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"Máme co vylepšovat?"

Samozřejmě, že ano. Hemluvme o sportovní atránoa turnajů. 
To patří odborníkům z STK. Předpokládám, žo ao výkonnost hráč
ská základny zlepšila oproti lonakámu roku a my a uspokojení* budeme konstatovat, že to ▼ dráhová* golfu diláme dobře. 8 ela 
však spokojeni být nemůžeme ani po leteeh soustředěná snahy, 
je atmoafára turnajů, přlatup organizátorů k aaJižtóranim slul- 
bám pro účastníky turnaje, celková obležení rieoh hráčů • pro
pagace turnajů mezi veřejnoatí. Možná to nškoho uš unavuje aljr- 
eet stále atejná nářky, ale nopodláhejmo iluzi, lo t# takhle 
stačí a že máme důležltšjží starosti.

Jedná-11 ae o špičkoví turnaj a mezinárodni ůčaatí, jako 
, "ALPEN CUP" nebo "VELKa CEXA PRAHY", pak ie vldlt velká 

snaha organizátorů 1 hráčů po dobrá reprezentant našeho sportu.
Hráči mají dresy po oelou dobu turnaje, dráhy Jaou připravena, 
občerstvení funguje od čaanioh rannioh hodin, neohybí třepetalky 
transparenty, státní vlajky a rozhlas. V areálu Ja přistřižen trávník a na toaletáoh neohybí mýdlo, ručník a kaž na Odpadky 
(nškdy je tam i zroadlo) a všude je čisto. Proč o tom pořád 
mluvit? Ze jaou to banální záležitosti? Právě tyto nákladní po
žadavky jaou předpokladem k cestě mezi uznávaná aporty u nás 
doma. Sportovní výkonnost a kulturnost prostředí, to jaou dvi 
neoddělitelná stránky každáho turnaje. 0 apolečenskám zázemí 
turnajů a programu ve večerníoh hodinách jsme už psali kolikrát.

Ve srovnaní se zahraničními akoemi jsme stále Ještě posa
du. Hemáme vypěstovaný návyk věnovat čas a páčí při organizování 
turnajů všem bodům, o kterých byla řeč. Organisátoři nepřipra
vují turnaje jako souhrn všech bodů. Vždy něco nestihnou. Větši
nou je to úprava hřiště, čistota toalet, propagace a do komplexního hodnocení turnajů patří i dodržování přesných časových 
termínů jako je zahájení turnaje, nástupy skupin na dráhy, ryoh- 
lá organizování sávěrečnáho ceremoniálu a včasná zaslání výsled
ků turnaje.

Není toho mále a chce to dobrou organizaci práce, aby tur
naj nezaskřípal. Vzpomeňte sl sami na turnaje letošního roku, která by snesly ty nepřísnější kriteria. Zjistíte, že vždy orga
nizátorům něco unikle. V náročnosti na vysokou kulturnost tur
najů nelze polevovat. Jde to stuha, zvláště pak, když s kultur
ností života zápasí celá společnost, Znovu al však připomeňme, 
že oddíly se na turnaje pořádaná doma mohou připravit včas a většinou se jedná o tri akoe v sezóně. Pořadatel poskytuje 
vlastně služby ostatním oddílům a to choe přístup v duchu 
"*/3 z/KAZUÍK, HAS PA*". "ZÍKAZHÍK" někdy zlobí, vymýšlí ai,A 
neposílá včas objednávky ha noclehy, zapomíná platit atartovlá, 
ani hrací protokoly z něj nelze vždy dostat, ale to už tak bývá.
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Pořadatel má nervy jako ěpagáty a soustředěným, ale korektním tlakem to všechno musí zvládnout. Hlavní klid a přehled.
Snad jame ašll tento Slánek zařadit až na začátek nová 

sezóny, to už by mohlo být zase pozdě. A aby bylo jasná, řoí 
byla o všech turnajích. Právš oblastní turnaje by mšly vypadat 
velni dobře, protože menší účast a celková klidnější atmosféra přímo vybízí ke zvládnutí vieoh výše uvedených bodů. Káno rádi 
náš aport a chceme, aby se líbil a byl uznáván 1 nesl veřej
ností.

-vel-

PW2
Blíží ae konec sezóny a je třeba skládat účty. žádáme oblastní vedoucí PVK, aby vzali do ruky psací prostředek neba 

všemi deseti vytukali do psacího stroje krátkou informaci o dš- 
ní v oblasti. Jako podklad může sloužit "ZPRAVA PVK č. 2/89", kde se mohou vyjádřit k jednotlivým bodům. Podotýkám, Ze tuto 
informaci potřebuji do 15. listopadu 1989 . Předsednictvo DG 
zasedá pravděpodobné 9. - 10.12.1989 v Praze. Předem děkuji za 
případnou informaci nad rámec uvedených bodů. Stejně tak přiví
tám 1 osobní iniciativu od jednotlivých funkcionářů PVK v oddílech. Zvláště pak očekávám informace o kontaktech v oblastech 
na nově postavených hřištích!!!
Informace

Školící středisko PMV se obrátilo na svez golfu s prosbou o konzultaci při výběru a stavbě mlnlaturgolfového hřiště ve 
Veltrusích. Koncem října se uskuteční obhlídka a první sohůzka* 
Třeba bude možné v budouenu areál využít pro sportovní akce. Zkusit se né všechno.

-vel-

r e d a kCk í pozmXmka
Zpravodaj 3/89 měl původně v rubrice STK obsahovat turnaje 

od CTJ Aritma po přebory republik. Když jsme však všechny kon
cepty snesli na hromadu a spočítali předpokládaný počet stran, vyšlo nám číslo 48. Tak tlustý Zpravodaj není ani technicky 
možné vyrobit, dosud nejobsáhlejší bylo číslo 3/88 o třiceti 
dvou stranách a při jeho kompletování jsme již měli značné 
problémy prošít ten balík papíru sešívačkou.

Proto námnezbylo, než z jednoho superobézního Zpravodaje 
udělat dva obvyklého rozsahu. Tím pádem také v tomto čísle
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nenajdete některá rubriky, které jsme rám posledně slíbili, např. Zadáno pro juniory. Dočkáte se jich v čísle čtvrtá*, 
které je již s větší části hotové a vyjde v krátkém odstupu 
po téts "odtučněné" trojce.

-ánek-

Přetiskujeme v plném ssiní text dopisu, který roseslsl 
lsg.Aohia Fridrik členům předsednictva STK, TUK a PVK, Týká se
froblému, o kterém se jií delší dobu mesl hráči od Ohebu p# Kolce bouřlivě diskutuje - problému oslostátníoh turnajů, lehla Prldrlk k této záležitosti uvádí t

Táto otázka je diskutovaná už 3 roky a prs volků nejednotnost názorov nebola doteraz vyrlešena. Jedině východisko při 
riešení týehto důležitých otások vidím v postupném diskutovaní 
problému rozděleného do troch okruhov. Předon by som ohool vy- 
jadrlťsvoj názor, že tuto důležitá otázku by v konečnom důsled
ku mala rozhodovat športove-technlcká komísla bez možnosti zásahu ostatných komísií vrátanle predsedníotva DO.
Pri přijímaní rozhodnutí aavrhujem postupovat v týoho krokooh:1) Rozhodnut otázku či ostane pri starom systéme, alsbs ohoeme 

striedal CTJ2) Za předpokladu rozhodnutím v prospěch striedanla diskutovat 
2 směry t a) strledat všetkýeh 6 CTJ 

b) střídat 3-4 alebe 5 CTJ
3) Rozhodovat o konkrétných podmlenkach striedanla. o eslkovom 

počte oelkov v 1 lige a o poetupoch a vypadávaní.
Systém v súčasnosti bežiaoí aa ukázal ako mála perpektívny. Jedným z argumentov aa jeho prijatle před troml rokml béla aj 

vlera v prlrodzené strledanle prvých 6-tlch oelkov v liga. Teras mdžeme pri známej sile nlekolkýoh oelkev, zodpovědně přehlásit 
tento argument za krátkozraký 1 nezmyselný, a preto je potřebné 
strldanie zavlest ako zákonitost a ale ake náhodu. Co vledle 
nlektorých funkcionárov k názoru, že nestrledanie CTJ je leptle?
Je to vcelku jednoduché s hřlštla na ktorých ea každoročně hrá, 
dobré poznám, viem aké lopty k tomu potrebujem, nemusím investo
val čas na vymýšlanie systémov. Existuje však naštastie aj laý druh 
hráčov, ktorí nepozerajú len na body, rádi navštívla nové mlesta, 
radí sa učia nové hrištla apod. Sůčasný systém mal dopad aj na reprezentáclu. Voklal na hřistlach, na ktorých sa CTJ každoročně 
opakujú, padajú rekordy, hrajů sa výborné priemery, na nových 
hristiaoh v zahraničí au výkony poměrně slabé. Jednoduohe sme sa odnaučili premýělal a pracovat s novým materlálom.



-  5 -

Vy JádřeDie k návrhu termínovéj listiny TMK

14/15.04.
21/22.04
28/29.04
05/06.05
12/13.05
19/20.05
26/26.05
02/ 03.06
09/ 10.06
16/ 17.06
23/24.06
30/01.07
07/08.0714/15.07
21/22.07
28/28.07
04/ 0 5 /0 8
11/12.08
18/19.08
25/2 6 .0 8
01/02.09
08/09.0915/16.09
22/23.0929/30.0906/07.10

Návrh TUK
CTJ
NSRCTJ
CTJ

Alpencup + CTJ "C"
CTJ
švédsko + PR 
VC Prah*

Majstrovstvá CSSR 
HaJejrovetvá Európy

CTJ
CTJ
Kvalif. 1.1. ♦ FMEZ

moj návrh

NSR + CTJ "C«
CTJ
CTJ
AlpencupPR
CTJ
švédsko
VC Praha 
CTJ
Majstrovstvá CSSR 
MB ♦ CTJ "C"
CTJ
CTJ
Kvalif. 1.1.
PMEZ

Moj návrh vychádza z následovních princlpov s
- Nehrát celoštátné turnaje príllfi skoro a neskoro kvoll poča- 

•iu- CTJ "C" organizovat v temínoeh, ked je A družstvo v zahraničí, nakol*ko tito hráči hy sa tohoto turnaje beztak nezúčast
nili-.VC je dobrovolná akcia, za ktorou je dvojtáždenná pauza k 
následujúeemu CTJ bezpředmětná- Přebor republiky, ako jednu z vroholových akolí roka u nás 
často podceňovánu, nedával v termlnoch zahraničních turnajov.

Tolik tedy Achlm Pridrik. Dopis je sice adresován pouze vedoueía funkcionářům, nicméně redakce Zpravodaje poskytne možnost vyjádřit se k problému každému, kdo o to projeví zájem. 
Otevíráme tak veřejnou diskusi k táto otázce, která se dotíká 
velké většiny československých hráčů.Dopisy zasílejte na adresu redakce, rozsah není omezen. 
Anonymním dopisům nebudeme věnovat pozornost, avšak na požádání 
dopis otiskneme bez uvedení jména autora.

Byli bychom rádi, kdyby se tato ako* stala formou dialogu mezi širokou hráčskou základnou a odpovědnými funkcionáři a aby 
pomohla nalézt pokud možno co nejideálnější řešení celé záleži
tosti.

-ánek-
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TO NENÍ TURNAJ. TO JE REVOLUCE!

Co lze vůbec Ještě dodat 
k TOMU turnaji?

Potřebuje vůbec nějaký komentář turnaj, na kterém 
se snad všichni zbláznili 
a první desítka hrála prů
měr 21,29, věichni zúčast
nění pak průměr 23,46!?Čísla říkají víc než 
Žiaíe slov, pravilo se kdy
si v nadpisu článku časo
pisu Bahněngolfer, ve kterém 
se informovalo o rekordu Gerharda Zimermanna na 10 
okruhů. I v tomte článku 
proto najdete hlavně statistické údaje.

Když onu slavnou sobotu 
ráno ředitel turnaje Aleš 
Vítek slavnostně zahajoval 2.celostátní turnaj Jed
notlivců, zřejmě Jeětě ani 
on netušil, k čemu se schy
luj*,.i když bylo Jasné, že úroveň bude vysoká a počasí 
bylo zcela ideální. Již
frvní kolo však předčilo ta nejoptimističtější 
očekávání. Devatenáctkami 
se prozatím dostali do če
la L.Metelka a F.Kuba, av
šak za nimi se tlačilo 7 
dvaoltek, 8 Jednadvaoítek 
a hromada dalších červených 
výsledků. Družstvo Olomouce 
s výkonem 109 zaujalo první 
příčku, následovalo Březno, 
Košice a překvapivě čtvrtý 
Tanvald. V ženách nejlépe 
zaútočila V.Trelová - 23.

V druhém kole se pořadí 
Již rozmístilo rovnoměrněji, 
kvalitních výkonů však neubylo, ale přibylo! Osmnác
tkou vylétl z pelotonu dva
cítek A.Vítek a zabydlel se 
na prvním místě. Metelka a 
Kuba zůstali za ním s odstu
pem tří úderů, pak výkony 
42 a 43 namačkané na sebe.
Ba první pozici v ženách 
se dvacítkou dostala Danka 
Fridriková. Družstvo Olo
mouce a Košic si udržela své 
pozice, po pádu Tanvaidu

(Aleš Vítek, 26.5.1989)

r . C T j O/omo uc
DttuVA TOaWA,iE. MÍSTO K oU M sif

o u * V Í T E K  m .
„ JMÉNO NT
'■? 15/ ,J ICXCMOIIVa 
fo/rt OLOMOUC
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27.-jas
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a Košic se na uvolněná místa nastěhoval Chomutov (v 1.kole 
až šestý) a Spartak Praha 4.

Uprostřed třetího kola se ozval od blesku, kde Aleš 
Vítek zavěsil osmnácté eso, mohutný jásot a potlesk. V tuto 
chvíli liž začalo být jasné, že se schyluje k senzaci !
Tím spíše, že Aleš byl jevem sice ojedinělým, ale ostatní 
nehráli příliš hůř. Osmnáctku zahrál i Peter Urážek z Bratislavy, kromě toho padly tři devatenáctky, čtyři dvacítky, 
třináct jednadvacítek ...

Družstvo Olomouce zahrálo ve třetím kole 105 úderů 21,00), čímž překonalo svůj rok starý československý rekord. 
Jednotlivě : Benčik 24, Chytil 21, Dostál 19, Arbeit 23,
Vítek 18.

Jedním slovem - fantazie.Vykrystalizovalo i pořadí družstev, po Olomouol s odstupem 
Jedenácti úderů následovalo Březno, Chomutov a Spartak, Tanvald se zhroutil až na obvyklé předposlední miste. V čele žen se 
udržela D. Pridriková.

A přišlo čtvrté kolo. Když Aleš Vítek zahájil dvojkou na 
příčkách (po sérii třiceti sedmi es), ve shromážděném davu te zašumělo a skeptici odcházeli s myšlenkou "hm, ten si to zase 
pěkně pohnojil". Netušili ovšem, že tato dvojka byla první i 
poslední. Sérií 20/18/18/19 * 75 Aleš Vítek dne 27. května 1989 
překonal evropský rekord o dva údery. Od nesmrtelnosti ho děli
lo jen několik centimetrů na vlnách, pyramidách a příčkách.
Tři dvojky za čtyři kola!!) To je průměr 18,75 a úspěšnost 
96 %. No comment.Když se pak Aleše v podvečer ptali, jak to dokázal, odpo
věděl jenomt "Jé nevím. Prostě to napadalo." Jak prosté!
A když se večer mluvilo o tom, že na evropský rekord na osm 
kol mu stačí zahrát něco málo pod osmdesát, nikdo to nemyslel 
ironicky.

Družstvo Olomouce zahrálo na 4 okruhy 432 úderů « další 
československý rekord. Jediný "zelený" výsledek zahrál Marcel 
Arbeit ve druhém kole.

V ženách byla po prvním dni v čele Danka Pridriková (91).
Do finále postupoval v mužích výkon 93. ▼ ženách 104.

V neděli ráno se zřejmě řada hráčů probouzela s pocitem, že se Jim to snad Jen zdálo. Ale bylo tu ještě finále. Počasí 
se zhoršilo a chvílemi dokoncevhr0zil déšt, ale nakonec vše 
proběhlo hladce. Celková úroveň zůstalo vysoká a všichni byli zvědavi zejména na novopečeného evropského rekordmana. Ten 
však Již v prvním kole zahrál skoro dvakrát víc dvojek, než za 
celou sobotu. Inu, něco takového se povede Jen jednou. Dopadla to tak, že Aleš ještě musel o vítězství bojovat, náskok osmi 
úderů z prvního dne však byl dost velký, aby ho uchránil před 
dotírajícími Gašperanem, Ciprem a Pridrikem. Aleš hrál druhý den 90 a celkovým výkonem 165 "jen" dorovnal svůj Ještě čerstvý 
čs.rekord na 8 okruhů z jarního Alpeneupu.

Pokud jde o kategorii žen, zde byl i druhý den triumfem Danky Pridriková. Ta svůj celkový výkon 179 završila devate
náctkou v posledním kole. 0 osm úderů za ní skončila, zejména
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následkem horfiího začátku, Věra Valentová, třetí místo obsadila Dáša Placrová.
Následující tabulka výkonů sehraných v Jednotlivých kolech necht Je výmluvnou tečkou za raportáří z turnaje, který předběhl dobu.

výkon

i. li- ni. IV . v. V I- vit. V lil. X
A& 0 4 2 0 0 0 0 0 3

A 1 3 1 3 A A 3 45
20 ? 2 5 5 5 2. 32
24 & 4h 43 3 5 í 44 3 70
22 40 AQ 41 45 3 40 41 44 400
23 43 20 AS 23 40 42 43 43 42S
2k 4$ 3 45 40 i 5 2 G 7 3

okruh

Výsledky :
i

1 . A. Vítek Olomouc 165 - evropský rekord2. P. Gaěperan Březne 167 na 4 okruhy (75)3. P. Cipro Chomutov 169 a vyrovnaný čs.4. A » Pridrik Březne 169 rekord na 6 okruhů5. M. Moravec Plzeň 1706 • K. Molnár Chomutov 1727. P. Dostál Olomouc 1728. L. Metelka Sp.Praha 4 1739. L. Benčík Olomouc 17310. I. Palovič Košice 173
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ženy :
1. D. Pridriková Trnava 1792. V. Valentová Aritma 187
3. D. Placrová Plzeň 190
4. J. Pasevová Chomutov 193
5. V„ Třelo vá Chomutov 194

2. kolo I. ligy družstev
1. Lokomotiva Olomouc 4322. Mostáren Březno 448
3. Spartak Praha 4 451
4. Slavoj Chomutov 456
5. Slávia VST Košice 458
6. Rakovník 462
7. Start Brno 466
8. Slavia Vs Plzeň 474
9. Aritma Praha 481
10. UNEX Uniěov 482
11. SKBA Tanvald 492
12. Slavoj Litoměřice 499

nový Sa.rekord na 4 okruhy a na 1 okruh (105)

-ánek-

OMLUVA
Redakce ae omlouvá za velice nepříjemnou chybu, která aa 

vloudila do referátu o RTJ Tanvald, Zpravodaj 2/89, Za vátou i 
"... Dáša Bukvieová nedala svým soupeřkám" mé samozřejmě 
náaledovat alovo "šanci". -ének-

jLjl i - Q U . . - ^ l Jjgia.řr g h a . 1 , .  2 . 7 i 1982
Naěe technicky nejdokonalejší hřiště letoa bylo vytížená 

jak ae patří. Počítejte a námi i pražský přebor, Alpenoup,
RTJ, CTJ a "mezinárodní" maratón. Ha Aritmě ae letoa odehrálo 
víc úderů, než leckde jinde za oelou existenci hřišti.

Celostátní turnaj jednotlivců k tomuto záběru přispěl největší měrou, sjelo ae sem 86 golfiatů a 13 golflstek z osm
nácti oddílů. Bylo jasné, že hra bude vysoká, loni zde padaly 
rekordy jeden za druhým. Většina oddílů vyrukovala a nejallněj- 
šími aeBtavaml družstev a tak se přihlížející měli naš těšit.
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Po prvním kole kvetla výsledková tabule věemi barvami.Bylo zřejmé, že kandidáti na vedoucí místa ae vyloupnou co nevi- 
dét • kdo udrží služný průměr a nezaváhá, bude pánem. Jak se ukázalo později, zaváhat znamenalo zahrát hůř než 23.

Druhé kolo se nejlépe vydařilo L.Holubovi. Tak dobře, že už to lépe nešlo - autor první československé osmnáctky, ted 
po letech přidal druhou. Když pak ve třetím kole "potvrdil" 
devatenáctkou, favoriti jen zalapali po dechu. Bylo jasné, že 
porazit tohoto nečekaného abonenta vítězství nebude jen tak. 
Mezitím se snažili i dalěí a červených výsledků přibývalo.Ve čtvrtém kole B.Pokorný završil úspěšné zlepšování devatenáctkou, osmnáotku "vyhobloval" J. Mandák, který to ovšem ke své 
smůle vzal poněkud ode zdi ke zdi : poslední dvě kola 29,18 
sice působila zajímavě, ale nedávala příliš dobré vyhlídky do nedělo.

Po čtyřech kolech byl ve vedení Leopold Holub (82), ačkoliv sl vynikající výsledek trochu pokazil, když zahrál v pos
ledním kole 24. S odstupem tří úderů ho následovali B.Pokorný 
a vyrovnaně hrající Pridrlk, Cipro a Arbeit, všichni 85.
Zklamali někteří favorité. Vítek, který zahájil 25, sice dělal 
co mohl, ale nakonec z toho bylo 90 a konec druhé desítky.Stejně hrál a asi Ještě víc byl zklamán Jan Valenta, který bí 
zde mohl dělat ambice na vítězství ze všech nejvíc.

Čest rodiny tentokrát nezachránila ani Věra, po prvním 
dni vedla D0 Placrová (89) o úder před Pridrikovou.

Velice pestrá byla tentokrát soutěž družstev. Prvním kolem se nečekaně ujal vedení Spartak Praha 4, který v kole 
druhém předehnala shodně hrající družstva Chomutova a Března.
Ve třetím kole Chomutov silně "uliti", zahrál 125 a zdálo se, že je protentokrát vyřízen. Chomutovští se však vzchopili a výpadek suše dohnali - vyrovnáním československého rekordu 
na 1 okruh.Z bojů o prvenství se nepochopitelně vytratila Olomoue, 
po krizovém výkonu obsadila sedmé místo. Rovněž pro Aritmu 
zřejmě nebylo potěšením sdílet 8.-9.místo s Plzni. Domácí tentokrát zacelili kádrové mezery ve svých řadách, přesto se jim 
zle nedařilo.

V neděli převzal tektovlcu Achim Pridrik a ve finiši i mo
hutně dotahující Gašperan. Ani Jeho poslední dvě kola 19/18 
však na strojově hrajícího Pridrika nestačila. Leopold Holub
s nimi krok neudržel, udržal však výborný standard a skončil celkově třetí. Za pozornost stojí zmrtvýchvstání Aleše Vítka (celkově pátjř) a Josefa Mandáka, který se přes již zmíněný handicap, umístil na 10. příčce.

Jen pro zajímavost ! z první desítky tři hráči hráli 18, 
tři 19 a dva oba výsledky, láezi prvními deseti hráči se vyskytl 
jen jeden černý a dva zelený výsledky. *V kategorii žen se pořadí na prvních místech nezměnilo, zvítězila tedy Placrová (178) před Pridrikovou (182) a Pasevo- 
vou (187). Kategorie juniorů byla tentokrát napínavá až do konce, nakonec zvítězil Jirka Trnka výkonem 186, o druhé a 
třetí místo se rozstřelovali oddíloví kolegové Hepimach ml.a Prousek (po rozstřelu v opačném pořadí).
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Výsledky
Muži :
1. A. Fridrik Březno 1 6 8
2. P. Gašperan Březno 170
3. L. Holub Uničov 171
4. J. Mráz Sp.Praha 4 173
5. A. Vítek Olomouc 1736. P. Cipro Chomutov 173
7. M. Moravec Plzeň 175
8. J. Sulkiewicz Tanvald 176
9. B. Pokorný Litoměřice 176
10. J. Mandák Chomutov 176
Zeny..!
1. D. Placrové Plzeň 178
2. D. Fridriková Trnava 182
3. J. Pasevová Chomutov 187
4. V. Valentová Aritma 189
5. D. Kubíkové Uničov 191
4. kolo I. Iíkv družstev
1. Slavoj ghomutov 450
2. Mostáren Březno 451
3. Spartak Praha 4 453
4. Rakovník 460
5. Slavoj Litoměřice 461
6. Slávia VŠT Košice 464
7. Lokomotiva Olomouc 465
8. Aritma Praha 468

Slavia VS Plzeň 468
10. Start Brno 47311. SEBA Tanvald 477

UNEX Uničov 477
-ének-

2. CeCHY-STReD - 7. a 8. RTJ » II.liga, Sp.Praha 4, 8.,9.7.1989
RTJ na Děkance letos proti zvyklostem proběhl Již počát

kem července, prázdninový termín se věak na účasti nepodepsal. 
Pod vymetenou oblohou a v úmorném vedru hrálo v sobotu 54, v 
neděli 63.hráčů a hráček. Letošní dvojice republikových turna
jů zároveň proběhla Jako 1. ročník Memoriálu Pepy Vodenky, 
něktejšího hráče Spartaku, který před několika lety podlehl 
těžké nemoci.

Soutěž byla kvalitně obsazená a konečné poradí "našlapané". 
Hlavními favority byli samozřejmě pražští hráči. V sobotu se Již 
v prvním kole ujal vedeni Jan Sulkiewicz, Pražan hájící bar
vy Tanvaldu, a v čele zůstal až de konce. 0 další dvě místa ae 
rozstřelovali externista domácího oddílu Vl.fiech a bývalý hráč 
Děkanky Vl.Šneider, t.č. Litoměřice. V rozstrelu však nerozhod
la znalost hřiště, ale oddílové příslušnost ...
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V kategorii žen nebylo vítězství Věry Valentově překvape
ním, na druhém místě Bkončila Simona Valentová, Jejíž přítom
nost na stupních vítězů zřejmě bude stále častější. Inu, krev 
se nezapře. Mezi juniory byl nejlepší D. Metelka z domácího 
oddílu.

Vneděli si pro šedesát bodů přišel Metelka starší, Jehož 
po celý turnaj prakticky nikdo neohrozil. Zajímavá byla situace 
na místech dalších, když ae po dramatických zvratech ve čtvrtém 
kole dostali do rozštřelu B. Pokorný a překvapivě M.Tománek 
a_P. Prchal, výletník z Příbrami. Ten se nakonec radoval z dru
hého mjsta, body však musel přenechat třetímu Tománkovi, který 
zároveň vyhrál soutěž Juniora. V ženách ae prosadila Šneidero- 
vá, druhé byla opět Simona Valentová a třetí skončila L.Perglo- 
vá.

Prvním vítězem Memoriálu Pepy Vodenky se stal B.Pokorný 
(součet obou dnů 190).

Silný B-tým domácích neměl s vítězstvím na domácím hřišti 
žádné problémy, překvapením bylo druhé místo zálohy Tanvaldu 
a až páté pozice "béčka" Litoměřic.
Výsledky i 7. RTJ 
Muži :
1. J. Sulkiewioz Tfl nvald 932. V.Cech Sp.Praha 4 953. V. Cneider Litoměřice 954. B. Pokorný Litoměřice 965. J. Pergl Sp.Praha 4 96
Zií-BX. JL
1. V. Valentové Aritma 962. S .  Valentová Aritma 1053. D. Šneiderová Litoměřice 106
Junioři ;
1. D. Metelka Sp.Praha 4 98
Výsledky : 8„RTJ
Mvžl :
1. L„ Metelka Sg.Praha 4

Příbram 872. P. Prchal 943. W. Tománek Sp.Praha 4 94
4. B„ Pokorný Litoměřice 94
5. V. Krejčí Litoměřice 95
Z g m . , , , 1

f

1. D„ Sneíderová Litoměřice 101
2. S. Valentovu Aritma 1193. L. Perglová Litoměřice 133
Junioři :
1 . M. Tománek Sp.Praha 4 94
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5. kolo II. ligy družstev
1. Sp.Praha 4 "B" 4912. SEBA Tanvald "B" 537
3. Tempo Praha 549
4. Aritrna Praha "B" 5535. Slavoj Litoměřice "B" 577
6. Slovan RU Kladruby 600
7. Sokol Přední Kopanina 722
8. Slavia Hr. Králové 2 520

3. MORAVA-SEVER - 7.RTJ + IX.liga, Opava
Redakce výsledkovou listinu neobdržela,

Výsledky 
Muži t 
1. M. Němec Opava 942. J. Kubík Uničov 953. J. Langer Opava 954. L. Holub Uničov 97
5. P. Prokša Opava 98
Sen.v :
1. D. Rubikové Uničov 106
duala*! .i.
1. M. Indrák Olomouc 106
6. kolo II. ligy družstev
1. Golf Opava 514
2. Šternberk 532
3. Loko Olomouc "B" 545
4. UNIX Uníčov "B" 1 315
5 o Loko Olomouc "C" 1 382

4. SLOVENSKO - 7. a 8. RTJ, Trnava, 8., 9«7,
Redakce výsledkovou listinu neobdržela

Výsledky s 7. RTJ 
MaM-Á
1. I. Palovič Košice 872. A. Pridrik Březno 913. Pukanec Traava 92
4. R. šimanský Trnava 92
5. Řadič Trnava 92
Z.«ULJ.
1. 0. Palovičová Košice 98
2. I. Miěovicová Prievidza 98
3. D. řridriková 
Junioři :

Trnava 108

1. IStván Březno 102

-ánek-
7.1989
zapůjčen*.

1989
zapůjčeno.
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7. kolo II. ligy družatev
1. Slavia Trnava "A" 490
2. Elán Bratislava 5 1 0
3. Mostáren Březno "B" 526
4. BC Prievidza 532
5. Slávia Trnava "B" 537
6. Slávia VŠT Košice "B" 575
7. Loko Hlohovec 1 207
Výsledky : 8. RTJ
MUŽI 8
1. A. Fridrik Březno 852. M. Putnoky Březno 87
3. R. Simanský Trnava 89
4. J. Tolarovič Trnava 915. I. QualicH Březno 92
ž&fly-i.
1. D. Fridriková Trnava 97
2. I. Mišovicová Prievidza 100
3. 0. Palovičová Trnava 103
aíMnlvri, i
1. L. Pařák Březno 106
8. kolo II. ligy družstev
1. Slavia Trnava "A" 474
2. Elán Bratislava 4993. BC Prievidza 511

Mostáren Březno "B" 511
5. Slávia Trnava "B" 5576. Loko Hlohovec 996
7. Slávia VST Košice "B" 2 520

5. Velká cena Prahy o putovní pohár hotelu Interoontlnentál 
r«čník, Tempe Praha, 15. - 16. července 1989
Po loňském návalu zahraničních hráčů na Velké cen? Prahy, 

letos nastal druhý extrém - účast cizinců byla minimální 
a žádná eaa letos nedorazila. Kromě tradiční bavorské výpravy 
a dalších hráčů z NSR dorazili letos ^en dva Rakušané a jeden 
Švýcar. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo ;
3 Juniorky a 17 juniorů (ob? kategorie bez zahraniční účasti !)•
4 seniorky (2 ze zahraničí), 8 (3) seniorů', 11 (5) žen a 80 (14) 
mužů. Naproti tomu čtyřčlenných družstev se přihlásilo 25.

Společenské část turnaje Jako každoročně sestávala ze 
slavnostního zahájení a tradičního výletu parníkem (i letos 
zdařilého). Samotné sportovní boje pak začaly v sobotu v půl 
deváté na hřišti pražského Tempa.
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Neúčast silné zahraniční konkurence neměla dopad na kvali
tu výkonů našich hráčů. Jako obvykle rozhodoval každý úder.
Již v prvním kole bylo mnoho dvacítek a jedenadvacítek, deva
tenáctkou zahájil N. Sturm (Bayern).^V tomto duohu pak nHše 
špička pokračovala, zmiňme se alespoň o výborném a vyrovnaném 
výkonu P, Cipra a letos již třetí (nebo čtvrté?) osmnáctce 
Jana Valenty, kterou si zajistil trofej za nejlepší okruh, 
věnovanou vlastní firmou. A kdyby se hodnotil nejsvéráznější 
výkon, vyhrál by jistě každoroční účastník VCP Georg Jhngmayer, 
který zde letos své účinkování skončil již v sobotu výkonem 
20/30/3 0 .

Po prvním dni vedl soutěž mužů Petr Cipro (62). za ním 
byli v těsném závěsu J. Valenta a Norbert Sturm (63). Velkým 
překvapením byly vynikající výkony domácích Malíka (64),
Hakcvce a Vilímka (65). i pro pražské hráče, kteří věděli, že domácí "leží" na hříšti každý den. V kategorii juniorů se 
ujal vedení David Valenta (67), Danuše Kubíková bezproblémově 
vedla nad svými dvěma soupeřkaml (72). Soutěž žen pak probí
hala pod taktovkou Dáši Hirschmann (67), o další dvě pozice 
se dělily V. Valentové a S. Grubl (70).
V mužích postupoval výkon 72, v ženách 73, v juniorech 78 a v 
seniorech 76, juniorky postupovaly všechny a seniorka vypadla 
pouze jediná.

Druhý den sice ráno zahrozil déšl, nakonec ale závodníkům 
pošasí přálo.

V kategorii mužů se vynikajícími výkony prosadili na čele 
J. Mandák a překvapivě P. Lev. Při konečném sčítání měli oba 
127 úderů a o úder předčili P. Cipra. Vzájemný rozstřel byl 
velmi dramatický a hlavní roli měla nervozita. Pavel Lev měl 
už výrazný náskok, dokázal ale "zafinišovat" tak, že ho sou
peř dotáhl a nakonec vyhrál. Nejlepší zahraniční účastník
H. Lobel skončil 6., vynikající pozice po prvním dnu vyklidili domácí.

liezi ženami osvědčila své trvalé kvality Dáša Hirschmann 
a suverénně zvítězila stejně jaké junlorka D. Kubíková a 
seniorka Hagl z Freisingu.V juniorech finálový výkon 62 znamenal prvenství pro 
M. Lipmanna a vítězství nad D. Valentou, na čele kategorie 
seniorů se letos objevilo nové jméno - Vlastimil Krejčí.

V párech musel rozhodovat rozstřel - nakonec se radovala 
dvojice Hirschmann - LBbel. Dáša si kvalitního partnera do této soutěže umí tradičně vybrat !

V hlavní kategorii čtyřčlenných družstev byla hra "hvězdné čtyřky" z Chomutova tak suverénní, že euperfinále byle 
pro ně formalitou a stalo se bojem pouze o 2. příčku, kde na
konec byla úspěšnější Loke Olomouc než družstvo Bayernu.

V pětiutkéní jednotlivých čs. oblastí vyhrály při stejném 
součtu úderů díky lepšímu výkonu nejlepšího hráče Ceohy-západ 
před Moravou-sever.
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Co dodat závěrem? Solidní organizační a vysoká společen
ská úroveň, tradičně vynikající vykony, krásná ceny, ale i 
menší zahraniční účast, absence několika čs. špiček i určitý 
nezájem několika dalších. To byly charakteristická znaky le
tošního ročníku.

Věřme, že si tyto aspekty uvědomují všichni naši golfistá, 
aí už jako hráči nebo organizátoři či funkcionáři.
Výsledky i
Juniorky : 1. D. Kubíková Uničov 145
Junioři X 1. M. Lipmana Chomutov 130

2. D. Valenta Aritma 1343. I. Kellner Březno 140
Seniorky i 1. B. Hagl Preislng 145
Senioři X 1. V. Krejčí Litoměřice 142
Seny X 1. D. Hlrschmann Bayern 1342. S. GrCfbl Landshut 138

3o V„ Valentová Aritma 144
4. B. Pardusová Brno 1455. S. Dorachner Landshut 155

Muži • 1. J. Mandák Chomutov 1272. P. Lev Rakovník 1273. P. Cipro Chomutov 128
4. J. Valenta Aritma 1315. B. Pokorný Litoměřice 1336. H. Lobel Bayern 1347. K. Molnár Chomutov 1346. W. Lippert Bayern 1349. V. Pravotiak Březno 13510. L. Benčík Olomouc 135

Družstva : 1. Chomutov 6072. Olomouc 637
3. Bayern 6474. Ar1tma 550
5. Rakovník A 554

-LV-, -ánek'

6. MORAVA - 8. a 9. RTJ + 11.liga, Kroměříž, 22. , 23.7
Další setkání Jihomoravských golfistfl se uskutečnila v 

Kroměříži v Koperníkově ulici. V sobotních turnajích jednotliv
ců se sešlo 44 mužů (z toho jeden hrál mimo soutěž) a 4 ženy. Celkový počet 48 účastníků byl rekordem sezóny v počtu startu- 
jíoíeh v této oblasti - Morava-jih. V nedělním pokračování 
startovalo 41 mužů (opět jeden mimo soutěž) a znovu 4 ženy. 
Počasí hráčům po oba dny přálo a tak přispělo svým dílem k 
dobrá úrovni soutěže.
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Sobotní soutěž mulů měla vyrovnaný • zajímavý průběh, když 
tři neilepěí hráči dosáhli shodného počtu úderů. V nedělní soutěži exceloval Marek Palkovský, kteří počtem 93 úderů vy
tvořil noví rekord kroraěřížského hřiště (dosud 94 Kamil Kará
sek Šternberk 1986). Vyrovnal také rekord no Jeden okruh (20 
úderů Jindřich Jašek Olomouc 1988). V sobotní soutěži žen Jas
ně vyhrála B. Pardusová a v neděli při její neúčasti bos 
problému svltězila domácí M. Ševčíkové. Také v soutěži družstev 
Jasné zvítězil domácí celek.
Výsledky i 8.RTJ
Muži :
1. J. Metyě2. V. Trdlica3. M. Palkovský
4. R. Doležel
5. J. Láník
Zenj „i
1. B. Pardusová2. M. Ševčíkové
3. A. Hejnová
iaalaží .<
1 .
2. 
3.

V.
M.Z.

Macek
ti&„

Brno 97Kroměříž 97Kroměříž 97Bystřice p.Hostýnem 101
Mostkovloo 103

Brno 109Kroměříž 120Brno 133

Kroměříž 105Kroměříž 105Mostkovioe 107
Výsledky s 9.RTJ
Muži i
1. M. Palkovský Kroměříž 932. P. Zubač Mostkovice 973. V. Trdlica Kroměříž 974. K. Švihel Brno 985. J. Mlkulík Bystřice p.H. 99
2egy i
1. M. Ševčíkové Kroměříž 1122o A. Hejnová Brno 120
3. S. Vysloužilová Mostkovice 127
Junioři =,
1. V. Macek Kroměříž 1012. M. Rygl Kroměříž 1023. P. Doležel Bystřice p.H. 103



-  18 -

5. kolo II. ligy družatey
1. Vodní sporty Kroměříž "A"
2. Sokol Mostkovice
3. Tatran Bystřice pod Hostýnem
4. Start Brno "B"
5c Olympia Blansko
6. Vodní sporty Kroměříž "B" 
lc Vodní sporty Kroměříž "C"

497
517
521
562
597
354
520

-doležel-

Zpětně otiskujeme komentáře k turnajům, ze kterých 
jsme v minulém čísle pro nedostatek jiných informací uveřej
nili je výsledky.
MORAVA-JIH - 6. a 7.RTJ ♦ 4.kolo IX.ligy, Bystřice p.Hostýnem 
_________________________________________ 17., 18.6.1989

V sobotním turnaji jednotlivců nastoupilo 32 mužů a 2 že
ny, v nedělních soutěžích startovalo 39 mužů (z toho jeden 
mimo soutěž) a opět dvě ženy.

Domácího prostředí dokonale využili hráči Tatrami Bystři
ce, kteří vyhráli větěinu soutěží. První den se hrálo na mok
rých drahách za drobného deště, což vyhovovalo J. Mikulíkovi, 
druhý den bylo počasí ideální a R. Doležel ho využil k vyrov
nání oficiálního rekordu hřiště na čtyři okruhy, který vy
tvořil v r.1988 Pavel Šperlich z Olomouce. Oficiální rekord 
Zdenka Seligy z Uničova na jeden okruh (19 úderů z r. 1988) 
zůstal nedotčen. Nejvíce se mu přiblížili první den J.Mikullk 
a Ivan Doležel, kteří uhráli 21 úderů.

-doležel-

MORAVA-JIH - Krajský přebor, Blansko, 25.6.1989
Po dvou měsících se jihomoravští golfisté znovu sešli v 

půvabná rekreační oblasti "Palava" nad výletní restaurací 
'■Myslivna", aby zde v krajském klání rozhodli o postupujících 
do přeboru CSR v Rakovníku. Podle klíče to mělo být 12 mužů 
a 2 ženy.

V přeboru startovalo 33 mužů (jeden mimo soutěž) a 4 ženy. 
Skvěle a zcela suverénně si v soutěži vedl Marek Palkovský, 
který zvítězil s náskokem 7 úderů a počtem 95 úderů překonal 
o 5 úderů dosavadní dubnový rekord Petra Zubače.

Rekord Jana Metyše na jeden okruh (22 úderů) překonal 
o jeden úder jeho bratr Vladimír Metyš VSíKroměřfž (skončil 
však až na 15.místě), zatímco Radek Doležel a Radek Kučera 
z Brna starý rekord vyrovnali.

Do přeboru CSR se probojovali čtyři hráči Startu Brno, 
po třech hráčích z Kroměříže, z Bystřice p.Hostýnem a z Most- 
kovic a jeden hráč z Blanska.

-doležel-
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17 pohárů te Seefeldu
V polovině srpna vyjela skupina 10 našich golflstů 

"za humna" vylepěit svojí účastí konkurenci na 7. ročníku Welnlandpokálu v Seefeld-Kadolz pořádaného u příležitosti jubilea - 15 let trvání oddílu v této vesničce na čs. hranicích.
Turnaje se zúčastnilo 4 členné družstvo Března (Gašperan, 

Pravotiak, Putnoky, Kellner), dále Svihel, Metyš a Langr z Brna, Lev z Rakovníka, Kubíková z Uničova a Vančura ze Spar
taku Praha 4 jako technický vedoucí.

Nominace X. Kellnera a D. Kubíková znamenala první účast československých juniorů na zahraničním turnaji.
Program zájezdu byl poměrně bohatý. Kromě vlastního tré

ninku na velmi těžkém a technickém hřišti Jsme stihli podnik
nout výlet do Vídně, navštívit místní vinně sklepy (Seefeld 
má 500 obytných domu a 400 sklepů) a také zahrát si na flíco
vém golfu v nedalekém Hollabrunnu. Jedná se o dráhy s fllcovým 
povrchem a dřevěnými mantinely s překážkami. Dráhy Jsou delší 
než minigolfové a některé skutečné náročné. Oproti MG Je zde 
několik "esovek", ale takového typu, že někde na konci táhlé
ho svahu Je jamka a v případě minutí míček přijede poslušně 
zpět. Takže i možnost sedmiček Je velká. Normální výsledek zá
vodního hráče na tomto tyjju hřiště Je prý oca 40 - 50 úderů 
na 1 okruh. Hra spojuje výhody perfektního povrchu MTG, kouzlo 
dlouhých rovných úderů MG a zčásti 1 výsledkovou obtížnost velkého golfu.

Z filcu jsme se ovšem rychle vrátili na miniaturgolf, kde 
jsme přeoe jen více doma.

Dva vavříny Jsme získali již v pátek před turnajem.
J. Metyš a L. Langr se umístili na 2. a 3. místě v soutěži ve znalostéch vína, uspořádané v rámci slavnostního zahájení.
Ceny stylové - 10 a 5 lahví vína!

Vlastního turnaje se zúčastnila 71 hráčů v B věkových ka
tegoriích jednotlivců, dále 18 mužských dvojic, 11 smíšených párů, hlavní kategorií byla soutěž 4 členných oddílovýoh 
družstev a vypsáno bylo i neoficiální utkání 7 členných vý
běrů Rakouska, NSR a CSSR. Kromě těohto 3 zemí bylo zastoupeno



-  20

i Švýcarsko a Západní Berlín. Pořadateli se podařilo zaJistit 
pestrou konkurenci s velmi kvalitními špičkami.

Po prvním dnu se usadil na čele 1 naší golfová veřejnosti 
známý Heinz Povolný (MGC Sierning) vynikajícím výkonem 63 
(průměr 21), V těsném závěsu byl Vládo Prsvotlak (64) a třetí 
Libor Vančura (66), který svým výkonem překvapil i sám sebe.
(Před turnajem se ho pořadatelé ptali, zda si jako vedoueí 
výpravy také zahraje ...) V první desítce jsme měli celkem 
6 hráčů.

V juniorech I. Kellner sice vedl (75), domácí Alois Pila 
mu však byl důstojným soupeřem (77). D. Kubíková (84) bojova
la více sama se sebou a záludným okénkem než s jedinou soupeřkou Cornelií Andrasch (108).

Po polovině turnaje jsme vedli i smíšené páry (Metyš 
- Kubíková 157), mužské dvojice (Pravotiak - Putnoky 141), ná
rodní výběry (507) i hlavní oddílovou soutěž (Březno 286).

V neděli se Rakušané (především VAT Vídeň a vynikající 
jednotlivci z dalších oddílu) pokusili o vylepšení pozio a 
částečně se jim to podařilo.

Nejlepší trojice jednotlivců začala shodně - 25, pak ale 
přestal konkurovat L. Vančura a nakonec ani V. Pravotiak nedo
kázal ohrozit prvenství H. Povolného. Cs. hráčů bylo 6 mezi 
15 nejlepšími.

V juniorech Ivan "Trnka" Kellner uhlídal vítězství, Dana 
Kubíková neměla důstojnou soupeřku a vyhrála s přehledem ka
tegorii juniorek stejně jako smíšené páry s Honzeu Metyšem.
V mužských dvojicích se prosadilo duo WATu, na naše tandemy- 
zbylo stříbro a bronz. V soutěži neoficiálních národních vý
běrů jsme měli trochu smůly, po 7 x 6ti kolech jame prohráli 
o jediný úder s Rakouskem.

V hlavní kategorii museli chlapci z Března o prvenství 
perně bojovat, nakonec ho však před dotírajícím VAT udrželi. 
Dostali nejen nový putovní pohár (10 litrový sud na víno i s 
obsahem), ale i starý klasický skleněný pohár, o který se již 
ne,bude v dalšíeb ročnících hrát, takže přešel do trvalého 
držení letošních vítězů f

Jak titulek napovídát celkem naši golflsté získali 17 po
hárů a cen, pouze 2 smolaři se nedokázali dostat na prémiovaná 
místa v žádné kategorii.

Po turnaji již následovalo pouze srdečné rozloučení a-hlav- 
ním organizátorem a velmi pozorným hostitelem Georgem Jung- 
mayerem a poté návrat domů.

Turnaj byl přínosem pro všechny naše hráče, především 
ale přinesl spoustu neocenitelných zkušeností oběma juniorům.



21

Výsledky s
Zákynž :
1. Claudia Jungmayer 

.i
(MGV Seefeld Kadola) 195 0 32,5

1. Martin Scholler (MGC Bodensdorf) 191 0 31,83
Juniorky s 
1. Dana Kubíkevá (Uniíov) 169 0 28,172. C. Andrasch (SC Vieselburg) IBS
Junioři j 
1. Ivan Kellner (Breano) 146 0 24,332. A, Fila (MOV Seefeld Kadola) 149
Senlorky s 
1. Luisa Hohl (MGC Basel) 163 0 27,17
Senioři.:
1. Helmut Rygl (WAT Vídeň) 143 0 23,83
2env t
1. Joseflne Berger (VMC Mistelbach) 160 0 26,67

1. Helna Povolný (MGC Sierning) 133 0 22,172. V. Pravotiak (Breano) 136
3. Heinrich Sterlich (WAT Vídeň) 1374. L. Langr (Brno) 1425. J. Metyě (Brno) 1436. P. Gašperan (Breano) 14312. L. Vančura (Sp.Praha ♦) 148
14. P. Lev (Rakovník) 14922. li. Putnoky (Breano) 15627. L. §víhel (Brno) 159
Dvo.Hce j
1. Sterlich-Doucha (WAT) 282 0 23,502. Langr-Lev (Brno-Rakovník) 2913. Pravotiak-Putnoky (Breane) 292
Smíšené péry t 
1. Metyě-Kubíková (Brno-Uni5ov) 312 0 26,002. Douoha-Mlschinger (WAT) 321
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Národní výběry :
1. Rakousko
2. CSSR3. NSR

1 027 á 24,45 1 028 
1 104

Oddílová družstva i
I, Březno

(Gašperan,Právo tlak, 
Putnoky, Kellner)J. WAT I,

3. MOC Traismauer
581 á 24,21 
584 
610

-IV-

Golfové haly
Západoněmecký Saaopis Bahnengolfer uveřejnil Slánek o 

golfu v halách, který je natolik zajímavý, že ho přetiskujeme 
prakticky v plném rozsahu.

•Burbach? Neznám, snad Haiger/Burbach?". Jen málokdo 
znal donedávna toto městečko ležící m|mo dopravní tepny. Na 
zaSátku roku 1989 se situaee - alespoň pro golfisty- zmíni
la. 31 lety sportovní uSltel Henner Kring tam v bývalé továr
ní hale otevřel centrum pro squash a mlnlaturgolf.

Po halách v Gottingenu a Calle z roku 1983 patřídím od
dílům dráhového golfu, tedy první hala urSená pro rekreační 
hru.

Podnít pro vytvoření sportovního centra v této neobvyklé 
kombinaci získal Kring při dovolené ve Švýcarsku. V této ze
mi je 7 hal s golfovými hřišti a všechny s výjimkou Burglenu 
jsou určeny kromě dráhového golfu také pro squash a tenis. 
Nejznámější je hala a betonovými drahami v Klotenu.kde zákou
tí ae skalkami, vodní rostliny a pestře pomalované stěny ne
připomínají bývalou tovární halu, ale navozují příjemnou at
mosféru centra pro volný Sas. Popularita minigolfového hřiště 
je zde dokonce větší než tenisových kurtů.

V jiném prostředí je hala v dánském Odense. Bezprostředně 
v supermarketu, v 1. patře obchodního domu je světlá, 950 sr 
velká hala a 18 11TG drahami, s koberci na podlaze, množstvím 
zeleně a příjemnou kavárnou. Město zdá hradí 75 % provozních 
nákladů a hala je přístupná pouze prs 800 členů klubu.
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0 takových poměrech nemůže být v obou dosavadních němec
kých halách ar.i řeč.

MGC Gottingen postavil v r.1983 HTG hřiště vlastním ná
kladem ve sklepě jedná školy na pouhýoh 400 m . Hřiště je 
k disposici členům klubu a ženy kde dokonce hrají bundesligu.

Podobná je situace v Celle. 18 přenosných drah je umístě
né taká ve školním sklepě,

1 přes nepříznivé podmínky jsou haly značně využívány. 
Halových mistrovství v Gottingenu v lednu a březnu se zúčast
nilo pokaždé 200 účastníků.

Zatím neexistovaly haly vhodná i pro veřejnost. Pokusy 
se uskutečnily uprostřed 60.let. Velká množství veřejnosti 
navštěvovalo 2 zařízení tohoto druhu ve výstavní hale v Ham
burgu. Veškeré peníze za vstupná pohltily náklady na vytápě
ní obrovské haly.

naposledy ztroskotala takováto hala ve vestfálském Telgte 
v roce 1987. Provozovatel zde instaloval MTG, nenašel ale ohlas 
u veřejnosti, vzhledem k nepříznivá poloze v průmyslová čtvrti 
a nehostinnému prostředí v hale.

S ohledem na konkurenci jiných možností k tráveni volné
ho Sasu je atraktivní nabídka víceúčelového sportovního eentra.

Švýcarský vzor realizovaný v Burbachu stojí nyní před 
zkouškou, ve které doufejme obstojí. V budoucnosti by to zna
menalo možnost celoročního golfového využití i pro miliony 
rekreačních hráčů.

-L V -

50 tisíc úderů na veletrhu v Hannoveru
Ve známém veletržním městě Hannoveru se konal šeatldeaní 

veletrh "Auto, člun a volný čas". Ha této přehlídce zboží 
pro volný čas se prezentoval dráhový golf pavilonem na ploše 
200 m . Expozici financoval německý golfový svaz a organizač
ně ji zajietovali Herma a Gerhard Snagovi. Celá akce stála 
cca 10 000 DM.

Hlavním lákadlem především pro mladé návštěvníky byle 
5 přenosných drah s možností si hru prakticky vyzkoušet.
Cílem nebylo nabírat nové členy do oddílů, ale dát každému 
šanci si zahrát a třeba poprvé přijít do kontaktu s tímto 
sportem. Přitom dostal každý informace od základních aÉ po 
údaje o mezinárodních turnajích.

První den veletrhu navštívil expozici ministr vnitra 
Stock a ministryně financí Braul si o 2 dny později dokonce 
miniaturgolf zahrála.

V golfovém pavilonu se konaly i doprovodné akce - sou
těžní kvízy o dráhovém golfu, předváděni hry závodními hráči, 
propagační turnaje 1 turnaje pro návštěvníky. Ti na závěr 
obdrželi i medaile.

Celkem expozici navštívilo 3 000 hostů.
-LV-
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