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"Setkáni no Růžovém paloučku'

7e Starýoh pověsteoh českých je připomínána věštba, dle která aa jednou sejdou králová ae všech koutů sváta a na Růžovém paloubku uzavřou věžny mír a tím vyřeáí váeohny války a spory. Dnešní politici sl a táto vááťby moo příklad neberou a jejich jednání jsou vátáinou sáhodlouhá, ale neplodná. Sohůze nejvvššíoh orgánů KDG se v poslední dobá pohříchu podobaly víoe politickým sohůzkám než jednání bájných králů. 'Na 4.11. byla na pražskou Arltmu svolána společná sohůze předsednlotva, STK a TMK (celkem 22 funkcionářů ba. DG). Jednání málo vyřeáit vleklá spory mezi STK a TMK týkajloí se předevíím struktury 1. ligy. Za posledníoh 12 máaíoů se uskutečnilo několik oelodenníoh a o půlnoci vášnivými hádkami vroholíoíoh schůzí, která nio nevyřešily. Tentokrát byla účast daleko širší, oo člověk, to názor, takže si pesimistá a sebou málem brali termosky s čajem 
a spacáky a neplánovali žádný program na následujíol den.Naštěstí se škarohlídská předpovědi nesplnily. Jednání nesklouzlo do osobních sporů, skončilo již po 6 hodinách a dokonoe bylo dosaženo několika závěru. Vše Ještě podléhá upřesnění v STK 
a definitivnímu schválení v předsednlotva DG, takže bv bylo předčasná zacházet do podrobností. Snad Jen Jedna základní informace - I. liga by se měla hrát nadále dle dosavadního modelu, tj. se 12 účastníky a s ligovým CTJ na hřištích prvních šesti družstev z minulého ročníku. Novinkou je jakási finále I. ligy na konol sezóny. ČSTV uznal I. ligu Jako oficiální soutěž. Jeli GSSR á~na~~ílnále ligy Wly dokonoe uvolněnyž íí jg -b H !finančnítěz bude mistrem

prostředky IVzhledem k tomu, že současný systém vyhovuje (nebo alespoň nevadí), drtivá většině čs. hráčů, přivítejme tedy to, že byly (snad) ukončeny i spory mezi funkoionáři, které rozvoji čs. golfu v žádném případě neprospívaly a širokou veřejnost (jak ukázala účast oddílů v dotazníková akoi rozesílaná STK na jaře 89) prakticky příliš nezajímaly.. (Tím v žádném případě nekončíme diskusi otevřenou v rubrioe "řorum" v č. 3/89.)

Libor Vančura
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Dávno tomu, oo tato rubrika vyšla ve Zpravodaji poprvé. 
Slibovali Jsme, že budeme pravidelná informovat o tom, oo ee děje 
v juniorakýoh soutěžích, které letos ožily novým duohem, zejména 
díky zavedení bodování a oelostátního žebříčku. Ale 8 tou pravi
delností nám to nějak nevyšlo, ostatně jako celému ZpraVodaJi. 
Snad napřesrok. To už by soutěž Juniorů měla fingovat odděleně, 
takže tato rubrika bude mít o pravidelnou nápln postaráno.

Začnu tam, kde Jsem posledně skončil. Zmatky v pravidleoh, 
na které jsem v čísle 1/89 poukazoval, se komisi STK podařilo 
uspokojivě vyřešit, podrobnosti všichni známe. První zkušební., 
ročník Juniorskýoh soutěží tedy prohěhl bezporuchově - alespoň
t okud se týče sportovní stránky. Pro Ivana Roemera, sestavujíoího ebříček, asi tak bezporuohový nebyl, o což se přičinili výrobci 
výsledkových listin. I nadále některé oddíly juniorské soutěže 
ve výsledkovýoh listinách zcela ignorují. Bylo by asi dobře 
upozornit na to na aktivu oddílů.

Přesto jsme byli v rámci možností o průběžném stavu žebříčku 
dostatečně informováni. Ivan Boemer dělá svou práoi (a nejde jen 
o žebříček) opravdu dobře. Proto také předpokládám, že konečný 
stav žebříčku obdržíte dřív, než vyjde Zpravodaj s tímto mým 
torzem:

1. Jiří Trnka Plzeň 574 1973
2. Ivan Kellner Březno 557 1971
3. Luboš Nepimaoh Tanvald 481 1973
4. Martin Tománek Spartak 443 1971

? 5. Danuše Kubíková Uničov 407 1974
6. Pavel Doležel Bystřice 394 1973
7. Michal Jansa Mostkovioe 382 1976
8. Lubomír Pařák Březno 366 1973
9. Dušan Metelka Spartak 361 1972
10. Vojtěoh Macek Kroměříž 360 1973

Takto mi vyšel konečný stav na prvníoh deseti místech, je to 
samozřejmě bez záruky. Celkový goěet bodů bude možná jiný u Ivana 
Kellnera - vyšel jsem u gěj z předpokladu, že Přebor SSR Je bodo
vaný stejně jako Přebor CSR, oož možná není pravda, ale případný 
rozdíl by neměl být tak velký, aby měl vliv na pořadí. 0 nějaký 
bod vío má aBi Dana Kubíková, zapomněl jsem si totiž opatřit 
výsledky RTJ Kopřivnice, i v tomto případě by však mělo pořadí 
zůstat tak. Jak Je.

Ale aí Je to, Jak chce, nic už neohrozí prvenství Jirky Trnky, 
fcterému Jménem redakoe gratuluji. Jeho vzestup byl letos raketový, 
Jirka přeskočil II. VT a po letošní trojce zÍBkal rovnou první vý
konnostní třídu. Za těohto okolností a díky svému ročníku narození 
je jasným abonentem č. 1 na místo účastníka plánovaného výjeSdu 
na Juniorské mistrovství Evropy do Bavorska v příštím rooe.

Předpokládáme, že příští rok čeká juniory poprvé zgela samo
statné soutěž. Komise STK jistě využije zkušeností z lonskéhoroku 
a upraví současné prineipy tak, aby vše fungovalo oo nejléps.
I když do toho nemám oo mluvit, nabízím k úvaze následující myšlenka* 
Doposud Junioři, nebo spíš všichni golflsté, bojovali o II. VT
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především Jako o oprávnění startovat na celostátních turnajíoh. Myslím, že by nebylo dobře juniorům tnto. motlvaoi vsít, dva junioři s každá oblasti jsou asi přsoa jen málo. Navrhuji vytvořit analogii soutěže mužů, tedy aby startovat na CTJ byli oprávněni 1 Junioři o určitou VT (zřejmě a I.), To je asi věe, oo můžu jako osoba nekompetentní k uplynulá sesoně z juniorského hlediska říot. Zbývá Jeetě reportáž s úspěěná premiéry Přeboru CSSR mládeže v Kroměříži, v redakol Jsme se ale dohodli, že ji zařadíme ohromologloky, takže si jl přečtete v čísle 5/89.Takže ml nezbývá, než popřát kolegům juniorům příjemný zimní odpočinek a na jaře nashledanou T

Martin Tománek

REDAKCE INFORMUJE
Chybou tiskárny doělo u naprostá větěiny nákladu čísla 3/89 k záměně 5, a 20. strany. Za toto nedopatření se čtenářská obol omlouváme.Po rozeslání čísla 3/89 do oddílů nám jeětě zbyl větší počet exemplářů, nebot toto číslo vyělo v mimořádně vysokém nákladu. Eventuálním zájemcům jej můžeme zaslat proti korunová známoe.Redakce dosud neobdržela výsledková listiny z těohto turnajů!

RTJ Přední Kopanina RTJ Prantiěkovy Lázně RTJ Košice CTJ Košice RTJ Tempo Praha RTJ Operva
Vyzýváme STK pořádajíoíoh oddílů, 'aby nám výsledkovou listinu neprodleně zaslali.Při výrobě tohoto čísla Zpravodaje opět došlo ke značnému zpoždění. Problém byl tentokrát v přepsání do konečné podoby. Uzávěrka tohoto čísla byla provedena 19«llstopadu, do tisku bude pravděpodobně dáno 22. proslnoe. Redakce se omlouvá.

redakoe -
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1. Přebor ČSR. Rakovník. 29.-30.7.1989

Již po dvota leteoh opět přebor republiky v západočeské 
oblasti. Tentokrát bylo pořadatelství táto důležitá soutáže svá
řeno pomárná mladému, led rychle se rozvíjejícímu oddílu TJ 
Rakovník. Kutno říci, že domácí připravili turnaj na vynikájíoí 
úrovni a kromě počátečních drobných zmatků týkajíoíoh se ubytování 

nelze tomuto turnaji po stránce zajiátění nic vytknout. Výborná 
připravené hřiště, ubytování nedaleko, kvalitní občerstvení 
po oelou dobu, pěkná brožura, upomínkový kachlík pro každého 
účastníka.

Ka záludném rakovniokém hřiáti bojovalo o tituly přeborníka 
a přebornice republiky 84 mužů a 11 žen. Charakter hřiště se 
plná projevil, dobrá znalost hřiště zde byla výhodou obrovskou^, 
a na koni byli především domácí. Za ideálního počasí se v sobotu nej
lépe dařilo Pavlu Lvovi (87), následovali Andr, Řehák, Langr,
Mandák a další. V kategorii žen ee po Styřeoh koleoh ujala vedení 
Jpasevová s Pardusovou (obě 102), avšak i další pořadí bylo velmi 
těsné a bylo tedy Jasné, že k "lámání chleba" dojde až v neděli. 
Kedžle ee týkala sedmašedeséti mužů a devíti žen (výkony 105 
a 114). Navzdory očekávání Jeli v sobotu domů nejen středočeši 
(z krajskáho přeboru nepostoupil pouze jediný účastník), ale 
i mnoho hráčů z jiných oblastí.

Dvě kola nedělního semifinále rychle vyřadila dalších 
19 mužů a 2 ženy a už tu bylo finále. Finalisté již měli jistý 
postup na mistrovství ČSSR, jako obvykle tedy bojovalo čelo o titul, 
střed o bodu a koneo o peníze. K větším změnám na prvních místeoh 
Již nedošlo, i když Josef Mandák užuž sahal po dalším titulu 
přeborníka republiky, sedmadvaoítka v posledním kole však jeho úsilí 
obrátila vniveč... Zvítězil tedy Pavel Lev krásným a vyrovnaným vý
konem 174, druhý skončil Andr, na Mandáka zbylo třetí místo. Ani 
soutěž žen nezaznamenala výrazné proměny v pořadí, přes pokažený 
závěr zvítězila Pasevová, v rozstrelu o další místa porazila 
Pardusová Sneiderovou.

Závěrem bych pouze dodal, že ve chvíli, kdy tímto Zpravodajem 
lietujetem je již rozhodnuto, že příští rok se bude v Rakovníků 
konat CTJ. Pokud se jeho pořadatelství Rakovničtí zhostí se stejnou 
profesionalitou, Jako tomu bylo při Přeboru CSR, máme se nač 
těšit a Rakovník má nejlepší šanoe stát se oblíbenou štaoi 
golfistů z celé republiky.

- ánek
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Výsledkyi
Maži
1. Pavel Lev Rakovník 1742. Zdeněk Andr Rakovník 1783. Josef Mandák Chomutov 1804. Jaroslav Řehák Rakovník 1815. Josef Mráz Spartak 1836. Libor Langr Brno 1837. Miroslav Svoboda Olomouo 1838. Marcel Arbeit Olomouo 1849. Leopold Holub Uničov 18410. Vlastimil Krejčí Litoměřioe 189
h.82.

1. Jana Pasevová Chomutov 2012. Běla Pardusová Brno 2043. Dana Sneiderová Litoměřioe 2044. Dana Kubíková Uničov 211
5. Hana Doležalová Olomouo 211

ls_ Přebor SSR . Trnava. 29.-30.7.1989
Redakoe neobdržela výsledkovou lletlnn, ^apůj?ené. 
Výsledkyt
Maži
1. Palovi? Koěioe 1742.3. MargitaSimanský KoěioeTrnava 1741764. Sutnokjr Březno 1775. Qualich Breznt 1776. Kellner Březno 1787. Tolaroví? Trnava 1798. Pravotiak Březno 1*799. Hlbogký Trnav a 18010. Murín Koěioe 180

2enr
1. Miěovicová Prievidza 1942. Palovičová Koěioe 1973. Záková Trnava 236
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3. Mezinárodni maratón. Arltma Praha. 5.-6.8.1989

Již na začátku roku bo ča. i zahraniční oddíly dověděly
0 nové lahůdoe v naší termínové liatině - maratónu na 16+8 hodin.
Ke své škodě tuto nabídku většinou nevyužily. Konkurenoe ligových
1 pohárových, oeloetétníoh i republikových turnajů, mistrovství,
VCP, zahraniční výjezdy, doba dovolených, scházející tradice.
To byly problémy, ee kterými se musel novorozenec vyrovnat.
Nakonec se 5.8. v 6.30 ráno sešlo na pražské Aritmě 12 dvoučlenných 
družstev ze 6 oddílu. Ti, kdo přišlí, nelitovali.

Počasí prálOj optimální golfové klima narušovala Jenom ranní 
rosa. Většina hráčů odstartovala zostra a první "18" padla 
Ještě v době, kdy se před Jinými turnaji chystáme k snídani.
J. Sulklewicz tím vydělal pro celou dvojioi první prémii - oběd 
za tento výkon. Stravu pro družstvo obstaral tímto způsobem Ještě 
Jednou a napodobil ho také J. Schioht, M. Kotek a D. Valenta, 
ten dokonce třikrát !!

Kromě této stálé prémie bylo vyhlášeno ještě dalSíoh 12 
prémiovýoh kol o různá odměny.

Bylo možno libovolně střídat, přičemž každý musel odehrát 
minimálně 30% okruhů po oba dny. Mezi okruhy nebyly žádné přestávky ! 
Varianty střídání byly různá. Tandem Vilímek-Vozár se střídal 
po každém kole, dvojioe Vančura-Hybner vsadila na rozehranost.
L. Vančura odehrál bez přestávek 12 a 8 okruhů, R. Hybner dokonce 
18 (!) a 7 tokruhů.

Zvláště pikantní byla hra v sobotu večer, kdy se ukázalo, 
že některé dráhy se nacházejí zvela mimo působení halogenů.
Míření na body bylo nahrazeno slovní navigací spoluhráčů a na kva- 
11té některýoh nočních výkonů to neubralo - napr. D. Valenta 20,
M. Tománek 22.

Kdo očekával nějaká zhroucení působením času a psychické 
únavy, ten se mýlil. Vynikajíoí výkony a osobní rekordy padaly 
po oeíýoh 24 hodin.

Na čele se usadili hlavní favorité Valenta otec a syn a 
nikdo se k nim nedokázal ani přiblížit. Konečný počet 952 úderů 
na 45 okruhů znamená průměr 21,16 (Jan 21,00, David 21,30).

Druhé místo ei zajistila také domácí dvojice Valentové - Kotek 
a s dosaženým průměrem byli asi také spokojeni. Z ostatních hráčů 
na sebe svým výkonem upozornil J. Sohicht, který by v hodnocení 
Jednotlivců obsadil 3. místo (průměr 22,33 na 30 kol).

Turnaj byl zakončen rozdílením krásných cen včetně putovního
§ohár^ věnovaného sponzorskou firmou Cristal Shop Classic. ampanská stříkalo jako při dojezdu Formule 1.

Celostátní komise STK má starost navío, držet se dosavadních 
regulích uvedenýoh na listině čs, rekordů nebo vzít v úvahu výkony 
dosažené na maratónu a změnit regule?? Otázkou ovšem zůstává, 
zda mají zodpovědní funkcionáři k dispozici výsledkovou listinu.
Během dvou měsíců po turnaji ji např. v Praze dostal pouze 
vedoucí oblasti ing. Josef Kůrka, který ji laskavě zapůjčil redakci 
Zpravodaje. Navíc je listina počtářským cvičením - u každé dvojice 
je uveden pouze výčet Jednotlivých okruhů, chybí věak celkové součty... 
To je ovšem Jenom jedna vada na kráse.

Perfektní průběh turnaje a vynikající sportovní výsledky 
budou jistě tou nejlepěí propagací pro dalěí ročníky.

-  IV -
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Výsledky!

1. Valenta-Valenta 952 (průměr 2 1 ,1 6 )
2. Valentová-Kotek 1.027 ( 22,82)
3. Pokorný-Pergl 1.034 ( 22,98)
4. Sulkiewioz-Vidím 1.057 ( 23,49)
5. Perglová-Sohioht 1.065 í 23,67)
6. Vančura-Hýbner 1.078 ( 23,96)
(oelkem 12 dvojiq1)

■ "C". Spartak Praha 4. 12.-13.8.1989

Dva celostátní turnaje kategorie "C" ee letos objevily 
v termínových listinách Jako novinka a první z nioh proběhl 
v polovině srpna v Praze. Jak tato premiéra probíhala a oo ukázala ?

Vzhledem k bodovému ohodnocení mělo teoretloky na Děkanoe 
proběhnout něoo mezi CTJ a RTJ, Jak do účasti, tak do výkonnosti 
zúčaatněnýoh. Avěak ve skutečnosti by se dalo hovořit spíěe 
o RTJ s oelostátní účastí. Absolutní Špičky ohybžly a turnaj 
o síle 55 hráčů a 6 hráček není na DSkanoe žádná zvláStnost.

Přesto se hrály kvalitní výkony. Pro domáoí nebyl turnaj 
takovou bodovou žní, jak ee očekávalo, excelovali předevěím hráči 
Rakovníka, Jeětě rozjetí z úspěěného přeboru CSR. Chyběl sice čerstvý 
přeborník Lev, dobře ho však zastoupili Řehák a Kovář, po čtyřeoh 
kolech byli ve vedení 89. V sobotu hráli výborně i Souček (92), 
Sulkiewioz (91), z domáoíoh se překvapivě nejlépe prosadil 
mladý Tománek (93), který zde předevěím zúročil stovky hodin 
tréninku.

Mezi ženami se v první části nejlépe dařilo Šneiderové (102) 
a Pardusové (106), od ostatních konkurentek měly poměrně bez
pečný odstup. Do finále postupovalo 41 mužů (výkon 111), ženy 
postoupily věeohny.

Druhý den Jiz nedoělo k výrazným proměnám v pořadí, s výjimkou 
L. Metelky, který výkonem 88 dohnal, oo zameěkal v sobotu a 
po rozstřelu s Kovářem skončil celkově druhý. Z rakovniokých favo
ritů lépe zahrál a zvítězil Řehák, Kovář, se přes lepěí závěr musel 
spokojit až s třetím místem.

Mezi Parduaovou a šneiderovou se rozhodovalo až do konce, 
po nevydařeném závěru Šneiderové byla nakoneo Pardusová o úder 

lepěí. Třetí místo obsadila Ševčíkové z Kroměříže. V kategorii 
Juniorů zvítězil bez problémů Tománek (184).

-Anek

Výsledky*

Maži
1. J. Řehák Rakovník 180
2. L. Metelka Spartak 182
3. L. Kovář Rakovník 182
4. M. Tománek Spartak 184
5. M. Souček Rakovník 185
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6. J. Jašek Olomouc 189
7.
8.

J. Sulkiewioz
K. Svihel

Tanvald
Brno

189
190

9. VI. Krejčí Ditoměřioe 190
10. B. Pokorný Litoměřice 191

ženy
1.
2.

B. Pardusová 
D. Sneiderová

Brno
Litoraěřioe

203
204

3. M. Ževčíková Kroměříž 220
4. H. Doležalová Olomouc 220
5. J. Bokrová Příbram 226

Č80HX - STŘED - RTJ + II, liga. Hradec Králové.20.8.1989

Výohodočeské metropole přivítala 55 účastníků a 9 účastnic 
republikového turnaje Jednotlivců obvyklým vedrem. Hrálo se 
tentokrát Jen v nedáli, takže bylo dost času k natrénování 
tohoto nelehkého hřiště a Jiné přípravě k turnaji.

Turnaj byl výborným způsobem zorganizován, účastníci 
pěli ohválu zejména na bufet, který fungoval snad letos nejlépe 
ve středních Ceoháoh.

Pokud ee sportovních výkonů týěe, nejlépe se dařilo Janu 
Perglovi ze Spartaku, výkon 93 znamenal jeho letos Již třetí 
vítězství na RTJ. Další dvě místa byla předmětem rozstřelu, 
kde zkušenější Mužík zvítězil nad L. Novákem (oba 98). V katego
rii žen byla soutěž obohacena o účast prvoligové hráčky Tanvaldu 
Bukvioové, která zvítězila výkonem 107. Napínavý byl tentokrát 
boj juniorů, který vyvrcholil rozstřeleni B. Duchka, D. Metelky 
S M. Žákovského, prvenství nakonec vybojoval Duchek.

X v šestém kole II. ligy zvítězil tým Spartaku Praha 4, 
tentokrát si však cestu k prvenství másel hledat ze zadních 
pozic. Druhé skončilo Tempo a třetí družstvo domáoíoh.

- ánek

Výsledky:

MA.ž í =.

1. Jan Pergl Spartak 93
2. Pavel Mužík Spartak 98
3. Libor Novák Tanvald 98
4. Jiří Sohioht Litoměřioe 99
5. Jiří Janík Hradec 100
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ISSXL
1. Dáša Bukvioová Tanvald 107
2. Dana Sneiderová Litoměřioe 110
3. Eva Kubíková Hradea 121

isaisĚií
1. Bohdan Duohek Litoměřioe 101

6„ kolo II. ligy družstev

1. Spartak Praha 4 "B" 524
2. Tempo Praha 545
3. Slavia Hr. Králová 549
4. SEBA Tanvald "B" 550
5. Slavoj Litoměřioe "B" 558
6. Aritma Praha "B" 593
7. Slovan Kladruby 6318. Sokol Přední Kopanina; 1.059

6. ČECHY - ZÍPAD - 7. a 8. RTJ Plzeň. 19.-20.8.1989

Jediný prázdninový dvoj termín ▼ západní oblasti s« obehrál 
v Planí. Jaká však bylo překvapení stálých účastníků plzenskýoh 
turnajů, když přišli na hřiště a začali tránovat mnoha láty 
zažitá signály. Po generální úpravě hřiště, kde přibylo i nelehká 
"okánko", se muselo začít znova jako na novám hřiáti. Těžší 
určitá není, ale už se nemůže hrát se zavřenýma očima. Snad 
vlivem času dovolených a prázdnin se sešel letos nejraenčí počet 
účastníkůj pouze 60. Ti sl věak s chutí aahráli na dobře pripra- 
venám turnaji. Sobotu zvládli lépe přespolní než domáol. Po ú- 
porném boji s K. Šmídem z Rakovníka zvítězil eraistr Evropy 
P. Cipro. Cest domáoích zachraňoval na třetí pozioi mladí J. Trnka. 
V ženách bez účasti D. Placrová duel chomutovských rivalek došel 
rozuzleni až v závěrečném rozstřelu, ve kterém byla překvapivá 
lepši VI. Trelová. Nedále se víoe soustředila na boj družstev.
Na dobu slavných let se rozvzpomnála družina příbramských staroů 
a bezkonkurenčně zvítězila. Toto kolo navíc nevyšlo Pr. Lázním, 
na která vítěz získal plných pět bodů v celková tabulce. Na zvrá- 
oení pořadí Je však už asi pozdě. V Jednotlivoíoli se už dařilo 
domácím hráčům. Jasně zvítězil I, Cása před J. Trnkou. Bronz ei 
v rozetřelu vybojoval V, Kubíček ■ Příbrami a odsoudil tak domácí
ho M. Petráška k nezáviděníhodnému "double", dvakrát za sebou 
bramborová medaile. V ženách ogět mezi sebou bojovaly hráčky 
Chomutova, zapomněly však na třetí vzadu. Tou byla K. Podroužková 
z Příbramí, které eí svým vítězstvím připomněla, že kdysi bylo 
toto hřiště Jejím domácím.

-pro-
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Výsledky.- 7. RTJ:

Muži

1. Petr Cipro Chomutov 93
2. Karel Šmíd Rakoyník 94
3. Jiří Trnka PÍ zej) 96
4. Milan PetráSek 

Radek Sejner
PÍ zej) 99

5. Plzeň 100

ženy

1. Vladimíra Trelová Chomutov 103
2. Jana Panevová Chomutov 103
3. Eva Maoourová Příbram 111

Výsledky - 8. RTJt

Muži

1. Ivan Čása Plzeg 87
2. Jiří Trnka Plzeň 94
3. Vladimír Kubííek Příbram 95
4. Milan PetráSek Plzeň 95
5. Josef Mandák Chomutov 96

Ženy

1. Kateřina Podroužková Příbram 101
2. Jana Paaevová Chomutov 102
3. Vladimíra Trelová Chomutov 103

5* kolo II» liprv družst ev

1 . Příbram "A" 501
2. Chomutov "B" 537
3. Plzeň "B" 539
4. Příbram "B" 546
5. Pr. LáznS 547
6. Rakovník "B" 560
7. Cheb 595
8. PřeStice 655
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7. MORAVA - SEVBR - 8. a 9. RTJ. Kopřivtíloe 19.-20.8.1989 

Výsledkovou listinu redakoe neobdržela, sapůjčeno. 

Výsledky - 8. RTJt
M.wM
1. 1. Holub Uničov 101
2. Z. Zapletal Uničov 103
3. S. Římský Uničov 105
4. Němeo Opava 106
5. ?. Pustofka Olomouo 106
ISBX ■ ;
1. D. Kubíková Uničov 1042. H. Doležalová Olomouo 106
3. P. Karásková Šternberk 113
Junioři
1. D» Kubíková Uničov 104

7. kolo II, ligy družata*

1. Loko Olomouc B 5472. Šternberk 563
3. Golf Opava 564
4. Loko Olomouo C 677
5. UREX Uničov "B" 5846. Kopřivnice 2.520

Výsledky -9. RTJt
Muži
1. J. Kubík Uničov 962. S. Zooh Uničov 98
3. J. Jaě ek Olomouo 994. Z. Zapletal Uničov 100
5. Prokěa Opava 102

Holub Uničov 102
hsx
1, H. Doležalová Olomouo 111
2, D. Kubíková Uničov 112
3. P. Karáaková Šternberk 115 1
žaniglí.
1. D. Kubíková Uničov 112
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8f kolo II. Iíkv družstev
1 . loko Olomouo "B" ■539
2. Šternberk 949

TOEX Unicov B 545
4. Golf Opava 578
5. Loko Olomouo C 1394
6. Kopřlvnloe 2520

8. SLOVENSKO - 9. a 10. HTJ Březno, iq,-20.8.1989

Výeledky - 9. RTJ:
Maži .02.)
1• P. Gašperan Březno 86
2. P. Hlbookjf Trnava 88
3. TI, Pravotlak Březno 89
4. I. Pnlovič KoSice 89
5. P. Mrázek Bratislava 92
ŽL«ď U )
1. 0, Palovičová Košice 103
Junioři (3)
1. I. Kellner Březno 95

0. kolo II. litrv družstev
1. Slavla Jrnava A 481
2. Mostáren Březno B 496
3. Elán Bratislava 510
4. BC Prievidza 525
5. Slavla Trnava B 6096. Lokomotiva Hlohovec 687

Výsledky - 10. RTJi
MJA.Ž1.DSJ
1. VI. Pravotiak Březno 90
2. P. Pukaneo Trnava 91
3. M. Putnoky Březno 92
4. P. Hlbocký Trnava 95
5. P. Gašperan Březno 95
ženy ,(3),
1. 0. Palovičová Košice 97
^t(niori { J )

1. I. Kellner Březno 98
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10. kolo II. ligy družstev
1. Slavia Jrnava A 492
2. Mostáren Březno B 503
3. Elán Bratislava 519
4. BC Prievidza 535
5. Trnava B •647
6. Loko Hlohovec | 650

9. Mistrovství ČSSR. Šternberk - Olomouc. 26.-27.8.1989

Haluze a větve začaly padat na olomouckém hřiěti dlouho před
tím, než zde bylo zahájeno U .  mistrovství CSSR v dráhovém golfu. 
Přes hřiště se ve středu přehnala průtrž mračen doprovázená vi- 
chřioí. která sklátila několik stromů, ledvinu zachránil jen 
obzvlást kvalitní plot, kteří pád prastarého kaštanu přímo 
na zařízení zarazil.

Dráhy tedy jako zázrakem při této přírodní katastrofě nebyly
? oěkozeny, přesto se však jejich teohnický stav - konkrétně stav abyrintu - stal při slavnostním zahájení předmětem bouřlivé 
diskuse, která vážně narušila slavnostní průběh aktu. Mantinel 
na Lokomotivě Je odjakživa vykloněn směrem z dráhy a tu a tam míč 
při hře na buzara vyskočí ven. Toto se dosud přeoházelo mlčením 
nebo bylo komisí pro hřiště tolerováno. Při letošním CTJ bylo 
pořadateli uloženo, aby dráhu upravil, ůčastníoi mistrovství však 
konstatovali, že Je opat vše při starém. Vše vyvroholilo při 
slavnostním zahájení dotazem z pléna "co tomu říká hlavní roz
hodčí a komise pro hřiště". Po delším váhání vyplněném nedůstoj
ným překřikování přítomných přes sál povstala komise pro hřiště 
a prohlásila dráhu za hratelnou s tím, že "je to zrejme v type 
úderu". Záležitost tedy byla uzavřena, málokdo se však s tako
výmto vysvětlení spokojil. Při turnaji pak např. L. Metelkovi 
míč vyskočil třikrát za sebou...

Nejvyšší mistrovská soutěž začala i v sobotu ráno skutečně 
zajímavě. "Horší" olomouoké skupině se dařilo celkem dobře, 
ze všech nejlépe M. Moravoovi, který zahájil devatenáctkou a 
pokračoval výbornou sériíj nechávaje všechny soupeře za sebou.
Když však paní Ceobová začala na výsledkovou tabuli zapisovat 
výsledky došlé ze Šternberka, přítomným lezly oči z důlků:
Dostál 27, Gaěperan 28, M. lipmann 27 átd... Nejvíce ze všech 
účastníků mistrovství však trpěl na domácím hřišti M. Zatloukal, 
výsledek 47 v prvním kole byl pro něj šokem, ze kterého se už 
nevzpamatoval a Černý Petr posledního místa mu zůstal až dp konoe.

Celkově však asi hrála hůř papírově lepší skupina ve Štern
berku. Naprostým šokem bylo proto "ig" Věry Valentové v druhém 
kole (mimochodem, její manžel zárovén přivezl 2 9...) Řada hráčů 
odjížděla do Šternberka s pocitem, že ted teprve budou muset 
"zamakat" a že se ještě ledacos změní. A Změnilo, mnozí Ještě dnes 
s hořkostí vzpomínají, Jakou faoku Jim záludné átšrnbergké hřiště 
uštědřilo. Lepší skupina zatím v Olomouci uspořádala ohňostroj 
červených výsledků nikoliv nepodobný tomu,- co jsme zde viděli 
při letošním CTJ.

Po prvním dni byl v čele pelotonu Milan Moraveo s výkonem 
126. Těsně za ním se nakupili David Valenta, Aehim Fridrik,
Leonard Benčík a Roman Kovéč^ všichni 127. Bylo jasné, že boj 
o titul bude leště dramaticky. Naopak zoela Jasnou kandidátkou na 
titul mistryně byla Již v sobotu Věra Valentová (130).
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Druhý den odstartovala lepší polovina hrající ve Šternberku 
se značným zpožděním způsobeným prudkým deštěm, ale ani ztíženě 
klimatické podmínky nebránily v hodnotnýoh výkoneoh.

V Olomouci nepršelo, hrálo se dle předpokládaného časového 
programu. "Vstát z mrtvých" se zde vynikajícím způsobem pokusil 
Aleš Vítek, mající značnou ztrátu ze soboty. Nakoneo zůstal 
těsné za branami 17 - ti členného superfinale, kam z horěí polo
viny nepostoupil nikdo 1 Tento husarský kousek se povedl pouze 
mezi ženami, a to stéle ještě žákyni D. Kubíkové, která za sebe 
nejlepším semifinálovým výsledkem odsunula takové soupeřky, jako
je 0. Palovičová nebo D. Placrová a zařadila se na 3. příčku v CSSR.

V superfinále bylo z§ 17 mužů 9 ze západní oblasti (4x Rakov
ník, 3x Chomutov, 2x Plzeň), naopak Jiné renomované oddíly zoela 
ohyběly.

Na trůn novýoh mistrů CSSR nakonec po suverénních výkonech 
usedli A. Pridrik a V. Valentová.

Obrovský boj se rozpoutal o 2. místo. Dramatioký dvojrozstřel 
I*. Benčíka a D. Valenty vyvroholil na blesku bez rozhodnutít 
když David nedal a předal všechny trumfy L. Benčíkovi, který 
ale prohodil tak, že trojka byla skoro jisté, Leo však dohrál. 
Nakonec rozhodla paní Štěstěna, D. Valentovi při náhlě smrti 
nespadla trubka a Leonard Beačík zachránil čest domácího oddílu 
druKým místem.

Mistrovství bylo uspořádáno po sportovně technické a orga
nizační stránce vynlkajíoím způsobem, i když to v daných podmín
kách nebylo vůbec Jednoduché. Účastníkům částečně scházelo 
"oslazení" sportovního programu, které k takovéto vroholné akci 
patří - suvenýry, společenský program ap.

Golfišté vraoejioí se domů směrem na prahu zažili v nedělním 
večeru horror v podobě totální dopravní kalamity způsobené 
odjezdem 100 000 návštěvníků z ME motocyklů v Brně kombinovaným 
s průtrží mračen a následným sesuvem půdy na dálnici. Kdo jel 
vlakem, vyhrál...

- ánek, -LV-

Výsledky!

1. Aohlm Pridrik Březno 229 (11 okruhů)
2. Leonard Benčík Olomouc 237
3. David Valenta Aritqja 237
4. Milan Moravec Plzeň 240
5. Roman Kováč Brno 242
6. Pavel Lev Rakovník 242
7. Petr Clpro Chomutov 244
8. Zdeněk Andr Rakovník 245

Marcel Arbeit Olomouc 245
10, Karel Molnár Chomutov 245
11. Pavel Dostál
12. Ladislav Svihel

Olomouc 245
Brno 248

13. Miroslav Svoboda Olomouc 249
14. Josef Mandák Chomutov 249
15. Vladimír Černý Rakovník 250

f a m

1. Věra Valentová Aritma 251
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2. Danka Fridriková Trnava 257
3. Lana Kubíková Dničov 269 0 14. Olga Palovičová Košlge 243 (10
5. Dagmar Plaorová Plzeň 247
čMk<2ŘÍi
1. Jiří Trnka Plzeň 231 (10 okruhů)

Rarita nebo běžná praže ?

Filatelisté sl nejvíoe oeni známek - rarit, kterých se zaoho- 
valo velmi málo nebo jsou zajímavá nap?, chybným tiskem apod. 
KoŠičtí golfistá letos pořádali dvoj-RTJ a jedno CTJ. Chopili se 
příležitosti a vytvořili pro sběratele výsledkovýoh listin hned 
3 rarity.

Výsledková listina z CTJ byla rozdávána 14 dní po turnaji 
(již to je pozdě) nn CTJ v Březně a to pouze tomu, kdo se zrovna 
v tomto městečku pod Tatrami nacházel. Ostatní neměli Sanoi.
Nevím, jaká Je situace v Jiných oddílech - ale pro příklad - ze 
Spartaku Praha 4 dostal výsledkovku předseda celostátní TMK 
M. Kožíěek. Smůlu měli a dodnes (29.12. - 90 dní po turnaji) mají

- I. Pavelek - oelost. PVK
- J. Kůrka - ved. oblasti
- M. Tománek - redakoe Zpravodaje
- L. Vančura - STK oddílu

Pro úplnost Je třeba přiznat, že ti, kteří výsledkovou listinu 
dostali, si moo nepomohli. Je zpraoována počítačem Commodore 
a ohybně Je ujedeno "pouze" 26 mužů a 2 ženy. Aby to klasifikační 
praoovník V. Sneider neměl tak Jednoduchá, nedostal pro jistotu 
hrací protokoly, takže pořadí žen po rozstřelu musel uvást dle 
ústních nezaručených informací. Myslím, že počitadlo s kuličkama 
a písař s pergamenem by informovanosti golfová veřejnosti asi 
posloužily lépe.

Na konci roku věichni napjatě očekáváme konečný čs. žebříček, 
letos jsme sl museli obzvláět počkat - v Praze ještě na konoi 
října nikdo neměl výsledkové listiny z letních koěiokýoh RTJ I!! 
Když V. Sneiderovi přiěly, opět mu moc nepomohly, kromě obvyklýoh 
chyb s bodováním se tentokrát vyskytují i aritmetioké chyby (!) 
při sčítání celkového výsledku z jednotlivých okruhů. Score-karty 
opět nikde, na školení trenérů v listopadu na Aritmě nedokázal 
ani vedoucí oblasti I. Palovič uvést věci na pravou míru, takže 
je vlastně oelostátní žebříček bez záruky a bez nároku na přesndst.

V Košicích se hraje golf a vydávají výsledkové listiny teprve 
ooa 15 let, takže musíme být shovívaví.

Co dodat na závěr - proti shora uvedeným raritám je 6 týdnů 
čekání na výsledkové listiny z RTJ na Tempu ( včetně konečného 
stavu II. ligy ) skoro běžnou praxí.

V. Sneider začal vydávat rozsahem "tučný" občasník "Opravy 
výsledkových listin". Další potrefení se v nem Jistě najdou. Myslím 
že by bylo Jednodušší, kdyby výsledkovky vydával rovnou sám. Svaz 
by mu mohl platit zvláštní apanáž z pokut vybranýoh od oddílů 
za nedostatky ve výsledkových listinách (zakotveno taxativně v SR!) 
Má to jenom Jedno kdyby- kdyby takováto pokuta byla už konečně 
někdy vyměřena...

-  LV -



Hammer - kombi 17.-18,6.1989 
aneb Bavorsko versus CfiSft

Je to malé městečko v jižní části Bavorska a na mapě se to 
těžko hledá. Náměstí je starodávné s krásnými podloubími. Zdá se, 
že válka tudy neproěla a tak zůstalo vše na svém místě. Věude čisto 
jako obvykle. Místní rozhlasová stanioe financovaná oblastními 
sponaory po oelý týden propagovala kromě věeho možného i střetnutí 
Bavorsko-CSSR jako zápas, na který stojí za to jít se podívat.

Obě hřiště jsou postavena vedle sebe a jsou udržována s ob
vyklou pečlivostí. Čtyři dny tréninku uběhly Jako voda. Začínalo 
se na MTG. Sestavai A. Vítek, I. Palovič, P. Dostál, L. Benčík,
L. Metelka, P. Gaěperan, M. Kožíšek, J. Valenta, A. Fridrik,
J, Pasevová, V. Valentová, D. Plaorová, D. Hirschmannová, doprovod: 
P. Prchal, X. Pavelek.

Miniatur je naše silnější stánka v kombinaci a tak ani neudi
vilo, že nástup v 1. kole byl přímo raketový. Náš nejlepěí hráč 
A. Vítek zahrál 19 úderů, v druhém kole Ji zopakoval L. Benčík a M. Kožíškem a I. Palovič byl jen o bod horší. Muži si vedoucí 
postavení udrželi až do konoe jprvního dne a dokázali, že miniatur 
umíme. Jediné zaváhání u M. Kožíška a J. Valenty (náhr.) 26 úderů 
a L. Benčíka a L. Metelky 25 úderů nám nemohlo uškodit.

V ženách jsme očekávali, jak se naše hráčky prosadí proti 
D. Hirschmannová, která sice skoro netrénuje, ale hřiště zná dobře. 
Předpoklad se potvrdil. Dáša hrála v pohodě a ve formě. Nedařilo 
se V. Valentové ani J. Pasevové.

Celkové výkony našich hráčů a D. Hirschmannová:
1. den - MTG

82 - Vítek 0 20,5
83 - Palovič
84 - Hirschmannová - BAYERN
86 - Dostál 

- Benčík
87 - Metelka
88 - Gaěperan
89 - Kožíšek
91 - Plaorová
92 - Pridrik
93 - Valenta
98 - Valentová
100 - Pasevová

Soupeř zůstal daleko vzadu, ale bylo Jasné, že druhý den na 
minigolfu to už nebude žádný med. A'nebyl. Hřiště povrchem daleko 
lepši, než třeba v Miláně nebo Hlohovci (o hotelu International 
v Praze nemluvě), ale minigolf Je nsše slabina.

Počasí bylo troohu proměnlivé a druhý den začal. Aleš "vypálil" 
třicítku, ale ostatní pouze na 32-33 úderů. Tenhle průměr se spíš 
zhoršoval než zlepšoval. Jediní M. Kožíšek a P. Gaěperan vyvinuli 
tlak směrem dolů k lepším výkonům. M. Kožíšek a 1. Metelka prorazili 
bariéru a zahráli oba 29 úderů. Všichni hráči se však museli sklonit
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před výkonem Dáši Hirsohmannové, která zvítězila tšmlto koly: 
31,31,26,30. I domácí tvrdili, že Je to výkon úctyhodný a přímo 
mistrovský.

Výkony na MG:
! 118 - D. Hirsohmannová

123 - Kožíšek
124 - Gašperan
125 - Palovič
126 - Metelka
127 - Dostál
128 - Fridrik
130 - Vítek

- Benčík
132 - Valentová
135 - Placrová
142 - Valenta

- Pasevová
Minigolf Jsme tedy prohráli. Celkový součet úderů za oba dny 

hovořil v náš prospšoh. Potvrdilo se, že MTG Jsme schopni se naučit, 
ale na minigolf jsme trochu těžkopádní, málo riskujeme a taky 
chybějí speciální minigolfové mlče. Co však nám na minigolfu hlavně 
schází je zkušenost a herní vyspělost. Minimální počet startů na 
domácích turnajích je prostě oitelný. Minigolf se nedá naučit 
za čtyři dny tréninku. Znovu se potvrdilo, že kdo ohoe hrát prim 
v Evropě, musí umět obojí. Mistrovství Evropy v Miláně nám dalo 
za pravdu. '

Vraíme se ještě jednou s odstupem času k nejzajímavější 
domáoí akci letošního roku, k Alpeneupu. Poprvé mezinárodní federaoe 
IBGV pověřila CSSR uspořádáním tak významného turnaje. Alpencup 
patří po mistrovství Evropy k nej zajímavějěím střetnutím družstev.
O vlastním tarnaji, který se hrál letos v Praze ve dnech 13-14. 5. 
na hřišti Aritray Praha, Jsme vás Již informovali. Velkou poctou 
pro nás byla i účast nového prezidenta IBGV pana Rudiho HONEGGERA. 
Dosud nejsme členy federace a tak přítomnost nejvyěšího představi
tele dráhového golfu nás potěšila a dala celé akci ten správný 
lesk. Bylo by trestuhodné nevyužít situace a nepožádat prezidenta 
o krátké interview. Kdy se nám to poštěstí příště ?

Na závěrečném banketu v 5. patře Paláoe kultury s překrásným 
výhledem na noční Prahu se mi to podařilo.

Po závěrečném vyhlašování už nastala chvíle konverzace se skle
ničkami a talířky v ruce. Máte dojem, že každý choe mluvit s kaž
dým. Sedíme a noční Praha tvoří exkluzivní kulisu.

Jak jste byl spokojen s průběhem celé akce 7 
Musím říci, že velmi. Slavnostní 'průvod centrem Prahy, zahá

jení v hotelu Intercontinental, hřiště a tento závěrečný banket, 
to vše bylo připraveno na vysoké úrovni.
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duře příslušná komise. Jsem přesvědčen, že byste to"zvládli.
Avšak ME Je pořádáno vždy Sienskou zemí IBGV. Zoela určitě ale 
můžete pořádat nějakou podobnou kaoi. Jako Je Alpenoup, než budete 
Slony federace. V dráhovém golfu má Československo už značný kredit.

Stane se dráhový golf olympijským sportem ?
Oblita dráhového golfu uveřejnosti stále roste. Domnívám se 

ale, že v nejbližěíoh dvou olymgiádáoh to asi nebude. I Karlsruhe 
připravujeme velkou akoi pro veřejnost. Uvidíme odezvu. Upřímně 
byoh všem golfistům olympiády přál, ale budme realisté.

Jaká ,1e budoucnost Z hlediska rozvoje soutěží v Evropě?
Bvropé Je celá řada států, kde se dráhový goli nehraje 

nebo na nízké úrovni. Mám na mysli východní a jižní Sást Bvropy. 
ZaSíná Řecko a doufejme, že začnou hrát i ostatní státy. Z těch, 
oo už hrají, ale mají slabou základnu, je třeba Francie. V zámoří, 
konkrétně v USA, turnaje pořádají, ale v nejbllžěí době se o pra
videlných soutěžích nedá mluvit.

Kdvž Československo požádá o vstup do federace, za Jakou
dobu bude přijato 

\ a  nejblizěím
řijato 7"

Na nejblizěím zasedání. Vím, že se o to už řadu let snažíte 
a upřímně řečeno nechápu, v čem Je kámen úrazu. Máte velký počet 
klubů, kolem třioeti, vynikající hráče a řadu mezinárodních úspěohů. 
Při zasedání v Karlsruhe bude o tom určitě znovu řeč.

A obvyklá otázka na závěr. Jste v Praze poprvé ?
Ano a moc se mi tu líbí. I ted večer je na město ddtud hezký 

pohled.
Než jsme se rozešli, zeptal se mě pan Honegger, zda jsem 

nebyl někdy ve Švýcarsku, že mě už někdy viděl. Spotěšením 
jsem vzpomněl na XI. start čs. reprezentace v Basileji v roce 1975. 
I pan Honegger se rozzářil, že má dobrou pamět na lidi a oba 
jsme se zase rozběhli mezi konverzující spoluhráče.

Doufejme, že přání na závěr, abychom se brzy stali členy 
IBGV, budeme mnei'brzy vyplnit.

ptal se -vel-

Novlnkv na evropské soéně dráhového golfu
- Na zasedání předsedniotva IBGV u příležitosti Světovýoh herv Karlsruhe byla projednáváno možnost uspořádání 1. mistrovství 
světa v r. 1991 v Oslo.
- Byly navázány kontakty s Indií, Brazílií, Izraelem, Spojenými 
arabskými emiráty, USA a SSSR (!)
- ME seniorů pro rok 1990 bylo jednohlasně přiděleno Breuningenu 
(Holandsko)
- Alpenoup bude přejmenován na "Nationen-oup" (pohár národů).
V rooe 1990 ae nebude konat v Lucembursku, bude otevřen
pro všeohny atáty a předpokládá se, že se bude v budoucnu konat 
vždy na tom hřišti, kde se bude rok poté hrát ME Či MS.

z časopisu Bahnengolfer přeložil -LV-
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