbloud, dhel, most):
Skéče-li míč méně, než je zapotřebí, zvolíme podle svých 
možností jin ý , rych le jš í. J e - li rozd íl mezi potřebnou a stá
v a j íc í  teplotou malý, je  možné pouze změnit místo odrazu ne
bo přidat fa le š . Od svého spoluhráče s i vypůjčíme míč pouze 
tehdy, v ím é-li naprosto j is t ě ,  že je  dobře připraven a zná- 
m e-li jeho v lastnosti ( t j .  máme-li stejný t kufru nebo pokud 
jsme s i míč půjčovali j i ž  v tréninku -  mosime mít na paměti, 
že míče se stejným číslem mohou pocházet z různých s é r i í ,  a 
mít tedy zcela odlišné v las tn osti).
Skáče-li míč v íce , snažíme se ho schladit hozením do trávy 
(pomůže pouze v případě, potřebujece-li sn íž it odskok max. 
o 1 cm) nebo do vody; většinou vlak situaci řešíme tak, že 
zmenšíme dhel odrazu iaspř, na velbloudu odsadíme míč kousek 
od rohu).

b) na drahách, kde je  třeba překonat nejprve obtížnou překážku 
(smyčka, s tř íln a , ale také b lesk):
Ne těchto drahách s i nikdy nepůjčujeme c iz í  neznámý míč! 
Nemé-li náš míč patřičnou teplotu, vybereme podle svých zku
šeností míč jin ý , v případě, že je  prohoz překážky velmi ob
tížn ý, hrajeme s tím míčem, na který jame zvyklí a raději se 
smíříme se ztrátou esa. Nikdy ovšem neriskujeme hru špatně 
připravenými míči typu H 15 nebo modrý Sungolf.

Na závěr je  třeba konstatovat, že sebelepší teorie týk a jíc í se 
tep lotn í regulace míčů v tréninku a turnaji nemůže nahradit přímou 
zkušenost a praxi. Prvním předpokladem úspěchu je , aby hráč poznal 
všechny své míče, aby zhodnotil evé herní a kombinační schopnosti 
8 3 ohledem na ně v o l i l  systémy na jednotlivých dráhách a také aby 
se dokázal kolem sebe dívat a poučil se i  z úspěchů a ohyb ostat
ních hráčů.

K o n e c
-Arbeit-

S erié l pro začátečníky 
"Začínáme hrát"
6. část -  "Jak trénovat*

Náplň každé tréninkové jednotky je  dána hlavně jejím  účelem. 
Rozeznáváme:
1. Jednotka zsměřená na nácvik techniky úderu (v iz  Zpravodaj č.39)
2. Jednotka zaměřená ns získání jis to ty  při hraní okruhů
3. Jednotka zaměřená na poznání a naučení se jednotlivých drah
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2) Tempo, zíakáaí .jistoty při hře

Fo zafixování neměnné techniky údem v prních dvaceti jednot
kách po zimě (Zp rav .i.39) se věnujeme s íle  -  tedy tempa, a oatctním 
h.rním ěinnostem. Potřebujeme získat jis to tu  -  vyhrát se, zvyknout 
3 i  na spád hry, na dobrá kola (nebo na špatný začátek okruhu), hrát 
naplno všech osmáct irah. Důležité je  znovu a i po zimní přestávce 
zvyknout na práci s míči.

Tréninková jednotka by měla v tomto období pozůstávat s ro
zehrání, herní náplně a z rekapitulace neúspěšných drah.

Rozehrání musí byt automaticky prvním krokem po příchodu na 
h řiště , a to vždy - at jdeme trénovat nebo hrát soutěž. Kělo by být 
rutinou - tedy vždy stejné: nejprve pár ran na rovných překážkách 
(sopka, k líny, koš, střelák ) se zaměřením na techniku pdsru, pak 
ostatní dráhy s kontrolou míření, koncentrací na s ílu  a teplotu mí
čů. Rozehrání na známém h ř iš t i,  pokud je  prázdné, by nemělo trvat 
déle než 30 minut - před vlas.tní soutěží máme při plném h ř iš t i asi 
1 hodinu.

M iniaturgolf je  velmi přesná hra -  každý úspěšný úder je  zce
la  určen směrem, s ílou  a míčem. Mám-li se splněnímtěohto t ř í  podmí
nek během tre"ninku učit, musím se snažit je  vědomě rea lizovat. A z 
této potřeby vyplývá i  nutnost rozehrávky, během které s i zopakuj; 
"Sem postavím míč, mířím na tento bod a h ra ji takovouto s ilou .
Míč skáče takhle - hop." J estliže  jsem nedosáhl c í le  požalovanou 
cestou, musím okamžitě analyzovat chybu.
P ř i jd « - l i  na hřiště a h ra ji bez rozehrání kola, jsem jako s tře lec , 
který bere na s tře ln ic i pušku a neví; zanáší? nezenááí?

Po rozehrání následuje herní náplň jednotky. Mohou se hrát 
kola, ale intenzivnější formou jsou např. tzv. uestavyt hřiště roz
dělím na č ty ř i skupiny po sobě následujících Jrett. Každou skupinu 
zopakuji tř ik rá t (počítám s i vždy výsledek) a pak pokračuji na dal
š í "sestavu". ííožná je  i  soutěživá forma; ve d vo jic i odehrajeme 
prvé č ty ř i dráhy. Já mám -2, soupeř -1 , vadu l;Oj vrátíme se na 
první dráhu, opět první č ty ř i dráhy. Já mám -3, aoupeř -2, vedu 
2:0. Znovu na první dráhu, já  -4 , soupeř -3, vedu 3t0 a pokračuje
me na da lš í sestavu, která pozůstává z 5» 9 dráhy. Opět je  ode
hrajeme tř ik rá t a pokračujeme na 10 *• IJ. dráhu.

Vhodnější než samostatné okruhy jsou i  trojranovky; každou 
dráhu opakuji 3 x po sobě - během jednoho o b e jit í hřiěté tak 
absolvuji t ř i  okruhy (počítám normálně mínusy - tady h ra ji tře
ba -36). Ale pozor! Tříranovka nás trochu optimisticky naláduje.
-35 není to stejné jako 3 x -12, protože opakováním dJarŮ ae 
vyvarujeme chyb.

Další formou intenzivního tréninku, vhodnější než běžná kola, 
jsou kola 3 opravami; h ra ji normálně kolo, nedámli na dráze eao, 
opravuji_(maximálně jednou na dráze), I  zde jsou výsledky velmi 
optimistické -  máte-li dobře naučené h řiště , měli byste hrát vždy 
kolem dvaceti.

Cílem herní náplně p ři tréninku je  kromě temp i  naučeni ae 
hrát naplno za vSech okolností. Je proto velmi důležité provádět 
herní náplň s maximální snahou.

Závěrem každé jednotky v tomto období bychom s i měli zreka
pitulovat 2 *■ 3 neúspěšné technické dráhy -  v rá t it  se na né; a zno
vu se je  naučit, popřípadě je  několikrát střídavě odehrát.

pokračování
-Kožíšek.
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1. Kvalifikace o postup do l . l i g y  -  Irnava, 6.,7.10.1984

Letoáaí lEvalifikAce se zúčastnili vítězové jednotlivých ob
la s t í  a to 31.Litoměřice, Chomutov, Elán Bratislava a 7 .družstvo 
z l . l i g y  Spartak Praha 4. Zástupce moravské oblasti Golf Opava 
na k va lifik a c i n ep ř ije l.
Že družstva tento tormmj nepodcenila bylo vidět z toho, že v ě tš i
na hráčů přicestovala ve středu, krásné podzimní počasí dávalo všech
ny předpokladyj že budou dobré výsledky a ty ee nakonec také dosta
v i ly .  Ne favorizované Litoměřice, ale oddíl Bratislavy, který před 
rokem vzn ikl to byl, kdp od l.kola převzal in ic ia tivu  do svých rukou 
a nikoho nenechal na pochybách, že svůj c í l ,  který s i před zalo
žením dal sp ln í. Bratislavané t o č i l i  kolečka na vysoké úrovni. Z 
6 kol 7 vyhráli a je j ic h  výkon ae pohyboval od 116 do 120.
Spartak Praha 4 nedokázal zopakovat výkon a umístěni z prvního dne 
e tak se nakonec z postupu vedle Bratislavy t ě š i l i  vyrovnaně hra
j í c í  Litoměřice,
Příjemným zpestřením turnaje byla sobotní oslava *10 le t  založeni 
dráhového go lfu  v Trnavě*. Předseda oddílu Ing.Miroslav Janko za
vzpomínal ve svém referátu  od sáných začátků až po současnost s 
následujícím vyhodnocením hráčů, kteří se o současné úspěchy nej
více za s lo u ž ili.  V kulturním programu jsme měli možnost vidět 
P.Hlbockého v úloze dirigenta se zpěváckým souborem Cantica Nova,Bo- 
mana Blahu v polože komika a delších při je jich  vystoupeních.
Díky patří také Ottovi Zwiržinovi, který obětoval dvě noci, aby 
mohl v y tvo ř it to, co jsme my, jako konzumenti zpracovali do svých 
žaludků za půl hodiny.
Výsledky;
l.den 2.den
1. Bratislava 469 23,45 1. Bratislava 472 23,60
2. Spartak Fhs
3. Litoměřice

486 24,30 2. Litoměřice 465 24,25
487 24,35 3. Chomutov 492 24,60

4. Chomutov 494 24,70 4, Spartak Praha 499 24,95
Celkově
1. Bratislava 10 941
2. Litoměřice 5 972
3. Spartak Praha 4 985
4. Chomutov 3 986
Jednotlivci

23,52 J 
24,30 
24,62 
24,65

1. Pridrik
2. Putnoky
3. Maruška
4. Váňová
5. Niederle
6. Klimeš
7. Ciprc
8. Molnár
9. Ms ňák 

K rejč í sen.

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Praha
Litoměřice
Praha
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice

181
186
188
191
191
193
194
195
196 
196

22,63
23,25
23.50
23.87
23.87 
24,12 
24,25 
24,37
24.50
24.50

-P ridrik -
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2 , SeakoalovetiakÝ cohár 1984 -  koaečgý atav 

Zeay; klasifikováno 13 hráček
1. Váňová Dagmar Spartak Praha 4 775,5' b
2. Palovičová Olga Košice 599,5
3* Kožláková Miroslava Aritma 686,5
4. Valentová Věra Aritma 625,5
5« Folakovičová Dana Irnava 463,5
6. Placrová Dagmar Plzeň 354
7. Pardusová Běla Brno 350,5
8. Hábovčíková Vanda Březno 106,5
9. Miáovicová Iveta Prievidza 33

10. Marešová Ilona Tempo 37,5

Muži} klasifikováno 104 hráči
1. Hlbocký Peter Trnava 638 b
2. Fridrik  Achim Bratislava 627
3. Benčík Leonard Olomouc 569
4. Valenta Jan Aritma 561
9. Moravec Milan Plzeň 560
6. Roznfflra Miroslav Litoměřice 558
7. Niederle J iř í Litoměřice 552
8. Kožíšek Milan Golf Praha 545
9, Metyš Jan Brno 542

10. Tolarovič Ján Trnava 472
11. Sulkiewicz Jan Aritma 439
12. Margita Peter Košice 432
13. PaloviS Igor Košice 429
14. K rejč í V last, sen. Litoměřice 400
15* Putnoky Michil Bratislava 399
16. Muríň Peter Košice 392
17. Daniel Otakar Brno 383
18. Pergl Jan Golf Praha 381
19. Pavelek IvO Golf Praha 362
20. Molnár Karel Chomutov 358
21. Strnad Luboš Aritma 355
22. Cech Vlastimír Brno 353
23. ACChenbrenner Lumír Plzeň 351
24. Kollár Peter Košice 347
25. Valenta David Aritma 346

3. Ceaký pohár 1984 -  konečný stav

2egy; klasifikováno 19 žen
1. Valentová Věra Aritma
2. Váňová Dagmar Sp.Praha 4
3> Kožíáková Miroslava Aritma
4. Flacrová Dagmar Flzen
5. Macourová Eva Příbram

542.5 
444 
419
408.5
218.5

b.
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Muži; klasifikováno 90 mužů
1. Ifolnár Karel
2. Sulkiewics irBn
3. Cipro Petr
4. Talente Jan 

Eála Jan
6. Uandák Josef 
7* Talente Oavid 

6. ^ZBiara Miroslav 
9. Sneider Tladimir 

10. Moravec Milan

Chomutov
Aritma
Chomutov
Aritma
Pr.Lázně
Chomutov
Aritma
Litoměřice
Sp.F^aha 4
Plzeň

383 b. 
369 
358 
342 
333 
324 
304 
300 
293 
283,5

Moravsk:  ̂ pohár 1984 »  koneggý stav

ž m i
1. ParduBová Běla Brno
2. Mikulenková Marcela Kopřivnice
3. JaSková Božena Olomouc
4. Záleááková Milena Šternberk
5. Henklová Danuše Olomouc

Muži;
1. Dostál Petr
2. Langr Libor
3. Holub Leopold 
4* Karásek Kamil
5, Metyš Jan
6. Karásek Otakar 
7* Kuba František
8. Jkímsíý Stanislav
9. Bednář Jaromír 

10. Svoboda Miroslav

Olomouc
Opava
Kopřivnice
Šternberk
Brno
Šternberk 
Olomouc 
Šternberk 
Šternberk 
kopřivnice

324
80
72
70
66

347 t 
337 
326 
322 
305 
297 
293 
290 
277,5 
246

5. Slovenský pohár 1984 -  koneža'^ stav 

Zeny; klasifikováno 9 hráček
1. MiSovicová Iveta Priaridza 518,5
2. Hábovčíková Vande Březno 401,5
3. Pelovičová Olga Košice 198,5
4. NámeSná Denisa Prievidza 160
5. Koleničková Bronislava Březno 146,5

Muži; klasifikováno 16 hráč ů
1. Putnoky Michal Bratislava 292 b
2. Fridrik  Achim Bratislava 266
3. 3ualich Igor Březno 248
4. Blaha Boman Xrnsva 236
5. Xolarovič Ján frnava 232
6. Kontina Lubomír Trnava 228
7. Szlaur Milan Bratislava 202
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8. Mrázek Peter Břetislava 178
9. Maruška Jaroalav Bratislava 156

10. Hlbocký Peter frnava 130

6, Seakoalovenaký žebříček 1984 -  konečný atav
Zeny; klasifikováno 36 hráček
1. Váňová Dagmar 3p.Praha 4 835,5
2. Kožíšková Miroalava Aritma 755,5
3. Valentová Věra Aritma 714
4. Falovičová Olga Košice 699,5

Flacrová Dagmar Plzeň 646
6. Folakovičová Dana Irnava 580
7. Hábovčlková Varaia Březno 534,5
8. Fariuaová Béla Brno 462,5
9. MiSovicová Iveta Prievidza 447,5

10, Bokrová Josefa Příbram 227,5
11, Bukvicová Dagmar fanvald 224,5
12. Macourová Eva Příbram 203,5
13, Koleničková Šronislava Březno 200,5
14. Marešová Ilona Tempo 190,5
13. Námeáná Denisa Prievidza 145,5

Maž^ klasifikováno 201 hráčů
1. P ridrik  Achim Bratislava 749
2. Blbocký Peter Trnava 738
3. Benčlk Leonard Olomouc 679
4. žCožláek Milan Golf Praha 675
5. MetyS Jan Brno 657
6, Niederle J iř í Litoměřice 644
7. Hozmara Miroslav Litoměřice 634
3. Valenta Jan Aritma 629
9. Moravec Milan Plasa 618

10, Palovič Igor Košice 58a
11. Pavelek Ivo Golf Praha 569
12. Sulkievica Jan Aritma 567
13. Holub Leápeld Kopřivnice 561
14. Putnoky Michal Bratislava 531
13. Tolarovič Ján Trnava 522
16. Molnár Karel Chomutov 509
17. Daniel Otakar' Brno' 491
18. Muríň Peter Košics 490
19. Holzel Robert Golf Praha 479
20. Hála Jan Pr.Lázně 475
21. Uargita Peter Košice 466
22. Svoboda Miroslav. Kopřivnice 460
23. Strnad Luboft Aritma 459
24. K re jč í V laat. aen. LitOBŠřice 458
23. Aschenbrenner Limír " P la s r 447
26. Arbeit Marceli OloiBouo 434
27. K re jč í V laat. jon^ Litom iřies
28. Bečvařík Miroslav Litoméřics 430
29. Pergl Jan Golf Praha 427
30. KoUár Peter Košice 423



7. Pfebory oddílů

Přesto, že máme čtvrt stovky oddílů a příznivou tendenci p ři
bývání daláích, klubová r iv e lita  hráčů v oddílech samotných upadá. 
Jen málo oddílu má dlouhodobou oddílovou soutěž mimo o f ic iá ln í  ter
mínovou lis tin u , pár oddílů formálně splní z tradice svou povin
nost jednorázovou akcí, většina oddílů však tuto formu soutěžení 
j i ž  nadobro opustila. Je pravda, že současné termínová lis t in a  
nedává mnoho možností, většina víkendů je  zaplněna nejrůznějšími 
tu rnaji, ale oddíly by s i měly umět poradit. Oddílové přebory do 
budoucna by měly být jedním z hlavních bodů, na který by se měl 
soustředit v l iv  politicko-výchovných pracovníků a to nejen sva
zových, ale především oddílových.

A te3 přehled přeborníků těch oddílů, je jich ž  funkcionářům 
nebylo zatěžko napsat do Zpravodaje.

Slávia VS Plzeň: 13 účastníků
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-  Mráz Josef 112 i  22,4 5 okruhů
- Placrové Dagmar 97 tS 24,2 4 okruhy

Lokomotiva Olomouc: soutěž hrána jedním míčem
- Kuba řrantišek 120 ^ 30 4 okruhy

Elen Bratislava: 9 účastníků
-  Fridrik Achim 93 i  23,2 4 okruhy
- Lorková Ingrid 134 i  33,5

Start Brno: 14 účastáíků
-  Svihel Ladislav 94 6 23,5 4 okruhy
-  Pardusová Běla . 108 i  27

Aritma Praha: 9 účastníků v rámci přeboru Prahy
- Valenta Jan 154 i  25,6 6 okruhů
-  Valentová Věra 167 27,8

Golf Praha: 6 účastníků v rámci přeboru Prahy
-  Pavelek Ivo 158 ^ 25,8 6 okruhů

Spartak Praha 4: 9 účastnííů  v rámci přeboru Prahy
-  Mužík Pavel 156 d 25,7 6 okr unů
-  Váňová Dagmar 156 lí 25,7

Tempo Praha: 7 účastníků v rámci přeboru Prahy
- Stsmbach Petr 170 í  28,3 6 okruhů
-  Marešová Ilona 169 i  28,1

-pře
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"Zánecicý cchár - Pegaitz"

NSH -  země miatrA Erropy

7 NSH je  12 000 registrovaných hráčů dráhového golfu  ve 300 od
dílech , to mluví samo o sobě. Spolková republika je  tak postavena 
na první místo ve federaci I3GV těsně před Švédsko (10 000 hráčů) 
a daleko před třetím v řadě -  Hakousko s 2 300 hráči. Kvantitě od
povídá i  kvalita -  uspět na zdejším aiatrovakví NSH jednotlivců je  
obtížnější než na MS.

Mohutné, velmi dobré kva litě  hráčů odpovídá i  systém soutěží. 
Jsou zde zcela odděleni specia listé  tm m inigolf a m iniaturgolf. 7  ̂
souladu 3 geografickým rozdělením NSR na 10 spolkových zemí 3e„gro” 
soutěží odbývá regionálně -  v každé z těchto zemí. Hrají zde vždy 
odděleně soutěže družstev a jednotlivců . Jsou to tedy jakési krajské 
soutěže jednotlivců a družstev. Nejlepáí družstva z jednotlivých 
zemí postupují do kvalifikace o I . l i g u .  I . l ig a  družstev (Sundesliga) 
mužů se nehraje celostátně, ale ve dvou skupinách -  NšH sever a NjjR 
j ih , 7 každé skupině hraje 10 družstev (šestičlenné družstvo bez 
škrtů). Každé z nich má jednou výhodu domácího prostředí. Každé l i 
bové kolo se hraje na č ty ř i okruhy, je  sn^ha blízké pořadatele spo
jovat v dvojkola. 7 sobotu i  v neděli se začíná ve 12.00 hod. (óO 
l i d í ) .  Stejně se hraje i  bundesliga žen (čtyřčlenné družstva), kte
rou h ra jí jin é  oddíly -  je  pořádána zcela odděleně od mužů.
Systém je podzim -  jaro, podobně jako v naší fotbalové l i z e .

Nejlepší družstva z oblastí sever - jih  se spolu o fic iá ln ě  
nestřetnou.

Jednotlivci h ra jí jednak regionální soutěže, jednak postupové 
soutěže, obdobné našim mistrovským, je jich ž  vrcholem je  mistrovství 
NSH.

Navíc je  každoročně pořádáno jednorázové utkání výběru všech 
deseti spolkových zemí (+ západní B erlín ). Zde hraje 11 osmičlenných 
družstev (obdoba našeho Í5-M-3).

Nejlepší jedn otlivc i a celé NSR ae střetnou pouze 3 x za sezó
nu: na miatrovatví NSH, při utkání "jedenácti" spolkových zemí a při 
soustředění reprezentace, kam automaticky postupují nejlepší hráči 
jednotlivých regionálních žebříčků (Rangliste "A "):

3rovnám-li náš systéij soutěží se systémem NSH, mohu konstatovat, 
že jeho princip je obdobný. Až budeme mít v každém k ra ji nejméně 
1 000 hráčů ve 30 oddílech, budou naše soutěže fungovat stejně.

Poprvé v Německé spolkové republice
Letos se nám vůbec poprvé ve dvanáctileté h is to r ii našeho spor

tu podařilo zahrát s i v^mece"dráhového go lfu , kterou jsem vám spor
tovně představil. 7 termínu 19.-24.9.1984 startovalo osm naáioh hrá
čů (L.Benčík, A .Pridrik , l.P a lo v ič , M.Kožíšek, U.Arbeit, J.7alenta,
M.Moravec, M.Putnoky) pod vedením předsedy KDO a.R.Bokra v Bavorsku.' 
Poblíž Norimberku v malém městečku Pegnitz jsme se zúčastnili 
15.ročníku "Zámeckého poháru".

Naším hostitelem byl Bavorský svaz dráhového go lfu , který sdru
žuje 2 000 hráčů v 60 oddílech. P ři utkání spolkových zemí se letos 
výběr Bavorska umístil na pátém místě, což bylo vzhledem k minulým 
letům považováno za neúspěch.
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Řevnýma aohaaa na hřiště
jííato proudů dráha s kterou se setkáváme poprvé.

V lastní dráha vypadá jako n ižší laby- 
r ia t (stejný tva r ), v jehož kruhu jsou 
dva^jekly, které se od důlku rozš iřu jí 
v písmeno V, Hraje se rychlým sekavým 
míčem (W 05, Mg 120) na odraz v kruh^.
Zde se míč trochu sekne a "lumlátí" se 
ve véčku. Zdejší véčko táhlo trochu 
doprava, ale při tréninku jsme ho ob
tížn ostí k lad li na droveň sopky nebo 
klínů.

Váha je opět "napevno" bez horní příčky, takže j i  hrajeme 
MQ R. Ale asi naposledy, protože od roku 1985 je  tato úprava v 
NáR zakázána a váha musí být v klasickém provedení.

H řišti má kovové aantiásly a klasické příčky, iíantinely na 
sobě -nemají tlustou vrstvu stálého přetíránf emailem, ale n* obrou
šeném kovu tenkou vrstvu matové základovky bez jakékoliv stopy r z i »  
Po prvním obhlédnutí získáváme 'dojem snadnosti, který nás však pos
tupně opouští -  řada překážek vyžaduje maximální přesnost. Nic se 
zde nehraje na náhodu.

Západeněmečtí účastníci turnaje představují výběr nejlepších s 
Bavorska. í<’a ro zd íl od Rakouska h ra jí všichni hokejkou a řada z nich 
má rukojeí zesílenou - zřejmě důsledek stoprocentní specializace 
ne ministur. Pr^imírná výbava hráče bundasligy v NSR je 150 ♦ 300 
míčů. Fegnitz byl pro všechny dostatečně známé h řiště , takže všech 
300 ks neměl nikdo na h ř i- t i  ani p ři tréninku. Během soutěže pak 
měli v "dámské kabelce" 12 kousků jako za našich začátků.

Schéma soutěže
15.ročník "Zámeckého poháru" v Pegnitzu se hrál jako jednoden

ní turnaj (neděle 23.9) na 7 okrohůs všichni hráči 4 kola, 50 % 
nejlepáích do dvoukolového finá le  a superfinále pro každého nej- 
lepáího z kategorie na jeden okruh, V rámci soutěže se hrálo neofi
c iá ln í střetnutí osmičlenných výběrů fiSSR a Bavorska na 7 okruhů. 
Němci ale dávali tomuto střetnutí tako'vý význam, že bylo událostí 
dne č . l .

Společenská úroveň
Jak jsme s i j i ž  zvyk li, na turnajích v zahraničí je význam 

sportovní položen na jednu rovinu se společenskou úrovní. Byla pro 
nás uspořádána prohlídka starobylého Norimberku doprovázená za
svěceným výkladem našeho hostite le  -  předsedy bavorského svazu 
pana Hirschmsnna, starosta Pegnitzu pro náa 'uspořádal slavnostní 
večeři. Význam neoficieln ího střetnutí osmičlenných družstev 
byl podtržen v předvečer turnaje, kdy byla obě družstva p řijata  
na hradě v Bayernu předsedou bavorské vlády panem Wolfgangem 
Vinklerea.
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Vlestní tiirnaj
Soutěž zahajuje osa dvojic mezistátního střetnutí. Nasadili 

jsme to nejlepál na začátek 1 .skupina Benčík, 2 .skupina řr id r ik  
a nakonec Ť.sk. kožíšek, S.sk. Pa lovič.

První kolo jsme všichni trochu nervózní s jedním škrtem hra
jeme 170 (íS 24,3) a soupeř nás bere o deset úáerd. Č tyři ddery 
jsme z t r a t i l i  na superlehkém váčku -  to děla nezvyk na dráhu. " S é f  
soupeře je  spokojen -  vše se v y v íj í  podle plánu.

Druhé kolo zahajuje Ben "21" a hned se hraje lip . (Hrajeme 
ve skupinách po sobě a družstvo začíná šlapat). Vy-sledek je  162 
(/S 23,1) a bavorským stahujeme 7 úderů. Pan Birschmsnn se usmívá 
-  jsou to ale dobří sparingpartneři, t i  "Šeši".

Třetí kolo _ zahajujeme pro změnu dvěma "21* -  Ben i  Aohim, hra 
dostává spád, hráčům se zaujetím lesknou oči. Dvojka padne pouze 
občas. 155 : 158 v náš prospěch! Průměrem 22,1 vyrovnáváme soupe
ře -  po třech kolech se začíná znova. Tak vysokou hru pah Hirschmann 
nečekal.

čtvrté  kolo -  začíná pršet. Nad šnekem je  okamžité sestavena 
lehké konstrukce potažená igelitem . Nevadí v rozhledu, ale vlastn í 
překážka zůstává suché. Bohužel, kontrukoe je  pouze nad touto drá
hou. A tak soupeř, který ne tomto h ř iš t i před týdnem dva dny tré
noval ze deště, až musel svůj turnaj jednotlivců Eangliste "š" zru
š i t  a přesunout na říjnový náhradní termín, pozvolna získává navrch. 
První dva naši ještě  drží krok (dokonce získávají 2 údery), e při
bývajícími kapkami však 'ztrácíme, Déšt je  stále s iln ě jš í,  le je .  
Turnaj je přerušen, ne h ř iš t i však zůstávají na posledních drahách 
č tyř i skupiny mezistátního utkání. Ty mají dohrát, aby se v této 
soutěži ukončila 4 kola. Chceme být slušnými hosty e tsk zatínáme 
zuby. L iják  se změnil v příva l -  hrajeme pod vodopádem.

Pro vytrvalý déšl byl turnaj jednotlivců ukončen po třech 
kolech. V utkání výběrů u3SR - Bavorské se podařilo odehrát čtyři 
okruliy.

'Výsledky

Zámecký pohár Pegnitz -  3 okruhy 
Soutěž mužů - 84 účastníků z 12 o id ílů

1. Hofer Reinhard Lendshut 21 21 22 54
2. Benčík Leonsrd- CSSB 23 21 21 65
3. Qaast Peter Lsndsiiut 22 19 24 55
4, Kellerhals Jfirgen 
•

Landshut 23 21 22 ĎČ

•
7. Fridrik  Achim ČS3E 23 23 21 67
9. Palovič Igor 23 24 21 68

11. Arbeit Marcel ČSSR 23 23 23 69

Soutěž žen;
1, Keiser Agnes Lendshut 24 23 23 70
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Soutěž žáků 
1, Hoyar /olker

Soutěž seaiorů

Ingolstadt 21 23 25 69

1. Retzer Walter 
•

Wolnzaoh 25 25 21
•« '
4. Bokr Richard ČSSB 26 27 28

Neofic ieln l střetnutí výběrů Bavorsko -  CSSR

3 A 7 0 R S K 0 , S S S B
655 666

(d 23,393> (d 23,786)

Hcfar R, se Benčík L. 89
Deffner M. 92 Pridrik  A. ; 90
Rapp T. 94 Falovič I . 95
Bayer M. 95 Arbeit 8. 96
Grůbl a. 96 Kožíěek M. 96
Kaiser &. 97 Valenta <J. 99
Balbiarz S. 99 Moravec M. 102
Kunert 101 Futnoky U. 108

-Kožíěek-

Bundealigs 7 NSS

7 Istoání sezóně 3 i pětinásobný mistr NSR Tempeliiofer M7 65 
Berlin z a j is t i l  v ítě z s tv í v severní skupině před áružatvem z GOt- 
tingeau.
Suverénní v ítě z  Jižní skupiny MGC Reutlingen, vícemistr MG Wein- 
heia, který s i  díky lepáImň skoré z a j i s t i l  Jízdenky na mistrovství 
NSR před MGC Wetzlar. Wetslaru zůstal pro útěchu nový rekord NSR 
v 6 členných družstev baz škrtů a sice 517 úderů, což je  průměr 
na hráč*' 21,5 E
Fřekvapaním Je sestup dvojnásobného mistra NSR z posledních le t  
MOC Baabergu, který se nedokázal vypořádat a odchodem G.ZioBurmanna,.

Konečný atav bundeai-ipy

Sever: ,,

družstva

1. Te^^ lhofer U7 5568 23,79
2. MOC Gdttiogen 5571 23,81
3« Měnahengladbach 5609 23,97
4. Bad Oldealo 5663 24,20
5. Hardenberg 5632 24,07 Foalední 3
6. Heiligensee 5712 24,41 sesttj^ují
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7. liOC Brechten 5705 24,38
8. TM7 I I 5797 24,77
9. Niendorfer MC 5933 25,35

10. IC B ritz 6067 25,92

Jih:
1. noc Reutlingen 5893 24,55
2. MC Weinhein 5988 24,95
3. MOC Vetzlar 5997 24,98
4. MOC Besigheim 6006 25,02
9. MOC Jugesheim 6010 25,04
6. SSV Ulm 6035 25,14
7. MOC Lsndshut 6067 25,30
8. MOC Bamberg 6122 25,51
9. MOC Frankenthal 6168 25,70

10. BOC Hausen 6275 26,14

Slabší prCuBŠry této skupl^ Jaou ovlivošny tlm, že ae hraje též 
na jiném systému než je  m iniaturgolf.

Stav žebříčkových turnajů sever (výsledky jsou slabé, nebol se 
téchto turnajů, které probíhají při bundeslize a ze kterých se 
prvních 6 hréčů automaticky kva lifiku je na mistrovství NSB, 
nezúčastnili všichni špičkoví h ráči)t
1. Dreyer Oot 470 23,50
2. Treiber BOB 471 23,55
3. Klaus MOB 477 23,85
4. Jahr Oót 479 23,95
5. Neuland Har 481 24,05
6. Mose Ole 483 24,15

Jih;
1. Heck Heu 423 23,50
2. Oobel Reu 429 23,83
3. Sieger Bes 429 23,63

Schimpf Oen 429 23,63
5. Hofer Lan 434 24,11
6. Kellerhals Lan 436 24,22

z časopisu Bahnengolfer 
p ře lo ž il A .fr id r ik
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"Jak malý g o lf  začíaal"

71. část - MEZINÁRODNÍ SGUrSZS

Mezinárodni aoutSže ▼ malém golfu  se začaly hrát až po I I .  
svět.wálce. Je logické, že Evropa s i musela nejprve za ce lit ránjr 
a teprve potom byl čas na kulturu a sport. M inigolf byl na světě 
dřív než m inieturgolf a proto dejme přednost jeho h is to r ii .

Na prvních turnajích mdžeme hovořit pouze o setkání hráčA 
té č i oné národnosti než o pečlivé přípravě plné metodických po
kynů a kontrolních testů. On taky nikdo pořádně nevědělj jak se 
to naučit nejlépe. V roce 1956 se konalo mistrovství Švýcarska, 
kde ee setkali hráči domácí a hráči z NSB a I tá lie -  V témže roce 
se konale německé m istrovství. 0 rok později uvítala Basile j hrá
če MG z ce lé  Evropy, ale nebylo to o fic iá ln í m istrovství Evropy.
To se konalo až v roce 1959 v Gardone v I t á l i i .  K předešlým státům 
se přida li ještě  Rakušané-. Z v ítě z il hráč švýcarské národnosti. 
Potom se mistrovství Evropy pořádalo už každý rok. V roce 1960 
v Rakousku v Innsbrucku a v roce 1961 v Trgben Tranbachu. Popu
lárn í je  turnaj v Lichtenátejnaku výhradně ve Vaduzu tzv. Eurocaji, 
kde startu jí národní vítězové a obhájci titu lu  mistra svých ze
mí v minigolfu.

V roce 1966 federace PIMS povolila pořádání soutěžívmužskýoh 
družstvech. Miniatiorgolfové soutěže datujeme od roku 1957, kdy
v září v Hamb-orku vznikl Všeobecný něm. iCG sportovní svaz se 
zkratkou DAÍÍS. V roce 1959 vznikají další kluby mimo jin é  i  l.klub 
v Bavorsku. V roce 1960 v září bylo v Záp.Berlíně pod te le v izn í 
věž í pořádáno 1.mistrovství v MTG. Zúčastnilo se ho 118 hráčů na 
i  hřištích  vždy na 2 okruhy. V ítěz byl z Hamburku a měl ó i9 ,8  
úderů.

V témže bylo sehráno utkání v NSR mezi Hamburkem a výběrem 
Švédská. Němci z v í t ě z i l i ,  i  když ve Svédsku byla hráčská základné 
kolem pětset hráčů. V roce 1961 bylo sehráno utkání mezi Dánskem, 
švédském a NSR a o rok později se pořádalo 1.mistrovství v MTG v 
Dortmundu. Tedy pouhé t ř i  roky za minigolfem. V roce 1963 vzniká 
v tomtéž městě FIM se sídlem v B a s ile ji a jehož členy jsou NSS, 
Švédsko, Švýcarsko, Holeneko a Dánsko. V roce 1964 pořádají Švédo
vé 2.MB v Helsingboru. Kupodivu všechny titu ly  nezůstaly ve 
Svédsku, tjrotože z v ít ě z i l  hráč z ISR! 7 roce 1965 vstupuje do fede
race FIM ještě Rakousko.

Obě federace minigolfová FIH3 a miniaturgolfová FIM se roz
růstaly souběžně, a přitom se pravidla v některých bodech diametrál 
ně l i š i la .  7 roce 1972 po dlouhém údobí jednání došlo k dohodě 
o sjednocení pravidel a v roce 1976 vznikla organizace IBGS7 p ři 
pořádání 1 .kombi M5 ve 7aduzu v lichtenštejnská. Bylo to provizo
rium, které trvalo do roku 1981. kdv bvlv FIM *  FIMS d e fin itivn ě  
zrušeny.
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Vznikl jednotný termín dráhový g o lf .  f ild lc l federací je  
IBOV, která každoroCnS pořádá UE v jedné ze svých 16 členských 
zemí, ve kterých je  registrováno kolem 40.000 hráčů.

příště -  "Ife-áhový g o l f  v CSSR*

V A a ir _

Vážená redakce!
Když se před jistým Časem ob jev il podobně zaměřený článek v 

našem časopise ukončený otázkou "co na to úsek rozhodčích", poslal 
jsem do redakce svůj názor jednak na osobu lí.Rozmary, jednak na 
uvedené problémy. Můj člár-ik nebyl podle očekávání uveřejněný, 
i  když v č ís le  37 zaručuje redakce druhé straně slovo. Ks osobní 
dotaz u zodpovědného redaktora proč můj článek nevyšel mi bylo 
řečeno, íe polemiky kolem osoby M.Rozmary jsou ukončené a není 
rozomné dále čeř it vodu. Jak ale v id ě t, podařilo se excentrikovi 
Eozmerovi znovu s úspěchem p rotlač it do časopisu jeden ze svých 
osočovaclch článků a jak nám naznačil, nebude to poslední a půjde 
pravděpodobně o celý s e r iá l. ,

Je jen nepochopitelné, že právě M.HozBí. a, č lov ík , který per
manentně porušoval základní ro 2úiodcovská prfc id la_(v  Litoměřicích 
s tá l u koše se stopkami v rukou a úmyslně zrwrvozňoval hráče -  jako 
jedna perlička jeho pestré č in n osti), hráč který nastoupil na 
mistrovství CS3R v Trnavě pomalovaný jako klaun na s ta rt, který při 
tréninku před očima předsedy STK 0 .Daniels podkládal v Olomouci le 
žaté kužele, který úmyslně zkomolil jména ve výsledkové lis t in ě  a 
jehož nejlepším přítelem s stálým průvodcem při turnajích je  flaška 
ostrého, s i dovolí k ritizovat své bývalé kolegy a v íce nebo méně 
překrucovat fakta. Vaše redakce bez toho, aby ee i  jen trochu na
máhala z j i s t i t  skutkovou podstatu těchto povídaček, uveřejní člá
nek M,Rozmary a dopomáhá mu dostat se opět do středu pozornC"ti.

Je celkem jasné, že i  rozhodčí jsou lid é  a lid é  d ě la jí chy
by, ale je s t l iž e  má někdo k někomu výh rad yb y lo  b> rozumnějšl 
a serioznější ztěžovat s i u kompetentní osoby, a to jsem v tomto 
případě já .
Že celou dobu své činnosti jsem ovšem nedostal ještě  žádnou s t íž 
nost a myslím s i,  že ani M.Hozmarovi nejde až tak o odstranění ne
dostatků, jako o to dělat s i prostřednictvím Vás, vážená redakce, 
dobrý den z náa všech.
Je to inteligence Rozmary, nebo neschopnost redakce, že dosud 
neprokoukla pravou podstatu těchto článků.
Místo toho, aby js te  se snažili prostřednictvím dopisovatelů 
předkládat konstruktivní řešení na odstranění ex is tu jíc ích  ne
dostatků, přinášíte nic neřešící k ritiky  vhodné do laciných bulvár
ních časopisů.
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Váichni napálení rczhodíí se mohou proti Rozmarovym názordm 
ohradit; já Jen pouze na svo ji obrana.
Kdyby ex istova li z Brna ze situace, icterou Rozmara popisuje, 
fo togra fie , bylo by na nich vidět skoro prázdné h řiště , prvních 
10 drah volných, u příček polemizující t ř i  skupinky a mou sku
pinku na proudech. Mezitím co naše akupifia dohrála kolo se situace 
u fiivierských příček nezměnila. 2e byly podmínky neregulérní, 
že pršelo hodně, bylo jasné, přesně tak, jak bylo jasné že není 
přerušení a tím není dán divcd ke zdržování To ovšem špičkovým 
hráčům v uvedených skupinách nabylo celkem jasné a tak se ro z
hodli přes moje upozornění stávkovat. Dovedete s i dobře předsta
v i t ,  co by se sta lo , kdyby v budoucnosti každý sám rozhodoval o 
regulérnosti podmínek a r-a základě toho zařadil buá pauzu, nebo 
pokračování ve hře. J estliže  se dopustil rozhodčí nějaké chyby, 
tak to té, že nepotrestal zdržovatele.

Rozmara též zapoměl, že jsem Brno v\hrál až po rozstřelu , 
a že turnaj byl ukončený podle předpisů, podobně jako le tos .
Je jen logické, že z toho vytěží ten, který je  v daném momentu 
vepředu. Jakým způsobem F.Drgoň zvýhodnil své oddílové kolegy , 
není z článku též zřejmé a je třeba požádat o informaci váe- 
znalce M.Rozmaru.

Zůstávám 3 pozdravem
A PnT V



Dovolte aáB, abychom ďnes pogratulovall hned celému oddílu 
nejednou. SllVIA TBNA7A a laví 6 .října  lO .le t  existence dráhové
ho golfu  v Trnavě, ^e to oddíl, který po pSlEolik le t  je  ▼ družst
vech nejlepSíB týiaem v fiSSR. V jeho řadách působil do poloviny 
roku Achim Fridrik , velký bojovník, hráč a Třyniksjícl technikou. 
2a barvy S lávie hraje další špičkový hráč Peter Hlbocký a rostou 
nové naděje. Činnost oddílu pro popularizaci mezi veřejností v 
Trnavě je  na velmi dobré úrovni.

Přejeme tedy trnavským hodně zdaru do další desítky a hodně 
š těs tí v golfu  a v osobním životě.

-redakce-

A jak to vypadá s novou krví mezi g o lf is ty , jsme se zepta li 
přednosty gynekologické poradny v Praze prof.D r.D ítěte,který pro 
náš časopis ahromažáuje v této  problematice údaje pro bilancování 
8 zpracovává i  prognózy do budoucna./ Dr.Dítě se ve volném čase 
věnuje též as tro log ii /

T kolonce DAL ae ob jev il / j i ž  podruhé ! / Ing.L.Vodňanský 
z Plzně s položkou dcera Lenka ze dne 30.9.1984.

V kolonce dATI jsou zatím dvě jména a to : L.Benčík a 
Ing.A.Vítek,oba z Olomouce.Podle postavení nebeských těles by 
v  obou případech měl být předmětem zápisu syn.O Benčíků pravdě
podobně 28.12.1984.Rodiče pro něho připravují jméno Martin.U V ít
ků to vypadá až na konec první lednové dekády,cca 11.1.1985.Ro
diče by rádi Ondřeje.

Rodičům i  je jich  dětem hned i  do budoucna hodně zdraví a 
spokojenosti !

Dítě-Prchal
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