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"Přetržená nit"

Tak, kde jsme to přestali. Poslední číslo nese označení 42 
duben 198?. Od té doby uplynulo hodné času a hodně míčků skončilo 
v jamkách. Potvrdila se jedna skutečnost. Dráhový golf sice žije 
dál i bez Zpravodaje a to je dobře, ale máme dojem, že poněkud 
pomaleji. Ztráta informací, které propojují kluby od Chebu po 
Košice v pravidelných intervalech je víc než citelná. Dnes už nemá 
příliš cenu rozebírat příčiny rozpadu pětileté redakční činnosti. 
Neuškodí však pro osvětlení připomenout několik faktů.

Ke krizi došlo vlastně už rok před vydáním posledního čísla 
tedy v květnu 1984. Tehdy musel P.Prchal zakládající člen redak
ční rady, neunávný a spolehlivý redaktor sportovních rubrik, autor 
křížovek a "dělník" při namáhavé manuelní závěrečné fázi dokončení 
čísel, opustil svou práci a odebral se do nemocnice k nepříjemnému 
operačnímu zákroku. V červnu pak dal výpověd A.Fridrik a rubrika 
"Ze zahraničí" osiřela. V září pak následovala výpověď M.Kožíška 
a tím skončila rubrika TUK. Po návratu P.Prchala z nemocnice jsme 
tedy zůstali spolu s Natašou Kubíčkovou pouze jenom tři jako na 
začátku práce v roce 1980. Ve třech jsme dohnali sklua a dokončili 
úkoly roku 1984. Vydáním č. 42 v dubnu 1985 se zdálo být vše v 
pořádku a ve starých kolejích. Leč únava zaviněná zvýšeným pracov
ním úsilím vynaloženým na likvidaci restů, notorický nedostatek 
informací z oddílů a stále opuštěné rubriky "TUK" a "Ze zahrani
čí" byly hlavní příčiny, že květnové číslo už nevyšlo. Po pěti 
letech dráhový golf ztratil to co mu mohli jiné sporty závidět. 
Přehled škály informací, které nejen zaznamenávaly události, 
ale hlavně byly odrazovým můstkem pro vývoj kupředu v Zaklá
dání nových oddílů, zvyšování členské základny, zkvalitňování 
pořadatelské činnosti. Kdo zůstával pozadu mohl si být jist, 
že neujde oprávněné kritice. Dobré nápady byly pomocí Zpravo
daje šířeny ke všem oddílům. Zkrátka Zpravodaj měl svou vydobytou 
autoritu.

Tříletá pauza nám tohle všechno potvrdila víc než jasně. 
Navázat přetrženou nit však není zrovna jednoduché. Nikdo z nás 
nemá více volného času nežli dříve. Zájemci o redakční práci se 
zrovna nehrnou a dopisovatelská práce oddílů lepší asi nebude. 
Komplikace jsou i s tiskem. Nelze navázat tam. kde jsme Zpravo
daj tiskli dříve.„Jak praví starověké filosofické rčení:
"DVAKRÁT NEVSTOUPÍŠ DO STEJNĚ REKY. NEBOŤ VSE PLYNE."

Zkusíme ten zastavený vlak znovu rozhýbat. Půjde to ztěžka. 
Pokusíme se o pravidelnost s dvouměsíčními cykly. Zahmete-li 
se samé radosti naši redakci spoustou informací, pak budeme nu
ceni vydávat čísla častěji. Jako vždy záleží pouze na dráhovém 
golfu a iniciativě jednotlivců. Za tři roky se toho odehrálo 
na hřištích velmi mnoho. Od skvělých spotrovních výkonů jednot
livců i družstev až po "hrůzostrašné” scény různého výkladu
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Soutěžního řádu a Pravidel. Jaká Skoda či Štěstí, že 
Zpravodaj nevycházel?

Letno lze vzpomenout na protesty proti dohrávce posled
ního kola 4. CTJ v Brně v roce 1985 za špatného počasí nebo 
téhog roku skandální závěr turnaje CTJ v Olomouci.
V loňském roce namátkou vybíráme komplikace s technickým 
stavem některých drah na CTJ v Litoměřicích a Březně, zma
tek v ubytování na přeboru CSR v Plzni, problémy s otevírací 
dobou občerstvení v Košicích a demonstrativnlm ukončení hry 
několika hráčů.

Bylo by věru o čem psát. Kadě ji snad ani nevzpomínat. 
VeselejSi stránky by byly z rubriky "NAŠI V ZAHRANIČÍ", kde 
události č. 1 byla bezesporu účast na Mistrovství Evropy 
ve Vídni po osmileté přestávce. Triumf v jednotlivcích, kdy 
Petr Cipro z Chomutova se stal mistrem Evropy a naše družstvo 
obsadilo vynikající 2. místo za favorizovaným celkem NSR. 
VSemvza tyto mimořádné výsledky byl udělen titul Mistr sportu. 
K loňskému ME se ještě vrátíme podrobněji v příštím čísle.

Tak tedy do^toho, at se pohneme s dráhovým golfem zase 
o kus dopředu, at místo 30 oddílů jich máme třeba padesát 
a hráčů kolem pěti tisíc (minimálně).

-vel-

Martin T o m á n e k
17 let, hráč TJ Spartak Praha 4, hraje od r. 1986, student 
gymnázia. Sportovní úspěchy: černý sněhulák z Novoročního 
turnaje TJ Tempo Praha 1987. Ve svém volném čase se kromě 
miniaturgolfu věnuje sbírání historických materiálů o svých 
rodných Holešovicích a rozšiřování své sbírky současných 
československých platidel.
Msrok M i  s t s r k a
17 let, hráč TJ Spartak Praha 4, hraje od r. 1986, student 
3. ročníku gymnázia. Provozuje výkonnostní turistiku ve 
své mateřské TJ Slavoj Český Brod. Aktivně se podílí na 
automatizaci zpracovávání výsledků v našem sportu. Není-li 
zrovna ve škole nebo na golfu, najdete jej nejspíše doma 
u počítače.
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Letošní rok je od počátku charakterizován několika změnami. 
Z vedení dráhového golfu odstoupil Vlastimil Krejčí st. a 
Peter Margita a naopak byl kooptován ing. Libor Vančura 
Předsednictvo bude pracovat v tomto složení:
předseda
org. prac.
hospodář
STK
TMK
PVK
propagace

Richard Bokr Petr Prchal 
ing. Luboě Vančura 
ing. Ota Daniel 
ing. Milan Kožíšek 
Ivo Pavelek 
Jan Valenta

K 6.1.88 očekáváme vždy hlášené přestupy. Jako v jiných 
sportech i u nás se to každým rokem hýbe a hráči putují 
za svým štěstím. Letos přestupují:
V. Kropáček 
li. Tesař
K. Podroužková
L. Langr 
J. Mráz t
M. Putnóky 
M. Houška
hostování:
V. Vařák 
S. Chytil 
M. Rozmara

Příbram
Bystřice
aritma
Opavg
Plzeň
Březno
Sp. Praha 4

Olomouc
Olomouc
Litoměřice

Rakovník
Kroměříž
Příbram
Brno
Sp. Praha 4
Trnava
Tempo

Kopřivnice
Kopřivnice
Rakovník

Ve dnech 26. - 28.2.88 proběhlo školení rozhodčích v Brně. 
Administrativním nedorozumněním bylo schváleno pouze jako 
seminář a doškolení II. třídy17 Akce se zúčastnilo 46 lidí, 
z toho 17 bylo doškoleno na II. třídu.
Dne 5.3.1988 se v Brně v předvečer AKTIVU konalo zasedání 
předsednictva DG. K nejzajímavějším momentům patřila změna 
ve struktuře soutěží družstev v I. lize. Došlo k rozšíření 
na dvanáct celků po pěti členech a jednoho náhradníka. Jed
notlivá kola se započítávají bez škrtů, tedy každý úder se 
počítá. Počet CTJ se snížil z 8 na 6 turnajů. Sestupující 
jsou dva poslední, z nichž jedenáctý mé ještě šanci hrát v 
kvalifikaci o záchranu. Jistě zajímavé zpestření a uvnitř 
čísla se dozvíte, že přináší kladné výsledky.
Jan Valenta seznámil předsednictvo s postupem příprav výroby 
čs. míčků v OPS Bzenec. Jsou připraveny k distribuci dvě 
sady po 4 míčkách (jedna sada lakované, druhá nelakovaná). 
v cenách cca 75 - 80 Kčs. Potencionálním odběratelům jsou 
rozšiřovány nabídkové letáčky. Monopolním odběratelem pro 
potřeby čsl. dráhového golfu je Komise DG zastoupená J. 
Valentou.
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U něj takv můžete soustředit svode objednávky. Adresa
Jan Valenta, Kaprova 6, 110 00 Praha 1. 
tel.: domů 2312819, zaměstnání 2319947
Tyto objednávky budou postupně vyřizovány dle naběhlých 
zásob přes oddílové trenéry. Nahlášení oddílového trenéra 
.ie základní předpoklad pro příjem objednávky!
Regulací nároků a potřeb je pověřen K. Molnár z Chomutova.
V mezinárodních stycích se letoění rok řadí k těm nejruš
nějším. Akce, kterých se zúčastní ČSSR reprezentace 
v zahraničí:

I.

II.

III.

IV.

ALPEN CUP 2. - 3.4.1988 Itálie - PAPER NO DUGÍIAND 
(bližší se dočtete uvnitř tohoto čísla)
21. - 22.5.1988 NSR - HANNOVER
Oficiální střetnutí družstev mužů (8+1) a žen (4+1) 
na minigolfu 
Nominace:
\redoucí zájezdu Richard Bokr 
těch.vedoucí Ivo Pavelek 

Josef Mandák
hráči: H. Kožíšková, V. Valentová, J. Paserová, B.Pardusová

M. Kožíšek, P. Cipro, J. Valenta, II. Arbeit, L.Benčík, 
M. Svoboda, P. Oačperan, A. Fridrik, K. Molnár

Mistrovství Evropy - 17. - 29.8.1938 Itálie
PABERNO DUGNANO

rozpis soutěže 25.8. 4 okruhy MG
26.8. 4 okruhy VTG
27.8. 2 MG + 2 MTG

složení výpravy: vedoucí - předseda KDG 
těch. vedoucí 
2 treneri 
9 mužů + 5 žen

Nominace bude provedena postupným zúžením kandidátů v 
následujících termínech:
A) širší nominace A + B kádru
B) nominace na ČSTV
C' 1. upřesnění nominace 
D) konečná nominace

28.2.88
5.6.88
4.7.88

EUROCUP 1938- 3. - 10.10.1988 Lucembursko
Poprvé se pokusíme o účast v Poháru mistrů evropských 
zemí. Startovat by mělo 6 + 1 mužů (+3 osoby doprovod) 
z jednoho oddílu.
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Střetnuti reprezentace na domácí nůdě
I. ČSSR - Rakousko 18. a 19.6.1988 PRAHA - Spartak Praha 4 

Oficiální střetnutí družstev mužů (8+1) a žen (4+1)
Neoficiální střetnuti čsl.hráčd na domácí nfldč 
Velká cena Prahy 23. - 24.7.1988 PRAHA - TEMPO PRAHA
Mezinárodní turnaj, v jehož rámci se uskuteční reciprocita 
za PEGNITZ 1986, Švédsko 1984, Langenau 1987, Lana 1987, 
Wolznach 1988, Arheiligen 1988.
V rámci turnaje se uskuteční střetnutí výběru Praha s 
Bavorskem, dále Sudtyrol, ASKO, Hessen, Vertenberk
Nominace bude provedena přímo na turnaji.

Další starty: čsl. hráčd v zahraničí
a) ARHEILIGEN 27.6-4.7.1988 NSR

Účast na 25. ročníku mezinárodního turnaje MTG. Zájezd 
se uskuteční pod hlavičkou TJ lokomotiva Olomouc.

b) WOLZNACH 25.6. - 4.7.1988 NSR
Účast na mezinárodním turnaji MTG, v jehož rámci se usku
teční střetnutí "PRAHA" - Bavorsko. V rámci pobytu v NSR 
bude zorganizován trénink na MG se závěrečným kontrolním 
turnajem.

c) WAT WIEN 23.6. - 2.7.1988 RAKOUSKO
Účast na mezinárodním turnaji MTG, v jehož rámci se usku
teční střetnutí "PRAHA" - ASKO. V rámci pobytu v Rakousku 
bude opět zorganizován trénink na MG s kontrolním turnajem 
na závěr

V Komisi PVK se objevila novávtvář. Je to ing. Jaroslav 
fi e h á k z Rakovníka a zajištovat bude kontakt s oblastí 
Čechy - západ. V letošním roce by práce měla znovu dostat 
tempo jako tomu bylo v roce 1984.
Už samotný fakt, že se podařilo obnovit vydávání Zpravodaje 
svědčí o upřímné snaze práci rozhýbat.
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Program v roce 1938:
1) Zvýšit, členskou základnu ve stávajících oddílech.

. povinný náborový turnaj pro mládež

. akce pro neregistrovaná
(každý oddíl by mál mít 20-30 členů, vč. juniorů)

2) Zvýšit počet oddílů
. budou znovu rozeslány seznamy nových hřišt instalovaných 
Florou Olomouc doplněné o údaje za poslední 4 roky

. každá oblast by měla prověřit možnost založit nový 
oddíl. osobní iniciativa bude odměněna!!!

3) Zvýšit úroveň všech akcí pořádaných v DG
. oblečení
. chování
. nároky na pořadatele - přesná informace, seriozní 
přístup, ubytování, technická vybavení, občerstvení, 
zajištění vysoké úrovně WC, čistota drah, propagace 
turnaje

4) PROPAGACE
. zajistit co možné nejširěí propagaci všeho co souvisí 

s DG - tj. místní tisk, besedy, akce pro neregistrované, 
transparenty při turnajích - povolení MNV nutné,
CST, rozhlas, CTK, atd.

Domníváme se, že se nám podaří oživit zájem nejen veřej
nosti, ale i samotných hráčů o všechno nové v Sráhovém golfu. 
Velkým úspěchem čsl. DG jsou míče čsl. výroby za solidní 
cenu. Těm začínajícím už máme-co nabídnout. Jde o to, věnovat 
dráhovému golfu ještě více času a hlavně seriozní práce.

V zahraničí jsme na vlastní oči viděli, jak při turna
jích je pořadatel perfektně připraven a během akce neustále 
několik lidí dohlíží na bezchybný chod turnaje. Jedná se o 
technická středisko, bufet, hygienické zařízení, čistotu 
drah a hlavně se vše děje s úsměvem a poklidem.

-vel-
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1. 1.CTJ - Litoměřice. 23.. 24.4.1988
V 8.15 konec tréninku a v 8.20 ředitel turnaje Karel 

Herclk zahajuje oficiální turnaj a v 8.30 se začátkem hry se 
přihnala pravá nefalšovaná sněhová chumelenice a počasí vzalo 
za své. Před týdnem vedro na tričko a nyní zima, vítr, sníh a 
sluníčko zubatý jak kostlivec. Aprílové počasí nás neopustilo 
po celý den. Nastydlé ledviny a katary hlasivek. To byl začá
tek nové sezóny 1988 v nejvyšší soutěži dráhového golfu.
Vrchní rozhodčí Palovič, pomocníci Niederle a Strnad. Celkem 
se tu seSlo 101 hráčů z toho 80 mužů, 15 žen, 5 dorostenců
a 1 seniorka.

V l.kole dal všem flek David Valenta z Aritmy Praha, kte
rý snad pod tíhou přípravy na maturitu a nezatížen tréninkem 
zahrál 19 úderů. Těsně za ním s 20 údery násMoval Aleš Vítek 
z Olomouce a Michal Putnoky z Trnavy a dále P.Kollér z Košic.
V takové siberii to je úctyhodné. V ženách opět ožila Dáša 
Placrová z VS Plzeň a zahrála 24 úderů,s mírným odstupem
(27 údery) jí pak sledovaly M.Kožíšková, L.Perglová, D.Pola- 
kovičová a H.Doležalová.

Ve 2.kole D.Valenta zaváhal a první místo obsadil Aleš 
Vítek, který zahrál opět 20 úderů1 Dél se pořadí začalo míchat 
a do čela se tlačili další. Leonard Benčík z Olomouce 20 úderů, 
překvapením bylo 20 úderů u hráče Roberta Hýbnera ze Sp.Praha 4. 
Jednadvacítku pak uhrál Milan Kožíšek rovněž ze Sp.Praha 4 a 
Luboš Kovář z Rakovníku. V ženách zahrála Mišovicová z Prie
vidzi 24 úderů a 26 úderů Doležalová a Polakovičová.

V mužích po l.dnu vedl A.Vítek 151 úderů, za ním 158 
V.Krejčí sen. z domácího odd., dále 161 L.Benčík a 162 
P.Gasperan. Do druhého dne postupovalo 104 úderů na čtyři 
kola. V ženách na konci prvního dne kralovala D.Placrová, sle
dována V.Valentovou z Aritmy a D.vPolakovičovou. V.Valentová 
měla pozici ztíženou, protože neštastným úderem na koši ve dru
hém kole ulomila patku své hole. Dohrála kolo s vypůjčenou od 
spoluhráče a nutno říci, že bez chyby.

Druhý den v neděli 24.4. byla obloha jako vymetená a slun
ce jasně svítilo leč nehřálo. V 8.00 hodin ráno při začátku 
hry byla teplota -3 °C. Pro dráhového golfistu představa jako 
ve zlém snu. Ohrozit vítězství A.Vítka se už nikomu nepodařilo.
V sobotu hrál s mírnou teplotou a v neděli to nebylo o moc 
lepší. Asi mu to pomáhalo, protože zahrál á 21,5 a celkem 172 
úderů. Za oněch podmínek - klobouk dolů.
Výsledky:
muži:
1. A. Vítek
2. V. Kre sen,
3. L. Ben

Loko Olomouc 
Litoměřice 
Loko Olomouc

172 á 21,5 
181 6 22,6 
182 á 22,7



4. P. Dostál Loko Olomouc 184
5. Mandák Chomutov 186
6. J. Valenta Aritma 187
7. P. Gašperan Březno 188
8. Andr Rakovník 189
9. M. Arbeit Olomouc 189
10. Langr Brno 189

Byl to skvělý úspěch žráčů z Olomouc# a překvapením 
bylo i umístění Andra na 8, místě a Langra na 10. místě.
ženv:
1. D. Placrová VS Plzeň 195 é 24,37
2. V. Valentová Aritma 198 ů 24,75
3. D. Polakovičová Trnava 204 6 25,5
4. J. Pasevová Chomutov 213
5. H. Doležalová Olomouc 214
6. M. Kožlšková Aritma 217
7. V. Trelová Chomutov 220
8. L.Perglová Litoměřice 241 6 30,12

Rovněž D. Placrová druhý den už nikoho nenechala na pochy
bách, že má opět na vítězství jako tomu bývalo dříve. V.Valentové 
nelze upřít velkého bojového ducha, že i přes handicap (hůl na 
dvě části) se snažila náskok Placrové stahovat až na rozdíl 
pouhých tří úderů. Za třetí D.Polakovičovou pak následovala už 
přeci jenom větší mezera. Doufejme, že za příznivějších podmí
nek bude pole žen vyrovnanější a konkurence větší. Chtějl-li 
se ženy přiblížit evropskému průměru, musí hodně přidat!.

Dramatická byla soutěž družstev. Poprvé byl uveden v život 
nový soutěžní rozpis. Hrálo se v oětičlennVch družstvech bez 
škrtů do každém kole. Soutěž byla rozšířena z osmi družstev na 
dvanáct. Jak už vyplynulo z tabulky pořadí jednotlivců bylo 
družstvo Lokomotivy Olomouc tentokrát bez konkurence. Zvítě
zilo start - cíl s průměrem každé kolo 120 na družstvo a tedy 
é 24,1 na jednoho hráče.
Výrazně se hýbal střed tabulky od 2. místa do 8. místa. Na 9. 
až 12. pořadí družstva každé kolo jenom poskakovala o příčku 
nahoru či dolu. Elán Bratislava na poslední místo nikoho nepustil. 
Obdiv zaslouží Chomutov a bojového ducha našli i Litoměřice po 
úvodním zaváhání. Rakovník - nováček ligy překvapil stabilním 
výkonem a má určitě šanci probojovat se příští kola do silnější 
šestky. Tradiční sestup zvýšin předvedl Spartak Praha 4, když 
každé kolo padal níž a níž ze 3. místa až na sedmé. Rovněž 
Aritma Praha měla svůj černý den.- čtvrté místo není její parke
tou.
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Tabulka po I.kole I. ligy družstev

družstvo hráč Body
1. Loko Olomouc 482 <S 120 6 24,1 13
2. Slavoj Chomutov 486 11
3. Slavoj Litoměřice 497 10
4. Aritma Praha 499 9
5. Slávia Košice 503 8
6. Mostáren Březno 506 126,5 25,3 7
7. Spartak Praha 4 510 6
8. TJ Rakovník 518 5
9. Slávia Trnava 533 4
10. Start Brno 551 3
11. Seba Tanvald 573 2
12. Elán Bratislava 586 146,5 29,3 1

Střídání využili olomoučtí, když po šestce na 1.dráze ve 2.ko
le nastoupil Bauer za šokovaného M.Svobodu.

Tolik obrázek z prvního velkého domácího turnaje.
I přes nepřízeň počasí turnaj probíhal pod zkušeným vedením 
domácích hráči. Snad nikdo si nedokázal představit, že před 
několika týdny bylo celé hřiště zatopeno vodou z blízkého 
Labe. Po opadnutí čekala na pořadatele dřina v podobě odbahně- 
ní a dokonalého očištění, přibroušení, vykytování apod.
Ze to všechno zvládli bylo vidět a komise pro hřiště neměla 
na rozdíl od minulého roku nejmenších připomínek.

Z provinilců, kteří obdrželi napomenutí, to byl D.Valenta 
za vícenásobné zkoušení míče v 1.kole a P.Klimeš ze Sp.Praha 4 
za vyjmutí míče z jamky holí.

Chladné počasí složilo A.Fridrika, který odstoupil po 
5.kole z důvodu zvýšené tělesné teploty.

Nejlepší kolo zůstalo v rukou D.Valenty - 19. úderů.

2. 2.CTJ - Březno. 8.. 9.5.1988
Podruhé letos a podruhé vůbec se celostátní turnaj konal 

na hřišti oddílu TJ Mostáren Březno. Na rozdíl od předešlého 
kola ukázalo počasí svou vlídnější tvář, ačkoliv na druhé stra
ně, kdo nesnáší vedro měl opět důvod k zoufalství. Pravé letní 
parno trápilo hráče zvláště v odpoledních hodinách. Hřiště bylo 
dobře připraveno a tak komise STK neshledala žádných závad.

V neděli 8.5. padly první esa a v prvním kole jich dal 
nejvíce F.Kuba a dvacítkou se ujal vedení. V druhém kole, 
rovněž dvacítkami, nastoupila reprezentační špička k likvi-” 
dači náskoku. Zahráli ji Kožíšek, Molnár a stejně jako v Li
toměřicích i tady drží dobré tempo Langr z Brna. Ve třetím 
kole se probudil A.Vítek a za největšího horka zahrál 19 úde
rů. To mu stačilo, aby po čtyřech kolech jsa konci prvního 
dne kraloval opět na špici s 87 údery. Těsně ho sledoval 
Molnár a s -89 údery Maťgita. Následovali 4 x 9 1  údery hráčů 
Qualicha, Černého, Fechtnera a Kožíška. Zhuštění hráčů na 
dalších místech bylo nebývalé a postup do druhého dne zněl:
98 úderů.



V rozmezí 11 úderů bylo stěsnáno kolen 40 mužů. Hranice proti 
loňsku se opět snížila o 4 údery. První den se nedařilo z 
reprezentace Arbeitovi a Svobodovi, kteří s 96 údery nemohli 
být spokojeni.

Druhý den začal dramaticky. Nejlépe se vyspal M.Kožíšek 
ze Sp.Praha 4. Handicapován zablokovaným krčním svalem s hla
vou na stranu zahřál první kolo 19 úderů. Tím naznačil, že se 
pokusí o útok na vedoucí pozici A.Vítka z Olomouce. Jeho posta
vením opravdu zatřásl, když druhé kolo přinesl 21 úderů. Vy
tvořil si tak osobní rekord na dvě kola a pokračoval dále. 
Ostatní rovněž nezaháleli. Devatenáctky jenom svištěly. V Šes
tém kole J. Valenta z Aritmy, v sedmém kole J.Sulkiewicz z 
Tanvaldu a v osmém kole Mandák a Ciprg oba z Chomutova. Celkem 
padlo druhý den deset dvacítek. Oroven vskutku vysoká.
M.Kožíěek byl druhý den nejlepší ze všech. Zahrál 83 úderů 
a porazil o úder A.Vítka, avšak náskok Vítka z prvního dne 
mu zajistil vítězství v celkovém hodnocení. Tak opět stanul 
na stupni nejvyšším.
Výsledky s 8 kol
muži:
1. A. Vítek Olomouc 171
2. M.Kožíěek Sp.Pha 4 174
3. P. Cipro Chomutov 178
4.
5.

K. Molnár Chomutov 179
6.
7. P. Margita Košice 182
8.
9.
10.

Lipman Chomutov 183

(pozn.red.: čsl. rekord na 
8 kol držg Milan Moravec 
- VS Plzeň z přeboru CSR 
1987 na hřišti v Plzni)

Tři chomutovští hráči v první desítce. Úspěch oddílu 
v jednotlivcích dovršila J.Pasevová, které zvítězila s 191 
údery před D. Placrovou z Plzně. O třetí příčce se rozhodlo 
až po rozstřelování mezi V.Valentovou z Aritmy a B.Pardusovou 
z Brna. Sportovní štěstí se usmálo na hráčku z Prahy.
Výsledky: 8 kol
ženy:
1. J. Pasevová Chomutov 191
2. D. Placrová Plzeň 193
3. V. Valentová Aritma 201
4. B. Pardusová Brno 201
5. 0. Palovičová Košice 202

Neméně dramatická byla opět soutěž družstev. Znovu se 
potvrdilo jako už v Litoměřicích, že rozšíření soutěže na 
dvanáct pětičlenných družstev bez možnosji jednoho škrtu 
nejhoršiho výsledku po každém kole, je štastné řešení.
Soutěž ožila a o překvapení během dne nebylo nouze. Pro druž
stvo Aritmy Praha to byl černý den ligy. Po -1.kole 1. místo 
a pak následovalo propadliště. Druhé kolo 8. místo, 3 kolo
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9.místo odkud už nebylo návratu nahoru. Opak dokázal tým 
Chomutova. První kolo 6.místo a pak raketový nástup na 
první pozici a plný plyn udrželi až do konce. Olomouc se 
moc snažila, ale tentokráte to nestačilo. Stabilní druhé 
místo svědčí o vyrovnanosti a solidnosti celé pětice. Domácí 
Březno obsadilo po druhém kole třetí příčku a nikoho tam 
už nepustilo. Spartak Praha 4 začal na příčce sedmé, kde skon
čil v Litoměřicích a pak Sel do sebe. Výborné druhé kolo 114 
úderů postrčilo družstvo na čtvrté místo. DalSl kola byla 
bez větších výkyvů, Spartaku se podařilo udržet pořadí i v jeho 
kritickém posledním kole. Nováček ligy Rakovník se držel po tři 
kola na 5.-6. místě. Silný nápor ostatních a tvrdé teplotní 
zkouěky však družstvo nezvládlo a skončilo až na osmém místě. 
Zklamání zažili asi i košičtí, kteří mají v družstvu takové 
vynikající hráče jako je P.Margita a přesto ze třetí pozice 
byli nuceni ustoupit až na pátou. Závěr tabulky se příliš 
nelišil od předešlého kola v Litoměřicích. Zatím beznadějně 
to vypadá s Bratislavou a Tanvaldem. K této dvojici se stále 
více propadá Trnava. Družstvo Brna, kterému se nedařilo v 
Litoměřicích, se nyní pokusilo o odpoutání z neštastné 
čtveřice. Láda Švihel dělal co mohl, ale stačilo to jenom 
na sedmou příčku.
I. liga - 2. kolo
1. Slavoj Chomutov 464 13
2. Loko Olgmouc 466 11
3. Mostáren Březno 468 10
4. Spartak Praha 4 476 9
5. Slávia VŠ Košice 484 8
6. Slavoj Litoměřice 485 7
7. Start Brno 488 6
8. TJ Rakovník 491 59. Aritma Praha 493 4
10. Slávia Trnava 499 3
1 1. Seba Tanvald 521 2
12. Elán Bratislava 537 1
I. liga - tabulka po 2. kole
1. Loko Olomouc 948 24
2. Slavoj Chomutov 950 24
3. Mostáren Březno 974 17
4. Slavoj Litoměřice 982 17
5. Slávia Košice 987 16
6. Sp.Praha 4 986 15
7. Aritma Praha 992 138. TJ Rakovník 1.009 10
9. Start Brno 1.039 9
10. Slávia Trnava 1*032 7
11. Seba Tanvald 1.094 4
12. Elán Bratislava 1.123 2

-vel-
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OS& W.

ALPENCUP 1988 
aneb

Poprvé do Milána
Bylo to v sobotu 26. března, kdy se letos poprvé soustředi

lo reprezentační družstvo pro start mimo území CSSR. Místo 
srazu byl interhotel Praha v Babylonu a cíl Miláno - Itálie.

Není to daleko, ale než jsme tam dorazili museli jsme če
lit nepříjemným technickým závadám na vozech. Dacia I.Paloviče 
se doslova dobelhala do Lanshutu v NSR a tam byla odstavena 
místo plánovaného vozu ŠKODA. Leč smůla jakoby si rovnéž pře
sedla a usadila se ve voze s posádkou Pavelek, Svoboda. Pích
nuté kolo, zaseknutý plyn, který šel sešlápnout pouze na 
třičtvrtě, hvízdající a "vonící" nové brzdové obložení zad
ních kil a nakonec kámen do okna po italských Alpách. Vše 
dobře dopadlo a noční Miláno se nás dočkalo.

Hřiště MG i MTG jsou velmi dobře udržovaná. Trénink začal 
hned ráno za slunného počasí, na které v tuto roční dobu nemohlo 
být u nás ani pomyšjení. Minigolf je vždy tvrdý oříšek vzhledem 
k malému počtu hřišt u nás doma. Jako všude i tady má minigolf 
své záludnosti v podobě nerovností. Snad největší zděšení byla 
skutečnost, že kruh na obávané dráze č. 7 se podobá zčeřené 
hladině a tak co deset centimetrů to jiný záhyb. Po důkladném 
rozboru to vypadalo na papíře jako astrologův kalendář.

Po dvou dnech tréninku následovaly dva dpy nečinnosti, 
protože venku pršelo,a pršelo a kapalo a lilo.

Nedalo se nic dělat než čekat. Náskok, který jsme mohli 
získat a tím částečně vyrovnat handicap oproti soupeřům, kte
ří trénují v zimě v halách, byl t.en tam. Den před vlastním 
turnajem se počasí přeci jenom umoudřilo a bylo tu zahájení. 
Organizátoři pozvali dětské i dospělejší majoretky a s velkým 
bubnováním a hudbou prošel průvod ze hřiště do místní školy. 
Milánská základní škola se vyznačuje tím, že nemá ani jedno 
okno celé. Kromě ředitelny samozřejmě. Inu, temperament se 
nedá udržet za sklem.

V sobotu ráno foukal vlhký studený vítr, ale nepršelo.
Začal sváteční velikonoční den a nám začala tvrdá zkouška.
Po letech znovu start na minigolfu a pro mnohé členy družstva 
první setkání s těmito překážkami. K tomu musíme připočíst faktor 
neznámého prostředí a nerozehranost na začátku sezóny. Soupeři 
absolvovali přes zimu 2 - 3  tréninkové tábory v halách. Toho 
všeho jsme si byli vědomi.

První kolo se nejvíc vydařilo Rakušanům, když H.Bak 
zahrál 31 úderů. I družstvo NSR mělo v prvním kole jedena- 
dvacítku, kterou dovezl C. Steidl, ale měli i Buscheho 40
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a dvakrát 38 od Szablikowského a Neulanda. To staěilo 
v prvním kole pouze na 4. místo. Naše družstvo zahrálo 
v průměru 36.25 a to nás umístilo na poslední místo (5.) 
Začátek se nevydařil A. Fridrikovi 39 a ani M. Kožíšek 
38 nemohl být spokojen. Do druhého kola se šéftrenerovi 
NSR Zimmermanovi podařilo jeho tým opět vyburcovat a 
kolo stlažili na 279 úderů a třetí okruh dokonce na 
269 úderů. Tím se usadili na 1. příčce a nikoho tam do 
konce prvního dne už nepustili.
0 druhé místo svedli boj Rakousko a Itálie. Rakušané dvě 
kola vzdorovali a potom se museli spokojit s třetím místem. 
Italové hráli bez výkyvů průměr 35,09 úderů na kolo. Mění 
to nic moc, a nikdo nepochybuje, že na ME 1988 budou doma vel
mi silní a průměr určitě výrazně sníží. Švýcaři a my jsme 
soupeře prakticky neohrozili.

Náš tým postupně potkalo několik těžkých chvil v 
podobě dvou sedmiček na dráze č. 4 a sem tam šest či pětka.
Z posledního místa nám nepomohlo ani solidní čtvrté kolo 
279 úderů, když A. Vítek zahrál druhý nejlepší okruh na 
hřišti 31 úderů a zařadil se tak za už jmenovaného H.Baka z 
Rakouska., L. Brukerta a C. Steidla z NSR. Steidl zahrál 
ve 2. kole nejlepší okruh 30 úderů. Na zdejší povrch hřiště 
vynikající výkon. Co dodat k prvnímu dni. Nejlépe zahráli 
A. Vítek 131 úderů a jeho oddílový kolega z Loko Olomouc 
L. Benčík 13S úderů. Podařilo se jim výsledek stlačit a 
udržet. Ostatním "uteklo" vždycky jedno kolo. Celý repre
zentační tým má .co dělat, aby v tvrdých letních podmínkách 
a ještě tvrdší konkurerici dokázal záludnosti minigolfo
vé dráhy v Padernu zvládnout.

Radosti moc nebylo, ale šlo o to napravit reputaci na 
miniaturgolfu druhý den. Nejlépe začali zase Rakušani 199, 
když Schikowitz zahrál 21 úderů. Naše družstvo mělo stejně 
s týmem Švýcarska 202. Tíha odpovědnosti a částečně i depre
se z nejhoršího kole (43 úderů na KG), které zahrál M.Svo
boda předešlý den ho neopustila ani na MTG. Devětadvacítka 
v prvním kole byla pokynem pro střídání. Nastoupil K.Molnár 
který po prvním dnu byl na čtvrtém místě v družstvu za 
Vítkem, Benčíkem a Ciprem. Leč psychika hráče je začarovaná 
věc a ovládnout ji znamená 80 % úspěchu. Po vystřídání si 
Mirek Svoboda řekl: "A mám to z krku" a zbývající tři kola 
zahrál nejlépe z celého týmu 70 úderů. I na miniaturgolfu 
jsme nezabránili "smůle", která po K. Svobodovi sedla na 
A. Vítka 29 úderů ve třetím kole a A. Fridrika 30 úderů ve 
čtvrtém kole. Aleš si to "mohl dovolit", protože ve druhém 
kole zahrál opět druhý nejlepší výsledek na hřišti 21 úderů. 
Družstvo hrálo vyrovnaně, ale stačilo to pouze na 3.-4» 
místo zároveň se Švýcary. V celkovém pořadí nám nepomohlo 
už nic a se ztrátou 84 úderů jsme skončili poslední.

-pokračování příště-
-vel-
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Tato anketa má přispět ke zvýšení úrovně pořádaných tur
najů. Měla by vytvořit pokud možno co nejobjektivnějgí obraz 
o jednotlivých turnajích sezóny. V uplynulém roce došlo na ně
kolika turnajích ke konfliktům, bylo nemálo připomínek k pořa
datelství i k výkonům rozhodčích. Anketa má za úkol odstranit 
tyto nešvary.

Hodnotit budou vždy zástupci deseti oddílů. Bude ve vašem 
zájmu, aby se jednalo pokaždé o jiného člena, a aby se k vy
plňování přistupovalo odpovědně.

Jednotlivé body ankety lze průběžně měnit dle vašich při
pomínek, které mažete napsat na zadní stranu anketního lístku.

Systém vyplňování je jednoduchý. Pokud se mi něco nelíbí, 
není v pořádku hodnotím 0 = x, naopak naprostá spokojenost 
5 = x. Na otázky ano - 5 a ne - 0.

Doufáme, že se vám anketa bude líbit,a že k ní přistou
píte odpovědně. Jen tak splní svůj účel

Děkujeme předem
GOLFU ZDAR!!!

Pozn.redakce:
Po vyhodnocení prvních dvou turnajů v Litoměřicích a Březně 

se jasně ukazuje, že naše sportovní akce postrádají více sportov
ní atmosféry. Celá ta námaha domácího oddílu mé pouze lokální 
charakter. Zajistíme sice dobrý průběh turnaje pro závodníky, 
ale jinak se to už nikdo nedozví. Za plotem už nikdo nic netu
ší!!! Měli bychom daleko více času věnovat veřejnosti, zajít 
na místní národní výbor a požádat o možnost umístit transpa
rent na náměstí, u tržnice nebo vylepení plakátů v centru 
městg. Městským rozhlasem pozvat diváky ke shlédnutí turnaje. 
Vždyt jde o 2-3 akce za rok s hlavičkou I. nebo II. liga. Bez 
téhle propagace si žádný oddíl nemůže říci, že udělal pro úspěch 
turnaje maximum.

Kolem pořádání turnaje musíme vytvořit atmosféru, že se dě
je něco významného, co bv si ostatní lidé neměli nechat ujít. 
Samozřejmě zesilovací zařízení na hřišti je vynikající pomoc
ník při vlastním průběhu.

Chceme-li náš sport pozvednout musíme pro něj daleko více 
udělat. Zkušenosti máme, chce to jenom domýšlet všechny možnosti 
jak vytěžit maximum z dané příležitosti.

Podrobnému rozboru se budeme věnovat v některém v příštích 
čísel po odehráni 3.CTJ v Praze.
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D_r_u_h_turnaje: M_í_s_t_o__konání| D_s_t_u_m:

1/ PROPAGACE: body: 0 1 2 3 4 5
- brožura k turnaji: ..........
- plakáty /v centru místa,u hřiště/ ..........
- článek v místním tisku,vitrína ..........
- transparent /v centru města,u hřiště/ o ........

2/ HŘIŠŤ 5:
- čistota drah . ........
- technický stav drah, spáry apod. . . . . . .
- stěrky,košíata,hadry-dostatek,dostupnost . . . . . .

3/ Pr6b ŠH TURNAJE:
- písemné vyrozumění oddílů o ubytování ..........
- občerstvení,sortiment,otevírací doba apod. ..........
- přehled informací na výsledkové tabuli, 

čitelnost, sečítání ktg po každém kole,
časový rozpis apod. ..........

- stav VÍC, čistoto, ručník,mýdlo,koš ..........
- pořadatelská služba,obsazováni 1.dráhy ..........

/pásky pro rozhodčího,jury,trenéry/
- ceny /obsah,nápaditost/ . . . . . .

Doplňující poznámky:
Výk2B_E2BÍ!2áEÍB2:

MKVYTliSujTE, PROSÍM ! !!
4/ yŽSLECKOVÁ LISTINA: zaslání dp ? dnů

/ za každý den navíc se odečítají 3 body !!! /



16. 4.
17. 4.

0? 1. RTJ + 2.L 
Bratislava
2. RTJ + 2.L08 Bratislava

23. 4.
24. 4. 04 1. CTJ - Litoměřice + 1 .kolo i.iigy

30. 4. 0 7 l.RTJ + 2.L
Šternberk

1. 5.

8. 5.
9. 5. 02 2. CTJ - Březno + 2.kolo I.ligy

14. 5. 0 7 l.RTJ
08

2.RTJ + 2.1
Fr.Lázně Mostkovice

15. 5. 08 2.RTJ + 2.L
Fr.Lázně

21. 5.
22. 5. 07 l.RTJ + 2.L

Litoměřice
28. 5. 09 3.RTJ 09 3.RTJ + 2.1

Unifiov Prievidza
29. 5. 40 4.RTJ + 2.1 40 4.RTJ + 2.1

Uničov Prievidza
4 • 6 •
5. 6. 0 3 3. CTJ - Aritma + 3.kolo I.ligy

11. 6. 
12. 6.

Náborové
turnaje

44 5.RTJ +2.L 
Opava

18. 6. 08 2. RTJ 42 6.RTJ +2.L
Kladruby Bystřice

19. 6. 09 3.RTJ ♦ 2.L Kraj.přebor Kraj.přebor Kraj.přebor
Kladruby Příbram Bystřice Trnava,Košice

25. 6. 40 4.RTJ + 2.L 09 3. RTJ 44 5.RTJ + 2.L
Aritma Rakovník Březno

26. 6. Kraj.přebor
40 4.RTJ + 2.L 42 6.RTJ + 2.L

Aritma Rakovník Březno
2. 7. 44 5. RTJ

Přeštice
3. 7. 42 6.RTJ

Přeštice
9. 7.

>19 49
Přebor SSR

10* 7* Přebor CSR - Brno
Prievidza

16. 7. 43 7.RTJ + 2.L
Kroměříž

17. 7. 5.RTJ



23. 7.
..... r ° i^ w ,,< WWA « f v biio&u

24. 7. Velké cena Prahy * Tempo Praha

30. 7. 43 7.RTJ 43 7.RTJ +2.1Plzeň Hlohovec
31. 7. 44 8.RTJ + 2.1 44 8.RTJ + 2.1Plzeň Hlohovec
5. 8.až
7. 8. 2o Mistrovství fiSSR Trnava, Hlohovec

13. 8.
14. 8. 42 6.RTJ + 2.1

Hradec K.
20. 8. 44 8.RTJ

Kopřivnice
21. 8. 43 7.RTJ + 2.1 45 9.RTJ +2.1

P.Kopanina Kopřivnice
27. 8. 44 8.HTJ 45 9.RTJ +2.1

Tanvald Košice
28. 8. 45 9.RTJ + 2.1

46
10.RTJ +2.1

Tanvald Košice
3. 9. 45 9.RTJ 46 10.RTJ

Cheb Brno
4. 9. 10.RTJ + 2.L \<0 10.RTJ +2.1 4? ll.RTJ + 2.1

Tempo Pha Cheb Brno '
1<5. 9.
11. 9. 04 4. CTJ - Košice + 4.kolo I.ligy

17. 9. 48 12.RTJ + 2.L
Olomouc

18. 9. 4? ll.RTJ +2.1
Příbram

24. 9.
25. 9. 05 5. CTJ - Chomutov + 5.kolo I.ligy

1.10. 4? ll.RTJ 4? ll.RTJ +2.1Spartak P4 Trnava
2.10. 4$

12.RTJ +2.1
48 12.RTJ + 2.1

48
12.RTJ + 2.1Spartak P4 Chomutov Trnava

8.10.
9.10. 06 6 . CTJ - Olomouc + 6.kolo I.ligy

15.10.
16.10.

22.10.
23.10. ! Kvalifikace o postup do I.ligy - Chomutov
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