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"SEZÓNA ZAÚlNX V ÚNORU"

Aktiv oddílů považujeme každý rok za počátek sezóny. Letos 
jsme se sešli v Brně už neobyčejná brzo 12.2.1989. Jako bychom 
předpokládali, že zima nebude stát za nic, a na hřiště se dostane
me dříve než jindy.

Po zahájení, které provedl Petr Prchal, vystoupili v jedno
tlivých referátechvodpovědní funkcionáři KDG s hodnocením uplynu
lé sezóny a zároveň seznámili přítomné s plánem práce na rok 1989 
ve svých komisích. 0 uplynulé sezóně jsme už psali v posledním 
čísle 3/88 a tak si budeme všímat letošního roku. Práce v komisích 
,je víc než dost a tak vybíráme to nej zajímavější.

- ze dvou uchazečů na pořádání M ČSSR 89’ bude dána přednost TJ 
Lokomotivě Olomouc (dvě hřiště) před Spartakem Příbram

- přestupy a hostování :
Putnoky (Trnava - Březno) Vanék (Olomouc - Šternberk)
Holub (Kopřivnice - Uničov) Jung, šneider, šneiderová
Vlček (Tanvald - Hr.Králové) (Tempo - Litoměřice)
Cech (Olomouc - Sp.Praha 4) J.Langer (Kopřivnice - Opava)
Moravec (Aritma - Plzeň) hostování

- kvalifikace o postup do I.ligy družstev se bude hrát v Hradci 
Králové

- diskutovaný a pozastavený problém střídání CTJ bude dán k veřej
nému připomínkování oddílům a pak teprve bude znovu zformulován 
a předložen k projednání předsednictvu KDG.

Hospodář - ing.L,Vančura
- 13 ks holí WILSON ze svazu golfu pro potřeby DG byly předány do 

užívání oddílůmj při rozdělování (1 oddíl a 1 ks) bylo přihlédnu
to k těmto kriteriím - nový oddíl, rozšíření členské základny, 
práce s mládeží (umístění v žebříčku mládeže). Doklady o předání 
vč. přidělení konkrétním osobám jsou uloženy u hospodáře KDG.

- všichni pořadatelé mistrovských soutěží na základě pověřovacích 
dopisů, vypracují předběžný rozpočet akce i odsouhlasení provede 
i i a a ž !! !

- T, Pa vyjeli,
- čechy-střed povede letos Martin Tománek
- náborové turnaje pro mládež se vytratily z oblastních termínových 

listin; připomínáme, že pro oddíly je tento Jediný turnaj do roka 
P 0 V I N N í ; zajistí oblastní vedoucí PVK, 6TK a předsedové
oddílů- chybí zprávy z VČS od oddílů : Litoměřice, Plzeň, Rakovník, Opava,Kopřivnice, Brno, Bratislava, Košice

- komise bude intervenovat u Flory Olomouc za urychlené dodání 
hřiště MTG do TJ Elitex Jablonec, který chce salollt ihned apor-
tovní klub DG
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- na prestižní akci ALFEN CUP 89’ v Praze na Aritmě tylo za
jištěno povolení od ONV Praha 1 na uspořádání slavnostního 
přívodu Prahou s hudebním doprovodem; všichni golfisté jsou 
srdečně zváni k účasti; ČST pořídí šot do Aktualit.

grepsKuce - J.vaima,
- výrobce čsl.míčů výr.družstvo Bzenec počítá s produkcí i do 

budoucna; zatím všsk pracuje na odstranění vad finálních vý
robků

- míče z dovozu jsou objednány na Pragoexportu; předpokládá se 
dodávka cca 40 sad míčů od firmy VÁGNER XI. jakosti.

Komise TMK - ing.M.Kožíšek
- Skolení trenérů XI.třídy proběhne ve dvou etanéch

1. část - 30.03 - 05.04.1989
2 . část - 0 2 . 1 1 - 09.1 1 . 1 9 8 9
v rámci 2.části proběhne i školení trenérů III.třídy v areáV.; 
Aritmy Vokovice v Praze

- vyšší stupeň odbornosti dosáhnou :
Kožíšek, Pavelek, Vítek, Arbeit, Fridrik, Gašperan, Molnár,
D.Valenta, J.Valenta, Simanský, Bokr, švihel, Strnad; 
náhradníky jsou : Metelka, Roemer, Pravotiak

A můžeme začít ! -vel-

(?W
"VYHODNOCENÍ ANKETY 88

Tato anketa byla prováděna na CTJ vždy deseti hráči, kteří 
nezávisle na sobě hodnotili turnaje podle předem daných kriterií 
od 0 bodů do 5 bodů. Jak se pořadateié snažili nebo spíše nesna
žili znázorňuje nejlépe tabulka :

Propa
gace Hřiště Průběh

turnaje Součet Absolutní možn. 
počet bodů

Litoměřice 3 1 1 6 257 376 650
Březno 54 1 27 238 419 650
Aritma Pha 30 1 18 253 401 650
Košice 14 124 241 379 650
Chomutov 25 1 18 232 375 650
Olomouc
Absolutní

30 129 231 390 650

možný početVi (tri A 200 150 300 650



Z uvedeného přehledu je jasně vidět, že pořadatelé zdaleka 
nedosáhli absolutního počtu bodů, který jim mohli přičíst hráči. 
Vůbec nejhůře dopadla propagace turnaji. Z kOO bodů nezískaly od
díly ani čtvrtinu vyjma Března a i to je smutné. Znamená to, že 
nám už nezbývá dech na zužitkování naší námahy, staráme se o hráče 
a už vůbec ne o veřejnost. Většina pořadatelů neměla brožuru, pla
káty v centru ani u hřiště, článek v místním tisku ani ve vitríně. 
Nikdo neudělal transparent a tak zůstává náš sport stále v anony
mitě. Letos bychom měli v tomto směru něco podniknout, nemyslíte?

Hřiště, tedy čistota drah, technický stav drah a dostatek tec 
i.ických prostředků na úklid v případě nepohody, dopadla podstatně 
lépe v očích hodnotitelů. Je vidět, že STK pořadatele léta cepuje. 
Tento ukazatel je u všech vyrovnaný a dosahuje téměř absolutní mož 
né hodnoty.

Průběh turnaje dopadl rovněž uspokojivě. Tedy občerstvení, 
informační tabule, stav čistoty WC (?!), pořadatelská služba, ceny 
atd. U všech oddílů dosáhl ukazatel více jak k/3 hodnoty.

Z celkového hodnocení pak můžeme říci, že relativně nejlépe 
dopadl turnaj v Březně, pak na Aritmě a v Olomouci.

Domníváme se, že bude-li anketa správně prováděna a vyhodno
cována, tak má svoje opodstatnění. Dává hráčům možnost se vyjádřit 
k práci pořadatelů a naopak ti zase mají vědět, jak jsou a jejich 
prací^ostatní spokojeni. Snaha o vysokou společenskou a sportovní 
i roven akcí dráhového golfu musí být trvalé. Děláme to pro setu:, ■. 
také proto, abychom si vydobyli u veřejnosti uznání, že dráhový gu 
je sportem kultivovaných lidi.

Oblastní vedoucí PVK by měli pro myšlenku ankety získat podru 
pořadatelů především oblastních turnajů. Vzor anketních lístků by; 
••řem rozeslán.

Naše redakce se těší na vaše informace a statistiku získanou 
anketou.
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- vel-

"ZPRÁVA PVK Č. k/89 -  BŽEZBN"

Po zprávě PVK č. 1/89 z ledna byla nyní vydána další, která 
.'taat.uje konkrétní úkoly a termíny. Je vlastně prováděcím plánem 
;rá :e pro oblastní PVK a oddílové PVK. Pro lepší informovanost 
všech nráčů otiskujeme nejdůležitější body.

"u r.v-střed povede letos Martin Tománek — je člen oddílu Sp. 
Praha 4 a člen redakční rady Zpravodaje, nar. 1971, adresa :
' I : 00 Praha 7, U smaltovny 1335, tel. 80 54 <?3 byt (pouze 
J._i kO.OO hod.), studující.
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Moravu-.1ih povede Ivan Boemer - je členem oddílu Vodní sport 
Íroměříž, Sien komise STK, kde se intenzivně zabývá prob]an
tikou juniorů a má osobní zásluhu na založení oddílu Kroměříž a Blansko, adresa s Brno 36, Bělohorská 36

2) Chybějící.zprávy z VČS
Čechy : Litoměřice, Plzeň, Hakovnlk Morava : Opava, Kopřivnice, Brno Slovensko : Bratislava, Košice
Za nesplnění budou oddíly potrestány.

3) Máborově turnaje pro mládež - zajistit informace od oddíl!, 
kdy turnaje budou konány. Zajistí oddílová FVK a oblastní 
FVK do 15.5.1989

4) Zakládáni,.aqYýsh.adflllfl
Ve zprávě č. 1/89 - leden byly uvedeny seznamy hřišt MTG 
1970-87 rozdělených podle jednotlivých krajů. Každý oddíl mě tedy možnost prověřit nová hřiStě ve svém kraji a získat tak 
budoucí spoluhráěe nebo partnery pro pořádání vrcholných akc■. 
V tomto Sísle v rubrice STK otiskujeme dalěí sérii nových hři postavených Florou Olomouc v roce '988. Vyberte si ty, kter^ 
máte nejblíže, promluvte s provozovatelem. Bude-li chtít nřkd 
seznam svého kraje, je naSe redakce připravena mu ho okamžir! 
poskytnout. Pro oblastní PVK a oddílové PVK je termín na podá- 
informace - červen '989.

5) Tajemník TJ Elitex Jablonec se obrátil dopisem z prosince 198c o pomoc při urychlení jejich žádosti zakoupení hřiště MTG j Flory Olomouc. Ta zařadila jejich požadavek na rok 1994!!! 
Chtějí založit sportovní oddíl 8 tak naše snaha byla dvojná" 
ná. Při jednání se zástupcem Flory s. Felklem bylo dosaženo 
ujištění, že hřiště bude dodáno už v prvním pololetí následujícího roku, tedy 1990.

6) na žádost zástupce JZD Hehvizdy s. Borovičky byly poskytnuty 
plány minigolfového hřiště s obšírným výkladem. V případě stav 
hřiště poskytneme odborný dohled při realizaci, aby dráhy spi' vály předpisy IBGV a mohly na nioh být pořádány i mezinárodní akce.

7) ALPĚN CPP - druhý nejvýznamnější turnaj po ME
- letos poprvé bude uspořádán v ČSSR 12. - 14.5.1989 v Praze 

na Aritme
- pro zvýšení propagace dráhového golfu a významu samotného 

turnaje bylo zajištěno povolení od národního výboru k uspo
řádání slavnostního průvodu centrem města za hudebního dopro vodu profesionální kapely

- termín průvodu je pátek 12.5.89 v 17.15 hod. u Prašné brány, trasa povede Celetnou ulicí, Staroměstským nám., Pařížskou
k hotelu Intercontinental, kde bude oficiální zahájení.

- všichni golfisté jsou srdečně zváni, CST přislíbila šot.
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a > ^praya^BJ
- bylo vydáno třetí číslo roku 1988
- letos budou vydány čtyři čísla

J ňrožůra "20 let DG v ČSSR"
- v roce 1991 uplyne 20 let od založení DG v ČSSH
- je nutné zpracovat materiály dosud shromážděné a doplnit 

nové údaje
- uzávěrka by měla být v srpnu 1990
- kdo se toho ujme vstoupí do dějin čsl.dráhového golfu !!! 

0, Pražsk-ý adresář
- byl vydán seznam všech pražských hráčů - celkem 78 hráči
- z toho 52 mužů, 7 Žen, 16 juniorů, 3 juniorky

-vel-

"REPREZENTACE V ROCE 1988"

aneb o čem jsme minule nepsali
Výčet reprezentačních startů by nebyl úplný, kdybychom se 

••zmínili o třech startech, na které nezbylo v předešlém čísle míoto
1PSR - Rakousko 18. - 19.6.1988

ůdě Spartaku Praha 4 se uskutečnilo dlouho očekávané střetnutí 
. ezentací. Byla to přátelské soutěž osmičlenných družstev mužů 
čtyřčlenných družstev žen (s jedním náhradníkem). Jednalo se o 

rulší článek v přípravě na ME v Miláně.
'• rinováni byli :
/•;» “A" : Benčík, Kožíšek, Gašperan, Molnár, J.Valenta, Dostál, 

Palovič, Cipro, náhr. Arbeit
Pa "B" : D.Valenta, Svoboda, Krejčí sen., Krejčí jun., Mandák,

Lev, Fridrik, Metelka
: Valentové, Polakovičová, Pasevová, Kožíšková

Střetnutí se stalo záležitostí našich hráčů. Rakušankám nemohl.. 
. .. uni výborně hrající Karin Plachotová, která patří k předním 

■.*káx v Evropě. Součet našich žen byl 781 úderů s 6 24,4 a Raku- 
míly 832 úderů s 6 2 6.

■•••oficiálním hodnocení jednotlivkyn došlo k vzácnému vyrovnání :
. Valentová 191 6 23,8 ČSSR

K. Plachotová 191 Rakousko
'•. Polakovičová 191 ČSSR
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V soutěži družstev náš "A" tým první dvě kola zaváhal a 
vedení se ujalo naše béčko. Rakušanům od počátku zůstalo poslední, tedy třetí místo, ze kterého ohrožovali později už jenom :'3' tým, který po úvodních dvou kolech ustoupil výborně hrajícím kolegům prvního družstva. Fosuáte sami :
CSSR -A" : 189, 185, CSSH "B" : 180, 172, 
Rakousko : 2Ů6, T9T,

173, 176, '74, 172,189, 189, 192, 193,192, 207, 190, 181,
181,170 1 420 6 22
182, 190 1 487 6
184, 188 1 539 6 1-

V jednotlivcích si nejlépe ze všech vedl P.Gašperan z Brez? 
před A.Fridrikem a J. Valentou. Všichni tři "vyrobili" i devatenáctky, J.Valenta dokonce druhý den dvakrát. Těcht devatenácte/ bylo více - celkem devět a dokonce padla 2 x i osmnáctka. Hned •> úvodě ji zahrál P.Lev a v Šestém kole se povedla H.Plachotovi z Rakouska. On byl také nejúspěSnějšlm Rakušanem, ale skončil iv 
na 10. místě.
1 . P. Gašperan CS 168 6 21,0
2. A. Fridrik CS 1 69 6 21,1
3. J. Valenta CS 174 21,74. M. Kožíšek CS 178 2 2 , 2
5. 1>. Benčík CS 178 22,2
10. H. Plachota A 182 22,714. H. B9k A 185 23,1

Na závěr musíme objektivně dodat, že naši soupeři neměli čs na trénink a i když brali utkání vážně, nevybočilo nad rámec j\ > 
telského střetnutí. Atmosféra byla velmi srdečná, protože vět?i.- hráčů se už znala z různých evropských turnajů. Nám posloužil t 
naj k dalšímu kontrolnímu záznamu před vyvrcholením sezóny, tj. před startem naší reprezentace podruhé oficiálně na mistrovství Evropy, které se v roce 1988 konalo v Miláně. Hřiště nám bylo dobře známo z dubnového startu na "Aipen cupuH,ale ukázalo se, ?: to nebude žádná jednoduchá záležitost. Kombinace naháněla hrůí■ 
a Jak se později ukázalo oprávněně. Ale nepředbíhejme. O ME v Mi ně 1988 bude ještě řeč.

-vel-

"VELKA CENA PRAHY - TEMPO PRAHA 23. - 24.7.1988"
Těžko říci čím se to stalo, ale doufejme, že naší dobrot o: nizátorskou činnosti, hezkými atraktivními cenami a vynikají-íďj 

výsledky z ME 87 ve Vídni. Seč je o rekordní účasti zahraničn."cl sportovců na VCP v roce 1988.
Celkem startovalo 120 mužů, 23 žen, 22 juniorů, 12 senio-ů a 4 seniorky. t.j. 181 hráčů z NSR, Rakouska, Švédská a Itálie 

Takový turnaj v CSSR ještě nebyl uspořádán. Muselo se za(:ínr + i v pátek a to systémem na dopolední a odpolední skupiny.
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Karel Molnár nikoho nenechal na pochybách, že umí kdekoli a 
hrál v I.kole 18 úderů. V patách mu neustále byli A.Vítek z Olo

mouce a M. Moravec z Aritmy. Toto pořadí se do konce už nezmínilo 
a Slo doslova o každý úder.
Výsledky :
A.lži :

. K. Molnár Chomutov CS 125 6 20,833
• . A. Vítek Olomouc CS 126 6 21 ,00
V. M. Moravec Aritma Praha CS 127 6 21 ,166
4, A. Fridrik Březno CS 129
>. H. Lobel Bayern D 131
> 8 . Hofer Bayern D 132

8 . Beck Wiirttenberg D 133
.i, J. Valenta Aritma Praha CS 133
S, L. Benčík Olomouc CS 134
' !■ P. Gaěperan Březno CS 134

,V •
H. Peidl Wiirttenberg D 135 6 22,5

' V Valentová Aritma Praha CS 139 6 23,166
) . 8 . Hess Arheilgen D 141 6 23,5
inioři :
. A. John Bayern D 131 6 21 ,833

V. D. Valenta Aritma Praha CS 133 6 22,1 66
1. C. Hutzler Kelheim D 135 6 22,5

Lenioři
1. M . Grúbl Landshut D 141 6 23,5
, 8 . Bokr Příbram CS 149 6 24,833

í ěi.'i orky :
. 8 . Breslmayer ASKO A 151 6 25,1 66
.. D. šneiderová Tempo Praha CS 159 6 26,5

V hlavní soutěži Styřělenných družstev "0 PUTOVNÍ FOHAfl IHC” 
se zúSastnilo celkem 34 týmů.
Výs.edfcy :
'. Lokomotiva Olomouc 
í . Aritma Praha 
~. Slavoj Chomutov 
■1 . Bayern III.
5. Vúrttemberg I.

556 6 22,24 
558 6 22,32 
563 6 22,52 545 6 22,70 549 6 22,87

-komotiva postavila to nejsilněJSÍ co mohla M. Arbeita - 134 (6 kol) 
Beněíka 134, P. Dostála 142 (až na první kolo 28 Úderů hrál velmi 

libře) a A. Vítka 126 úderů. V tomto složení neměli konkurenci.
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V rámci turnaje se uskutečnilo dále trojutkánl družstev • 
ČSSR - Bayern - Vurttemberg.
Výsledky :
1. Bayern _ 437 6 24 ,27

Ch. Staack, S. Grubl, D. Hirchmann
2. ČSSR 442 é 24,55

J. Pasevová, V. Valentová, D. PolBkovičová
3. Wurttermberg 452 6 25 ,0 0  

Ji. Peidl, M. Duderstadt, M. Buck
Bále se pak uskutečnilo šestiutkání CSSR - 

- Wiirttemberg - ASKO - Niederosterreich
Výsledky :
1 . CSSR 1 063
2. Bayern 1 112
3. Wurttemberg 1 129
4. ASKO > 1 165
5. švédsko 1 181
6. Niederosterreich 1 320

Bavorsko - Sv.' !

6 22,14 
6 23,16 
6 23,52

Družstvo ČSSR podalo v tomto turnaji vynikající výkon n 
pilo tak do závěrečná fáze přípravy na ME. Vyzkouěeli jsme si * 
naj, který dosud neměl obdoby. Možná se to bude jednou hodit a* 
budeme pořadateli mistrovství Evropy.

-vel-

“MISTROVSTVÍ EVROPY - ITÁLIE, MILANO - KOMBI"
25. - 27. 8. 1988

Letos podruhé se reprezentační tým vydal za Alpy a znovu 
do Milána. Tentokrát už naostro za cílem, na který jsme se telí 
připravovali, na MS v kombinaci. V dubnu na ALFEN CUPU jsme ne;J 
padli nejlépe. Kombinace a začátek sezóny udělaly svoje, ale d. 
střetnutí naěí reprezentace se Špičkovými zahraničními družstvy 
NSR a Švédská na trojutkánl v Hannoveru dávalo tuSit, že se zle 
jeme a jsme schopni bojovat. Druhé místo v mužích, kdy NSR musr 
zapnout naplno bylo nadějné. Rovněž doma s Rakouskem se nám dař 
A nakonec vynikající výkon odvedli věichni hráči měsíc před odj 
do Itálie, kdy v Praze na VCP zahyáli družstva velmi dobré prim 
8 těmito výsledky a ozvěnou "vídenského valčíku", který ještě z 
v uěích (úřadující mistr Evropy - Petr Cipro; družstvo mužů II. 
jsme dorazili v optimistické náladě týden před zahájením do Mil 
resp. čtvrti Paderno - Dugnano. Přivítali nás italětí přátelé r: 
hřišti i v rodinném hotýlku Tratoria Evropa, kde jsme byli na v 
ní přání ubytováni.
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Začal trénink podle připraveného a osvědčeného systému z Vídně. 
Po dvou dnech, kdy hráči měli být aktimatizováni a připraveni k 
soustředěnému tréninku na špičkový výkon, došlo však u některých 
naopak k poklesu výkonnosti a tím i značné nervozitě. Místo kon
centrace duševních i fyzických sil (v poledne se prakticky nedalo 
trénovat - ve stínu 35 °C a i v noci teplota neklesala pod idO °C, 
v posteli vám bylo jako v bazénu a přikryti pouze prostěradlem, 
jste. měli pocit, že na vás leží dhlupatá deka) nastalo hledání chyt 
v systému tréninku. Nervozita přeskakovala jako jiskra. Start se 
blížil a minigolf se zdál stejně “hluchý" jako v dubnu. Zdálo se, 
tyf jasné, že úspěch z Vídně nám proklouzává mezi prsty. Kombinace 
je složitá záležitost a vyžaduje specializaci. Bez permanentních 
soutěžích na domácích hřištích prostě nemůžeme úspěšně konkurovat. 
Zklamání nám však uštědřil i miniatur, kde jsme určitě očekávali 
lepší výsledky. Inu, absence na mistrovstvích z předešlých let se 
projevila naplno. Úspěch ve Vídni nebyl náhodný, ale snadněji se 
dosáhne i s momentem překvapení úspěchu než obhajuje. To je stará 
pravda. Jako přlklsd můžeme uvést výkon našich žen. Mnoho se od 
nich neočekávalo. Léta platí, že zahraniční dámské týmy jsou obec
ně zkušenější a lepší. Avšak k velkému nadšení všech bojovaly ženy 

přehledem a skončily v družstvech na 4. místě a tím si zajistily 
postup na Světové hry do Karlsruhe 1989. Dáša Placrová obsadila v 
jednotlivkyních rovněž 4. místo a stala se tak naším nejúspěšnějším 
členem výpravy. Bozbor celého turnaje by si zasloužil více prostoru 
a více názorů. Nebylo by asi správné se na dvou stránkách pouštět do 
detailů. Komise TMK a STK podrobný rozbor určitě udělá.
Nominace : Benčík, Cipro, Dostál, Fridrik, Gašperaň, Molnár, J.Valen

ta, Vítek, Kožíšek
Vedení : Bokr, Pavelek, Daniel, Svoboda 
Výsledky : ME družstev
Muži :
1 . Bakousko 1 .757 (1.049 + 708)
2 . NSB 1 .764 (1.054 + 710)
3. Itálie 1 .804 (1.087 + 717)
4. Švýcarsko 1 .813 (1.075 + 738)
3. Švédsko 1 .822 (1.095 •f 727)
C. ČSSB 1 .848 (1.108 + 740)
7. Holansko 1 .869 (1.107 + 762)
8 . Finsko 1 .911 (1.110 + 801 )
Zeny :
1 . Bakousko 908 ( 544 + 364)
Z. NSR 922 ( 552 + 370)
3. švédsko 938 ( 565 + 373)
4. ČSSB 962 ( 564 + 398)
5. Švýcarsko 973 ( 560 + 413)
5. Itálie 1 .006 ( 579 + 427)
7. Holansko 1.042 C 593 + 449)
8 . Norsko 1 .077 ( 632 ♦ 445)
9. Belgie 1 .196 ( 662 ♦ 534)



MB jednotlivců (4 okruhy MG + 4 MTG, finále 2 MG + 2 MTG)
Muži :1. Schaffelner (Rakousko) 317 (124 + 85 + 68 + 40)
2. Corio (Itálie) 323 (133 + 84 + 65 + 41 )3. Zini (Itálie) 323 (125 + 88 + 64 + 46)
33. Vítek 341 (137 + 89 + 68 + 47)
36. Gašperan 342 (136 + 92 + 70 + 44)
45. Molnár 229 (135 90)46. Pridrik 229 (137 + 92)48. Benčík 230 (138 ♦ 92)55. Dostál 232 (137 + 95)61. Cipro 234 (141 + 33)63. Valenta J. 236 (142 ■f 94)74. Kožíšek 240 (143 ♦ 97)
Zany »1. Ott* (Bakauaka) 321 (127 ♦ 83 ♦ 72 ♦ 39)2. Rahmlaw (MSB) 338 (133 ♦ 91 ♦ 64 ♦ 50)3. Kaealer ÍISB) 342 035 ♦ 91 ♦ 74 ♦ 42)4. Placravá (CSSR) 345 (142 ♦ 93 ♦ 66 ♦ 44)
15, Paaavavá 365 (140 ♦ 99 ♦ 75 ♦ 51)17. PalakaviSavá 368 (140 ♦ 99 ♦ 75 ♦ 54)26. Valantavá 249 (142 ♦ 107)

Pra Bakuěany sůatane tet* mlatrevetví sapaán* tletým pianem d* národní kroniky, Věeohny slátá medaile skončily ▼ jejich rukách. Deaáhll abaelutnih# vitěsstvi a ambiclesním němcům sflatala 
paus* druhá alata ▼ družstvech a t ženách a v mužích a* muaeli •klanit i před vynikájíoími Italy. I výprava MSB adjfžděla damů 
rozčarována. Ta závěr atejí sa ta ai svláit věimneut vykanu mladě 
Maníky Ott*. 3* sván vrkaném by v mužích skončilo na druhěm míatě 
Tranár Rakuianů. někellkanáaabný mistr Bvrapy p. Wágner, aai abj* 
vil tajemství, která vdechnul svým hráčům a ani mu uvěřili. Udělali dabřa.

-val-
"MBZIlXBODTf KOTTAKTT DOMA A V ZAHRABlgf 1989*

Kalendář i
13. - 14. 5. -  ALPBM CD? - Aritma Praharaprasentačnl utkáni druistav CSSR, MSB, Bakauaka, Svédaka a Švýcarskanamlnao* < Piaorává, Valentavá. ?*lak*vl5*vá,Paaavavá, Vítek, Malnár, Cipre, Bačík, Oašparan, Kožíšek, Pridrik, Mandák náhr. t Arbeit, Valenta J.
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12. - 19. 6.

19. - 26. 6.

15. - 17. 7.
21. - 31. 7.

05. - 06. 8.

- Baverake-Hamb. - krabi utkání výběrů ebeu zeaí
vekeucl t Prchal, těch.vek. Parelek neminace j Placrevá, Valentevá, Paaevevá

Vítek, Benčlk, J.Valenta, Palevič, Gašperan Kežlšek, Prikrik, Deatál, D. Valenta
- Arhelllgen vekeuel < Bekr

nemlnaee : Melnár, Clpre, Mankák, Arbeit, Meraveo, Krejčí Jun. ♦ 1 hráč (Chmutev)
náhr.pre eba turnaje i Paloričevá, Pelakevičevá,Pravétlak, Metelka, Putneky, Hafglta, Sulkieeles, Mráz

- Velká cena Prahy - Teape Praha - termín nem. i 2.7.89
- Svitavě hry - BSB - Karlaruheneminace buke uzavřena pe CTJ Aritma Praha 
A - kákr i Placrevá, Valentevá, Paaevevá, Pelakevičevá,

Vítek, Melnár, Clpre
B - kákr i Palevlčevá, Hlraehroonevá, Mitevicevá, Kubíkevá,Palevič, Benčlkkeprevek : Kežliek, teeh. veá, Valenta J.

- Maraten - Aritma
etevřeny turnaj ae zahrniční účasti

07. - 14. 8. Telia - Bakeuake - termín nrainace i 11.6.1989
07. - 14. 8.
Záři
25.9.-2.10.

Seefelk-Kakele - Bakeuake - termín nrainace 11.6.1989
BSB - termín neminace 2.7.1969
PMBZ - Hannever, BSB - Lekmetiva Olemeuc

21. - 30.10. - Lana - Algunk - Itálie - termín neminace 16.7.1989 
Neminace buke prevááina kle "keellcientu* hráčů.

-šek-
"KOBKUBZ"

Překcekniotvém DG byle kenatateváne, že všeohny meelnárekní turnaje v ČSSB ae aeuatřecujl áe Prahy. Vyzýváme přete všechny mlmcpraž- akě ekklly. aby ae aapejlly meči peřaáatele aezináreknieh turnaji. 
Pekmínky i1) Záruka apertevní úrevni (nejlápe BTJ reciiřená e přípak ně zájemce z Jinýoh eblaatli mežný Je 1 turnaj nezařazený ke čal.žebříčku)
2) Navrhevaná ubytevánl čal. 1 sahrnleaiek účaatnlků - oharakterletl- ka úrevni pekejfl ♦ cena
3) Garance erganizačnlhe zajištění + technická úreveň hřiště
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4) Kulturní a apalečenaká sajlitění - níTrh palrabnéh# kultur
ního programu 1 ■ konkrétními jmény •■•b, která program ea- 
jišíují a kteří buíeu tvářit íeprevaí oiaincům

5) Svěji kanílíaturu • oharakterlatlkeu bolů 1 - 4 naplitá íe 
31.7.1989 na aíreau přolaoly TMK. Uveite sireven vámi lopo- 
ručoný termín.

Oíííl a nejsajímavéjil nabííkeu bule povéřan uspeřáláním meslná 
relníhe turnaje v reee 1990. Bula-li nebliká aajimavá pre někte 
réha recipročního partnera, je v rámci turnaje možno uskutečnit 
1 některou reelprecitu.

-iek-

Plán činnosti STK na rok 1989

Schůzovní činnost : min. 3x v příběhu sezóny pro řešení akt.pro
blémů
'x po skončení sezóny (dvoudenní)

- upravit směrnice pro soutěžení
termín : leden Odpovídá : předseda STK

- vydat termínové listiny celostátních soutěží
termín : 3'.1<í.'988 _ Odpovídá : předseda STK

- vydat termínové listiny oblastních soutěží
termín : 28.02.1989 Odpovídá : obl. vedoucí

- zajistit řízení soutěží na všech úrovních
termín : průběžně Odpovídá : předseda STK

- informovat o aktuálních problémech
termín : průběžně Odpovídá : předseda a obl.

vedoucí
•r provádět kontroly těch. stavu hřišt a vydávat rozhodnutí o hra- 

telnosti a doporučení pro úpravy drah
termín : průběžně Odpovídá s předseda komise

pro hřiště
- vydat 3-4 x ročně stavy soutěží na počítači

termín : průběžně Odpovídá : prac.odpov.za
žebříček

- provádět registrace hřáčů a záznamy VT
termín : průběžně Odpovídá : klas.prac.

- vydat seznam ÝT po skončení záv. sezóny
termín : listopad Odpovídá : klas.prac.

- připravit a vydat plán delegací rozhodčích
termín : březen Odpovídá : ved.rozh.ve spol.

s obl.ved.
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- zajistit hodnocení činnosti rozhodčích
termín s průběžní Odpovídá : ved. rozh.

- sledovat dodržování sout.řádu a dalělch směrnic (statistická 
evidence)

termín : průběžně Odpovídá : disc.prac.
- řešit hrubá porušení řádu Jednotlivci a oddíly

termín : průběžně Odpovídá : disc.prac. a STK
- aktualizovat seznam rozhodčích

termín : únor Odpovídá : ved.úseku rozh.

Ing.O. Daniel 
předseda STK DG

"ZADjCHQ PRO JUNIORY"
V řece 1989 zahájila práal neví zřízená kemise pra mládež, která je aeučástí kemlae STK. Jejím přeáseáeu ae stal Ivan Reemer z eddílu YS K roMÍW.
Již keoae* mlnuléhe reku byl vydán celeatátní žebříček junlerů áe 18 let včetně, který je aaataven peále pedebných kriterií jaka žebříček žen.
Y první letainí správě kamiae pra mládež je atanaven termín "junieři", který přesátím zahrnuje i kategerll žáků, tedy hráčů mladšíah 14 let. Zpráva dále přináší tabulku bedeváaí junierekých aeutiží. Tra letainí rak byla vypsána pra věeshny turnaje RTJ i CTJ smíšená kategeri* junlerů, tady junieři 1 juniarky dahremady. Tata kategarle by měla být ad příětíha raku samastatná a tím, že budeu určeny limity pra výkannestní třídy mládeže (I. - III.).Kemlae STK reshadla, že na každám CTJ-B smí atartevat 2 nejlepěí junieři bez II. YT z každá ablastl (vis Deplnky SR). Pra první pele- vinu reku 1989 byli určení padle redukevanýeh eblaatních Junierskyeh žebříčků s mlnuláha raku, pa 2.červenal budau určeni snevu dle prů- běžnáha pařadí. Na CTJ-C smí atartevat s kaidá ablastl 4 junieři.De temínevá listiny byl sařasen na >0.9.»1.10. celeatátní turnaj mládeže. Zatím není jasný pařadatel, pekad se da 30.9. nepřihlásí jiný zájemce, uspeřádá tenta turnaj eddíl Kraměříže. Damnívám se, že Krsmiříž je pra uspařádání CTM míatam nanejvýš vhedným. Jeha goegrafloká peleha ve středu republiky je ideální vzhledem k nákladům na cestevání, krami taha se sdejií eddíl může peehlubit tradičně vysekým pečtem mladých hráčů.A jaks' jsau zkuienestl se savádiním kategarle junlerů pa prvních letešníoh turnajích?Pařadatelá vzali tute nevlnku na vědami, ne všude viak byly instrukce kemlae prs mládež správně a plně peehepeay. Zatím je ka- tegerle junlerů ve,všech výaledkevýeh listiaáah uváděna, někde jsau viak uvedeni zvláěí žádl a junieři, ev. junieři a juniarky (Lite- miřioe), prablámy byly 1 s bedevánim (Blanska). Ysarnau výsledkeveu listinu seutiže junlerů sátím dadal Jen Šternberk.
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Báá bych však upesernll 1 ne někteří neerevnaloeti prima 
v pakynaoh STK a STK-mlááeš. Ta správě STK-mlááeš 1/89 pestrá- dám upřeaníní, jak se staneví beáy se průměr pra juniery, kteip na CTJ nepastauplll áa finála. Dála je nesprávná lnfermace, ie beáy sa průměr ebárší na kašáém turnaji všichni sůčaetnění, ta
bulka beáft pačltá s resíllem nejvýše 24 (RTj), reap. 48 (CTJ).. Peněkuá nelegleky pfisebí i uatanavení se správ STK 1/89, peále kteráha na turnajloh CTJ peatunují áa finála 3 nejlepěl Juniarl a 1 junlarka. Kategarle lunleru je vypsána jaks smíšená, s kým teáy tata junlarka sautěSl a jaké má áastat baáy sa umístění ? >. (Havío tata uatanavení sřejmš áasuá navstaupila ve věeabesneu snámaet, na cai áeplatll při CTJ Lltemšřice Martin Freusek s Terv- valáu, káyi pa 4.kala nenasteupll na "junierské" finále a byl 
iiskvallflkáván.) Paála máhe césaru by se měla ravněž upřesnit áělení baáů a peřaáí při sheáném výsleáku (CTJ Lita - Keller, Baraviěka), jistě by byla sajínavá peřááat v tekavém přípaáě 
rasstřal jaké v estatníoh kategarlísh. Zatím také není jasné be- ásvání junlerA na mlstrevakýeh sautěěíah.Oemnívám se, ke by kemlse pra mlááaž měla tyta sparné • tisky ebjasnit. Pskué tak buáa chtít učinit na stránkách Zpraveáaje ráéi jí peskytname prester.

Martin Temánek

„Váé zdravotní stav pfad vstupem do manžstatvl sa ml jeví jako uspokojivý, ala když hladím 
na fotku vašeho snoubence, zdá sa ml, že bysta s i méta skočit |aáté k psychiatrovi!'

NEPflAKTA



Li98S fiehhy-střed íeohy-západ Morava-sever Morava-jih Slovensko

Y 7m .

1. RTJ 
Přeštice
2. RTJ+2.L 
Přeštice

1. HTJ 
Blansko
2. RTJ + 2.L 
Blansko

1. RTJ + 2.L 
Prievidza
2. RTJ + 21L 
Prievidza

29.4.
30.4 . 1 . CTJ Litoměřice + 1. liga

■ •. 
l &5. 
, 9.5.

1. HTJ+2.L 
Litoměřice

1. HTJ 
Šternberk
2. RTJ + 2.L 
Šternberk__

1 3.5.
.14.5. A1PENCTJP Praha

?«.5.
íí.5.

2.RTJ + 2.1 
Aritma

3. RTJ 
Rakovn ík
4. RTJ + 2.L 
Rakovník

3. RTJ + 2.1 
Olomouc
4. RTJ + 2.1 
Olomouc

3. RTJ 
Brno
4•RTJ + 2.L 
Brno

3. RTJ -i 2.L 
Bratislava
4. RTJ + 2.1 
Bratislava

'?.5.
VS.5. 2. CTJ Olomouo ř 1 . liga

■3.6.
*4.0.

3. BTJ 
Kladruby
4. RTJ + 2.X 
Kladrubv

5.RTJ + 2.L 
Chomutov

5. RTJ + 2.L 
Uniěov
6. RTJ + 2.L 
Uhiěov

5.HTJ
Lanžhot

j .1 0 .6.

t 1’"-
3. CTJ ChooutoT + 1. liga

| 37.6.
'8.6.

Krajský př. 
Litoměřice

6.RTJ + 2.L 
Cheb

6. RTJ 

Bvstřice

5. RTJ + 2.1 
Hlohovec
6. RTJ + 2.L 
Hlohovec

i.6.
-9,6.

5. RTJ 
Tanvald
6. RTJ + 2.1 
Tanvald

Krajský př. Cheb Krajský př. Unicov Krajský př. Blansko Krajský př.

1,7. 
•. / • 4. CTJ Aritma Praha 4- 1. liga

8Í7-
?;?.

7. RTJSpartak Pha 
S.HTJ + 2.X 
‘Spartak Pha

7.RTJ + 2.L Opava
7. RTJ + 2.X Trnava
8. RTJ + 2.X Trnava

-1;5»7. 
,̂6.7.t , Velká cena Prahy - Tempo Praha
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a fieohy-střed Čechy-západ
T T 7 ------
Morava-sever Morava-jih Slovensko

m .
8. RTJ Kroměříž
9. RTJ + 2.L Kroměříž

’ 1

Přebor ÍSR - Rakovník
Přebpr SSR 
Hlohovec

F

CTJ "C" ♦ Spartak PraHa 4

' 19.8.
*0.3. 9.RTJ + 2.LHradec Král,

7. RTJ Plzeň
8. RTJ + 2.L 
Plzeň

8. RTJ + 2.L Kopřivnice
9. RTJ + 2.L Kopřivnice

9.RTJ + 2 . 1  Březno
LO.RTJ + 2.L Březno

*6.8,
17.8.

ři
Mistrovství ČSSR • Šternberk - Olomouc

2.9.
3.9. 10.RTJ+2.L Př.Kopem lna

9. RTJPrant. Lázně
10. RTJ+2.L grant.Lázně

10. RTJ + 2.1 
Šternberk

10.RTJ 1/ostfcovice
Žoátfovťóe

11. HTJ+2.L Košice
12. RTJ+2.L 
Košice

9.9.
10.9 5. CTJ KOSice + 1. liga

16.9.
17.9.

11. RTJ 
Tempo Praha
12. HTJ+2.L Tempo Praha

11. RTJ Příbram
12. RTJ+2.L Příbram

11. RTJ+2.L Opava
12. RTJ+2.L Opava

12.RTJ Třebíě

23.9.
*4 .9 . 6. CTJ Březno + 1. liga

30.9.
1.10, Celostátní turnaj mládeže

7.10.
8.10 Kvalifikace - Hradec Králové

14.1C 
15.10, CTJ "C" - Brno
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1. PRAZSKÍ PŘEBOR - Tempo a Aritma. 15.. 16.4.1989
První dvě kola pražského přeboru ee letos uskutečnila ne

obvykle brzo, poíasí však bylo nad očekávání dobré. Většina zku
šenějších hráčů letos "regionálním turnajem" opovrhla a tak se 
twnaj stal. spíše přehlídkou nových tváří v pražských oddílech. 
Zu pozornost stojí velký počet účastníků - juniorů : po oba dny 
tvořili ve startovním poli nadpoloviční většinu.
Výsledky : sobota - Tempo (17 účastníků)
Muži :
1 . D. Valent a Aritma 96
2 . J . Makovec Tempo 98
3. V. Svoboda Tempo 103
4. J. Pergl Spartak 4 107
5. R. 
Zeny

Hybner Spartak 4 111

1 . s. Valentová Aritma 139

neděle - Aritma (21 účastníků)
Muži :
1 . D. Valent a Aritma 85
2. J. Pergl Spartak 4 95
3. R. Hybner Spartak 4 95
4. M. Tománek Spartak 4 101
5. M. Misterka Spartak 4 103
Zeny :
1 . S. Valentová Aritma 124
2. Z. Tománková Spartak 4 141

-ánek-

2a MOEAVA-ý^.- ,1», a m l t t i  ?2»..23i4a.l2°3
K prvnímu klání pe resdělenl Meravy na dvě eblaatl se aeěle 

34 muKA a 2 ženy v sabatu, 36 mužů a 3 ženy v neděli.
Ha půdě navážka a na navám, těžkám a mála snámám hřišti se nehrály dsbrá výsledky. V sabatu využil P.Zubač s Mastkevla svých 

zkušeneetí a a převaheu avítěsll. V neděli v mužích se kenečně pře
sadili prvellgeví hráči a Brna. Překvapením byla v sabatu 3«místa 
Kučery a v neděli 4.miste Mlkulíka.

Zeny hrály pedprůměrně a B.Pardusevá pa aba dny nenašla pře- mežltelku. V kategarll junlerů vyhrál aba tarnmje M.Rygl s Kramá
ři že.

V nedělním druhellgevám klání byl bej až da paslednlha kala. Nakaneo vyhrála zálaha Brna.
Základní rakard hřiště utvářil J. Metyl ■ Brna - 22 úderů.
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Výsledky : 1.RTJ 
■Mil <• P. Zubač Mestkevlee 100
• J. Metyl Brna 103
• R. Kučera Brna 104
, J. Láník Mestkevlee 107
• R. Deležel Bystřice p.Hest. 108
•ny i• B. Pard use vá Brně 119É. M. Ševčíkovi 
Junioři i

Kreměříi 127

1 1 61. M. Rygt Kreměříi
Výsledky t 2. RTJ
1, 0. Daniel Brna 103
t. J. Metyl 3. L. Svlhel

Brna
Brna 104

1054. J. Milculík Bystřice p.Hest. 107
5. J. Láník 
Eeny t

Meatkevloe 109

1061. B. Pardusevá2. M. Ševčíkovi BrnaKreměříi 134
Junleřl t
1. M. Rygr Kreměříi 114
1- kalo II. ligy
1. Start Brna "B" 569 82. Sekal Mestkevlee 580 6
3. VS Kreměříi "A" 592 5622 4
5. Olympia Blanské 680 3
6. VS Kremlříř "B" 1389 2
7. VS Kremčříí "C" 2520 -2

3. SLOVBMSKO - 1. a 2. RTJ. Prievidza. 22..
1. RTJ - turnaj 2x přerušený pre silný dáli, prgte bel uken- čený ai pe 20.00. Pe úpravě ihrlska sa celková úroveň zlepšila, 

ale aj ríaka účasti hračev zvučných mlen.
2. BTJ - hrale ea bez slnka aj bez daiia, ale s lepšími, výsled- kaml. Med ze druletvámi najv&čšími súperaml běli Šemíci BC Prievidza 

spolu se Slávieu Trnava, která v sebetu tesne zvííazila. V nedělusl ebldre druietvá pezíole vyměnili.
Výsledky > 1 . RTJ Hnil <
1. A. Pridrik Březne 892. P. Hlbeeký Trnava 92
3. X. Palevič Kalíce 934. V. Právotlak Březne 955. J. Maruika Bratislava 96
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Seny :1* J# Mia#vic«vá Prievidza 992. D. Dridrlkavá Trnava 993. J. Struhárevá Prievidza 134
Juniari i1. J. Kellner Března 101
Výsledky s 2. RTJ 
Muži t1. A. Pridrik Března 882. V. Pravetiak Března 893. J. Kamárami Prievidza 904 o R. Balaun Kašice 933. J. Maruška Bratislava 94
Zeny t1. J. Mlšavioevá Prievidza 982. D. Pridrikavá Trnava 993. J. Struhárevá Prievidza 111
Juniari s
1. J. Kellner Března 100
1. kala II. ligy
1. Slávia Trnava "A" 4952. BC Prievidza 4993. Mestéreň Března 5474,. Elán Bratislava 5605. Slávia Trnava "B" 593
2. kala 11, ligy
1. BC Prievidza 4882. Slávia Trnava "A" 5043. Maetéreň Března 5214. Elán Bratislava 5445. Slávia Trnava "B" 579
(pezn.redakce :
Za tutá zprávu děkujeme neznámému depisevateli z Prievidze. Jsme rádi, íe i Slevenake vzal# kanečnš Zpravedaj na védami a věříme, že pazadu nezůetaneu ani aatatní eddíly.K RTJ Prievidza nám napaal i Achim Pridrik, vyjímáme z Jehe dapisu redakci /viz též déle/ :
"OpS? aa aviem nezlepžila eituácia a dlplomami a cenami. Aka tradičné v Prievidzi nebáli nijaké. Je na uváženie, že pri příjme za 
štart^vnéhe cca 2v500 Kčs neebetují damáci ani karunu na ecenenie výsleikav. Záraven ^e pavážlivé, že Hlohevec sa zúčastnil len e 2 hrážmá, vypadá ta. ze aa addlel pemaTy~ale lata razpadá. Rašíce tiež neneil sehepne paatavit drunoiiKavé družstva.-;
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Aj-JU čij t i. l i m  - Lltomřřlce. 29.. 30.4.1989
Po dlouhá zimní přestávce a jarním tréninkovém úsilí se e-?Jlo 

82 hráčů a 12 hrádek z 19ti oddílů na prvním celostátním klání 
v létatním rase.Litoměřice přivítaly účastníky na zrezivělém hřiítl trsá 15 
ně katastrofálním počasím - tentakrát byla těsně nad nulau a l*i ■ 
ská sněžení vystříáal hustý liják.

Přesto, že se hrála bez přerušování, nepodařilo se 4 kolr sabotu odehrát. Více než palavlnu hráčů čekala nedělní ranní Na 
hrávka 4.kala. Starastl s jejím začátkem měl tým Března, který 
urychleně stříáal sváhe nepřitamního hráče. Hlavní rozhrlčí vfc« 
vyřešil bez postihů, ale asi ne všichni zúčastnění byli r tíaio 
razhasnutím plně spakajenl ...

Prvoligová sautěž připamínala přesýpací hodiny - vliven ‘pa 
časí i zvýšeně nervozity na startu áa eezany. Nakonec se al.i na 
špici áastala špičková družstva z mlnulšha roku.

Lokomotiva Olomouc byla auverěnní a výsledek 480 úderů je 
za daných podmínek obdivuhodný. Zato Chomutov musel a svou po:: oi 
tvrdě bojovat a 2.místo uhájil před překvapivě bronzovou "Díkaň
kou" pouze o 2 údery. Zklamán patrně byl ae svým umístěním 1 l e š 
enářský" tým domácích a předevgím 9. Aritma, jejíž prapor držéA 
pouze J. Valenta. Nováčci Plzeň a Unlčev se museli spokojit s
10. a 12. místem a především družstvo Unlčova zatím svou výkon 
ností nepřesvědčilo.

V soutěži jednotlivců nebral déěž na vědomí P. Dostál (901 
a ani další nezůstávali příliš pozadu (H. Lipman 91. J. Valeni. 33,
11. Kožíšek a L. Benčík 34). V ženách vedla D. Fridrikevá (101) 
před B. Parduaeveu (102).

Finálová šást se již obešla bez deště a nejvyšší herní kv* 11- 
ta na sebe již nenechala čekatt J. Valenta koruhoval svá snažrnt 
"18" v posledním kole a vítězství mu bylo odměnou. Za ním. násle
dují ve výsledková listině P. Dostál. A. Pridrlk (zakončil "pot e" devatenáctkou) a J. Hráz.

0 jediný úder zůstala svým finálovým výkonem 89 za novomat*?- lem D. Fridrikevá, což znamenalo suverénní vítězství o 7 úderů 
před D. Placrovou a B. Parduaeveu.

Poprvé postupovali do finálo i junioři a jejich soutěž vyu.ál 
kvalitním výkonem I. Kellner z Března před J. Trnkou z Plzně. 
Nejlepší junlorkou byla D. Kubíkevá z Unlčova, bohužel ale netič ta 
žádnou soupeřku ... *
Výsledky t 
Muži <
1. J. Valenta Aritma 181
2. P. Dostál Olomouc 183
3. A. Frldrik Brašno 184
4. S. Mráz Sp.Praha 4 186
5. M. Lipmann Chomutov 187
6. M. Kožíšek Sp. Praha 4 189
7. M. Arbeit Olomouc 189
8. L. Benčík Olomouc 189
9. V. Pravotiak Březno 190
10. A. Vítek Olomouc 190
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2«nj s1* D. FrHrik#vá Trnava 1902. D. Plaorová Plzeň 197I. B. Pardusavá Brno 1974. Y. Valentová Arltma 2015. H. Doležalová Olomouc 206
Junioři >1* I* Kellner Březno 1962. J. Irnka Plzeň 1963. L. Xeplmach Tanvald 112 (bez finále)
U  fctlt I. íiMX
1. Lokomotiva Olomouc 480 132. Slavoj Chomutov 506 113 ■ Spartak Praha 4 Sláviu VST Košice 508 10

513 9Slavoj Litoměřice 514 7,5Mostáren Březno 514 7,57 lakevník 518 6f Start Brno 520 59 Arltma Praha 0, Slávla YS Plzeň 522 4
532 31' Seba Tanvald 534 212 US Unlčov 547 1

-LY-

j. CgCHY-STfiED - 1. BTJ 1  II.liga - Litoměřice. 9.5.1969
První republikový turnaj středočeské ablaatl se již tradičně xenal ▼ Litoměřicích. Zlomyslné počasí i tentokrát přichystalo gol- íistům překvapení, tentokrát to však byl druhý extrém : po víkendovém tréninku v bundách a svetrech se hráči v úterý probouzeli do 

slunného dne.Start druhellgové soutěže byl poznamenán nepříjemností, ke kte ré došlo při přesunu termínu (turnaj se mži původně kanat 14.května). Kdosi zapomněl oznámit tměnu hráčům Kladrub a ti se a ní dezvě děli až v době, kdy sl již nemohli přehodit služby. Situaci se na- kenes podařilo vyřešit dohodou, družstvu Kladrub bude pa skončení ligové soutěže připočten jahe průměrný bodový zisk z ostatních ligových kol.Neúčast Kladrub bohatě vynahradil oddíl Sp. Praha 4, jehož výpravu tvořilo 17 hráčů. Celkem se turnaje zúčastnilo 57 mužů a ” len.ze 7 oddílů.V soutěži jednotllvoů prokázali jednoznačným způsobem svoji převahu domácí. Hned v prvním kole se ujal vedení J. Schlcht a pak již před sebe nikoho nepustil - 22, 22. 22 a v posledním kole ei "c.vnečně zlnpžll" - 21. Za jeho "67" následovala propast deseti 
U-i srů a pak pět (!) "sedmadevadsaátok”. Po monstrózním' rozstřelu vljkal druhé místo B. Pokorný a třetí J. Pechtner, oba Litoměřice.
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V Senách ee očekával souboj domácí L. řerglevá a její nevá oddílové kolegyně D. Snelderevé, Lenka věak tentokrát nemilá a vítězstvím problémy. V početné Kategorii juniorů (13 ucnsf- níků) získal prvenatrí M. Tománek se Spartaku.Ani vesutěži družstev neměly Lltoměřioe konkurenci, neb^t áalfil abonent prvenství Sp.Praha 4 opět "vtipně" vystřídal a musel bojovat o druhá místo s družstvem Tempa. Družstvo Přední Kopaniny tentokrát nastoupilo v plnám počtu, neprokásalo viak žádný výkonnostní vzestup a s výsledkem horlím než loni sken*il* poslední.
Výsledky s 
Muži *1. J. Schicht Litoměřice 872. B. Pokorný Litoměřice 973. J. Pechtner Litoměřice 974. J. Kůrka Sp.Praha 4 975. L. Vančura Sp.Praha 4 97
ženy t1. L. Perglová Litoměřice 1022. D. Sneiderová Lltoměřioe 1093. B. Kubíková Hradeo Králové 123
Junioři t 1. M. Tománek Sp.Praha 4 103
Senioři t  1. J. Kůrka Sp.Praha 4 97

6. MORAVA-SETKR - 1. a 2. BTJ ♦ 11.U m - Šternberk. 8
-átt*k->.

Turnaje se hrály pod tradiční patronací MěHT jako 13.roČníi( "0 erb města Šternberka" v rámci májových oslav se samostatně vypsanou kategorií tříčlenných družstev, kterou vyhrály olomoučtí,I přes rozdělení Moravy na dvě oblasti se zúčastnilo 50 hráčů a 6 hráček (mimo jiná i dva a Mostkovic - jižní oblast Merary). Předchozí nevlídná počasí ustoupilo právě s termínem turnajů, a tak vie proběhlo k plné spokojenosti a boz problémů.Ligová soutěž (as na neúplné družstvo Kapřivnic) skončila v Zajímavostí je dohoda oddílů na dvouko- tedy na severu Moravy 10 kol.
Ligová soutěž (až i  podstaté bez překvapení, lové lize, celkem bude t

Výsledky i 1. HTJ
Muži í1. L. Holub2. V. Gerža3. V. Vanák4. J. Juránek5. L. Benčík
1*nŽ.* Kubíková2. P. Karáskevá3. H. Doležalová

UničevŠternberkŠternberkOlomoucOlomouc

Íničev ternberk Olomouc

95979798
99
103107108

Junioři t 15 účastníků1. D. Kubíková Uničev 103
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Výsledky : 2 . RTJ
hu|l ,sJ. Jaěek?"•" L. Benčík 
3, V. Gerža *. S. Chytil §» J. Láník
ló^Ž. Doležalová
2. D. Kubíkevá 
3> P. Karáskovi
J\i jlari j1. J. Borovička
l^xala II.ligy
1. Lokomotiva Olamaua "B" 2„ Šternberk
3. Hnex Uničov "B"4. ' Lekjmetiva Olomaue "C" 
5c Galř OpavaStart Kopřivnice
Vurnaj "O pahár mí a ta Šte

Olomouc se
Olomouc 93Šternberk 95Olomouc 94
Mestkevlce 97
Olomouc 103Uničov 105Šternberk 109
Šternberk 102

499 7510 5530 4
587 3
603 2
989 1

Jednotlivci s 1, V. Geria 
Ži Benčík 
3. v. Vanák
Dralatva « V.* Oldmouc I

nlčev I těrnberk I

Sternbark
OlomoucŠternberk

5 součet umlatíní79
(Jaiek, Bauer, Chytil)(Halub, Zapletal, Římský) 
(Vanák, Karásek j., Karásek 0.)

-karásek—

"ALPKS CUP 1989*
Peveálo se te, ce by 1 největží fantasta peklááal před níkalika 

Lety ka nemožní. Po sířil úspěchů áoma 1 v zahraničí naše prestiž sbeupla a IBGV nám svěřilo pořádání "Alpskího poháru" věeobeeně pova
lové něho turnaje co do významu a oblíbenosti za druhý nejlepií turnaj pa mistrovství Evropy. Rozhodlo se o tom při zasedání IBGV v Itálii 
ha) KE a byla to pra nás radostná Informace. Ba takovou událost bylo 
hjutná »e dobro připravit. Byl ustanoven organizační výbor - vybráno hřiětě Aritmy Praha a stanoven program. Zlatým hřebem příprav měla %ý>t slavnostní zahájení uvedení průvodem sportovců centrem Prahy. 
Xeznám sport, který by ve sví propagaci žel tak daleko, že by si vybě
hni oficiální povolení národního výboru a předvedl se lidem přímo na ulici. Strůdl se táhl přes sta metrů a bylo to jako na l.máje, jenže
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veselejší. Vpředu sličná majeretky v červených uniformách, pak 
transparent o# jame sad, Sále patnáctičlenná vojenská kapela 
a následovali spertevoi jednetlivýoh států kráčející ped svou 
cedulkou. Konvoj sestavil dopravu pod ochranou příslušníků VB 
a kráčel od Prašná brány - Královskou cesteu, t.j. Coletnou ul. 
na StaromSstaká námžstí. V Celetné se turisti a spěchající Pra
žená museli připlácnout ko edom domů, protože děvčata *e čtyř- 
stupu brilantně máchala kolom sobe kovovými tyčkami. Z davu při
hlížejících se ozývalo < "Co to točí sa film, nevito?" Ha Stere- 
městskěm náměstí i hráči měli možnost so sestavit a patnáct minut 
sledovat vystoupení děvčat. Hakenee průvod vpochodoval do hotelu 
Interoontlnontal, kde v lesku křištálu byly proneseny sdravloe.

Pak už události nabíraly rychlý spád. -vol-
Alpen cup - sportovní část

V sobotu ráno sačaly na patrně u nás nojmodernějčím a vynikajícím spůsobem připravením hřišti Aritmy sportovní boje. Jarní 
počasí účastníkům poměrně přálo a dvě půlhodinová bouřky sl sice 
v sobotu vynutily přerušeni, ale nenaruiily nijak vážně průběh 
turnaje. v

účast byla skutečně kvalitní - prvních pět týmů s loňského 
mistrovství Bvropy žen, se časti nejlepších týmů mužů schásell 
pouse 1tělová.

V Boutěži žen se naše družstvo ujalo již v l.kole vedení a 
čtveřice Talentová, Pasovová, Frldrikevá, Placrová (náhradnice 
Pardusevá) vyrovnanými výkony (průměr 22,94) udržovala l.místo 
před mistryněmi Evropy s Rakouska (mj. 1. j ME žen i junierek 
Monika Otto), HSR, Svádskem a Švýcarskem. Svýcarky přicestovaly 
bes náhradnice a byly od sačátku sřetělně, slabší než ostatní týmy.
Z jednotllvkyn bylo po l.dnu nejlepší V.Talentová (85) před
J. Pasevovou (90)1T soutěži mužů byli favority taká Rakušaaá v čele e mistrem 
Evropy S. Sohaffelneram. Po l.kole taká vedli, ale ve 2. okruhu 
přišel šok - 0. HofstSdter nezvládl záludnosti středového kruhu, byla z toho "7", po dalšíoh problémech na trubce střídání a násled
ně psychický dopad na celá družstva. Hakenee byli Rakušané po prv
ním dnu až čtvrti. Ha čele celkového pořadí po l.dnu byli překvapiví- 
Švédové, z nichž někteří se síti být doma spíše na jiných typech 
hřlšt než MTO.

A co naši? Tynlkajícím způsobem bojoval A. Vítek, po 2.kole 
se usadil na čale a po sobotě vedl výkonem 82. Spokojeni se svým 
výsledkem asi byli K. Melnár (86), P. Clpro (87) a náhradník druž
stva J.Mandák (90). Zdravou nespokojenost se svou hrou projevovali 
A.Prldrlk, P.Cašperan a M.Arbelt (všichni 91). Vůbec se nedařilo 
L. Benčlkovl (97; a M.Košíčkoví (99), který nechal asi příliš 
mnoho sil v organizačním sajištováni a přípravách turnaje.

Střídavé výsledky družstva se projevily 1 v celkovém pořadí -
- po l.kole ě.místo, po 2. až pátí, po 3. čtvrtí a v Dolovině sou
těže 3.místo za Svádskem s HSR, ale před Rakouskem a Švýcarskem.

V neděli naše Seny pokračovaly ve vynikajícíoh výkebeeh a 
udržovali si vedení. 6 tímto stavem se ovšem nechtěly spokojit 
Rakušanky, skvěle se rozehrála mistryně Evropy M.Otto a trama vy
vrcholilo po 7.kolo. kdy náš tým vedl pouze o 2 údery. V posledním 
okruhu první dvě hráčky stav zcela srevnaly a pak přišlo rozuzlení
- na 17.dráze pesledníhe kela D.Fridrlkevá a D.Placrová daly obě 
"5" na v CSSR zatím nezvyklá dráze "Okénko" a výsledky 26 a 27 
znamenaly pokles na 2.místo.
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náplastí na zklamání družstva byl vynikající čs.rekord V. Va
le ntové 171 /průměr 21,88/ a suverénní vítězství před nejlepěími 
livropankami.

Muži vstoupili do 2.dne s pevným odhodláním zlepšit svůj her
ní projev, což se i podařilo - celé družstvo se v neděli zlepšilo o 
25 úderů! Zhoršili se Švédové, re 1.místě se s třídily týmy Holí a 
Rakouska, nakonec se radovali hráči NSR před CSSR a Rakouskem.

V posledním okruhu padly i dlouho očekávané "18". Jejich autory 
byli P.Busche z NSR a P.Hillborg ze Švédská, který se tím dostal na
2.místo pořadí jednotlivců, ovšem nemohl ohrozit suverénně hrajícího 
A.Vítka, který zvítězil o 5 tíderů a vytvořil nový čs.rekord na 8 okru
hů 165 / i  20,63/.

Z tohoto vrcholného klání evropských reprezentačních družstev si 
tedy odnášíme druhá místa, což je vynikající sportovní úspěch. Přesto 
byla na našich hráčích vidět po skončení určitá nespokojenost, pocit, 
že scházelo tak málo - nezačít tak zpětně /muži l.den/, vydržet až 
do finiše /ženy/.

Na závěr jedno malé postesknuti - tentokrát nás zcela nechaly 
na holičkách sdělovací pDstředky a televize nenatočila ani metr zá
běrů - aí ut z atraktivního pátečního průvodu či z vlastního turnaje.
V pořadu B-B-S dostal přednos t nudný Závod míru a z masového sportu 
- koloběžky ...

Výsledky : 
Muži l
1. A. Vítek CS 165 i 20,625
2. P. Hillborg S 170 i 21,250
3. H.D. Czerwek D 171 ů 21,375
4. P. Busche D 171
3. H. Bak A 173
6. P. Cipro CS 173,
7. K, Molnár CS 173
8. N. Conrad D 173
9. G. Schaffelner A 174

10. J. Gnadenberger k 175
11. A. Fridrik 176
17. M. Arbeit 179 179
25. P. Gašperan 181
30. J. Mandák 182
35. L. Benčík 186
40. U. Kožíšek 189
Ženy s
1. V. Valentová CS 175 ii 21,875
2. G. Rahmlow D 178 i 22,250
3. M. Otte A 178 i 22,250
4. K. Sehlapp D 179
5. J. Pasevové CS 180

10. B. Pardusová 188
13. D. Placrové 191
21. D. Fridrikové 200
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Družstva : muži
1. NSR 1414
2. SSSR 1422
3. Rakousko 1440
4. švédsko 1447
5. Švýcarsko 1487
Družstva : ženy
1. Rakousko 736
2. SSSR 746
3. I1SR 754
4. Švédsko 758
5. švýcarsko 602

O dění v evropském dráhovém golfu se čtenáři Zpravodaje 
dovídají poměrně málo a se opožděním.

Tento určitý dluh chceme splatit následující mozaikou zají
mavostí vybraných z rakouského "ilahnengolf Info" č. 4/1968.

Většina čísla je věnována MZ v padernu, které s končilo vel
kým úspěchem Rakušan!. 0 tomto mistrovství čtenáři Zpravodaje 
byli informováni v tomto čísle.

Již méně známá jsou fakta o dalších mistrovstvích. Junior
ské ME bylo v hard - Horbranz,jako inspiraci pro naši mládež 
přinášíme ale spon výsledky a výkony i
Juniorky :
1. M. Ctto A přiměř 26,06
2. M. Auer A 26,83
3. H. Duzella D 27,25
Junioři s
1. M. Oerloff D 25,42
2. A. Muller D 26,33
3. J. Hagel A 26,42
Juniorky - družstva :
1. Rakousko průměr 26,2y
2. NSR 28,25
3. Švédsko 28,6 j
Junioři - družstva :
1. NSR 25 ,Ut
2. Rakousko 27,42
3. Itálie 27,69
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Mii seniorů bylo v Cdense a N^borgu v Dánsku. Bačalo ve stře
du slavnostním pochodem po pěší zóně v Odense a slavnostním zahá
jením na radnici. Ve čtvrtek a v pétek se hrálo předkolo na hři
štích v obou městech. V sobotu bylo finále. Mistrovství tylo zakon
čeno slavnostním banketem. Uspořádáno bylo dle rakouského dopisova
tele na úrovni "super" a všichni účastníci se již těší na další set
kání na ILí 19L9 - 31.6.-2.9. v Braunau/Inn v Rakousku.
My musíme dodat, že bohužel, v případě našich juniorů i seniorů bez 
naší účasti.

deště páx- výš ledků ze seniorského ME :
Cenioři :
1. H. Prescher D 285

/soupeř našich seniorů s Velké ceny Prahy G. Stieber 15./ 
Geniorky :
1. V. Dameros D 293

/a dále m.j. 7. Rosina Breslmayr - pravidelná účastnice VCP/ 
Družstva :
1. Švédsko
2. Rakousko
3. Dánsko

Celkem 7 zemí.
V rakouském INFO je prostřednictvím telefaxu přetištěn článek 

ze sportovního magazínu 0 - Sport, jehož obsah svědčí o společen
ském postavení a ocenění golfových funkcionářů :
Í Leo Moik /m.j. hlavní rozhodčí letošního Alptn cupu - pozn. 

ed./, který je v minigolfovém sportu činný od roku 1959, obdržel 
"Zlatě vyznamenání xi zásluhy o Rakouskou republiku". Toto vyzna
menání obdržel tento sportovní fanatik za třicetiletou činnost ve 
prospěch svóho sportu. Od roku 1973 pracuje ve funkci prezidenta 
l-akouského golfového svazu. Rakouský dráhový Oolf se pod jeho vede
ním propracoval mezi mezinárodní elitu.

Článek je doplněn fotografií ze slavnostního dekorování, aby se 
•-nad některý pochybovačný čtenář nemohl domnívat, že se jedná o 
novinářskou kachnu ... 
r I^Na závěr novinky z IBGV :
| ^ Z a  řádného člena federace bylo přijato Norsko. Sečko dostalo 
utatut pozorovatele.
oložení IBGV po volbách v roce 1988 :
prezident
viceprezident
soort. komise 
komise pro mládež 
komise pro tisk 
další členové

Rudi Honegger 
H.H. Meyer 
Klaus Engels 
Leo Moik 
Rosa ,'íeyi.rmann 
Sture Lidqvist
3. Peter8son 
G. Zimmermann
K. Kehl 
J. iVagner 
Ch.Telser 
D. Eisele 
G. KrSmer
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li. Hansen

1991 1992
llorako Řecko?
Dónsko

-IV-

C. Sjogren 
G. Gchussler

Místu konání příštích Uii 
1969

tiui
MB juniorů 
UK seniorů

Karsruhe /HBR/ 
studen /žvýc./ 
Braunau /Rak./

1990
Lucembuir
HBR
Belgie

ko

Díky A. Fridrikovi se redakce Zpravodaje dozvěděla o přátel
ském utkání slovenských hráčů s hráči ,VAT Vídeň a MGC 3eefeld-Ka- 
dolz( které se uskutečnilo 16. - 19.břv.-zna v Bratislavě. Rakouští 
hráči se sami nabídli navštívit Bratislavu, s průběhem turnaje 
byli velmi spokojeni a vyjádřili velký zájem nejen o zopakování 
této akce, ale i o uspořádání včtšího mezinárodního turraje v Bra
tislavě. Goučástí dvoudenního programu b^la i prohlídka Bratislavy 
s německým výkladem a večer v největší evropské vinárně "U Mamuta". 
Hejle pěí zahraniční hráči o družstvo byli odměněni pěknými cenami. 
Ha celý program se hráči složili /!/ 1.600 korunami.
Výsledky : 
Muži :
1. A. rridrik Březno 90
2. lVi. Putnoky Březno 92
3. r. Mrázek Bratislava 94
4. i. Palovič Košice 95
5. R. šimanský Trnava 96
6. V. Hoc Bratislara 98
7. K. Frank '.VAT 101
6. H. Weber VJAT 102
9. V. Juráň Bratisla va 106
10. I. Budinec Bratislava 110
Ženy :
1. 0. Polakovičové Trnava 96
2. 1.. Rygl WAT 118
3. H. Hormann Zeefeld-Kalolz 120
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Družstvu :
1. *03n 397
2. Trnava T 426
3. (VAT I 426
ivlezinárodn í utkání -.lovonsko - Rakousko 
Rakousko 639 Glovensko 358

C®!áKŠM
Pokračujeme v otiskování nově zabudovaných hřišl typu mini- 

a turgolf výstavnickou ziz-cí Fluia Olomouc v roce 1966.
Od roku 1970 do konce roku 1988 to je celkem 278 hřišl posta

vených na celém území Ve^orovnání 3 ostatními evropskými
členy I3GV na tom nejsme Spatní, díl hřišl máme hustší ..e* takové 
státy jako jsou Francie, Uelgie, Portugalsko, nebo Dánsko, í/»Im '.v 
ukazatel oproti těmto státům máme i v počtu sportovních klubů i v 
počtu aktivně hrajících členů. Naše země leží uprostřed iivropy mazi 
golfovými velmocemi N3R a sakouska. Není tedy divu, že obliba drá
hového golfu u nás rychle stoupá. Haše snaha o populatiru golfu 
ve sdělovacích prostředcích, propagace turnajů v místě konání a špič 
kové výkony reprezentantů při mezinárodních akcích, to vše má za 
násled ek neustálou poptávku po nových hřištích. Odbytové kancelář 
Flory Olomouc má vyprodáno n^ čtyři roky dopředu !1( Vedoucím pra
covníkům Flory ing.I.Vacovi a s. Felklovi patří dík za dlouhodobou 
spolupráci 3 vedením dráhového golfu. Podle ročních seznamů nových 
hřišl se podařilo získat už 32 sportovních klubů. Oudeme-li i na
dále aktivně přistupovat k prověřování všech možností můžeme z dané 
ho počtu 278 hřišl vytěžit dalších dvacet oddílů.
242 - 1>3(V Tva rožně Lhota - okr. Hodonín
243 - Dobruška - G.řdní odb. učiliště
244 - MRV Lučina - autokempink
245 - Technické služby - 3ílin»
Lbů - UíěHV 3ílovec
257 - TJ ookol Lanžhot - Gportovní areál
258 - Tábor - Dita výrobní družstvo invalidů 
2 59 - MěiíV v orlové - areál zdraví Lutyně 
260 - 0LC3 Trenčín
P. o.
Pro oblastní vedoucí PVK a oddílové PVK připomínám, že dle Gprávy 
č.2/89 bude kontrola školu v červnu 1989. ZařaSte si jednotlivá 
hřiště do krajů.

-vel*
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TAJENKA ; Přání
Legenda : 
vodorovně : A.

a.c.
D.
E.
F.
а.
H.

Svisle : 1.
2.
3.
4.
5.
б.

od redakce Zpravodaje

populární postava z polského seriálu, skvrna na měsíci
slovenská předložka, klávesový hudební nástroj
anglicky "cívka", dívčí jméno
1. část tajenky, označení citlivosti filmů
anglicky "co", kořenová zelenina
starořek, 2.iá«t tajenky
moravské město, osobní zájmeno
český malíř, nepáchne
zkratka krajského svazu spotř.družstev, holandská řeka
cizí ženské jméno, dobrá nálada
postava, předložka
aktivní zábava, nedostatek světla
příjemná, střešní konstrukce
souhlas, materiál pro truhláře
gjLastikj vystupující z plochy, osobní zájmeno
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Č e s k o s l o v e n s k ý  d r á h o v ý  g o l f

neprodejné, pro vnitřní potřebu DG 
vychází nepravidelně
Příspěvky zasílejte na adresy :
Ivo Pavelek, Tajovského 1259 - 142 00 Praha 4
Martin Tománek, U smaltovny 20/G - 170 00 Praha 7 
/výsledkové listiny/
nevyžádané rukopisy se nevracejí

Odpovědný redaktor 
Redakční rada

Ivo Pavelek
Petr Prchal, Nataša Kubíčková, 
Martin Tománek,

Vydává ÚV ČSTV Komise dráhového golfu


