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" Dráhový golf v nových podmínkách".

Vydávání našeho informačního bulletinu se přehouplo do druhé poloviny a 
stejně tak se blíží polovina golfové sezóny. Myslím, že je předčasné se za 
tou první půlkou ohlížet a dělat nějaké závěry. Letošní rok byl připraven dlou
ho před loňským závěrem, samostatnost jsme získali v únoru 1990 a turnaje 
se "ozjely až koncem dubna. Soutěže mají svůj solidní průběh a běží podle 
sce.iáře termínově listiny.

Zdá se, že vše je v nejlepším pořádku a není důvodu k neklidu. Avšak 
celospolečenské změny v ekonomice ovlivňují náš každodenní život a musí 
se to promítnout i  do sportovní činnosti klubů. Je to zákonité a je dobré 
být připraven. Už na začátku roku jsme téma podnikání klubů nakousli, 
ale zatím jsme se nic nedozvěděli. Vypadá to, že kluby peníze mají (asi 
ze starých dotací) a tudíž je nic nenutí ohlížet se po výdělcích. Jak 
dlouho tento stav vydrží? Dotace bezesporu skončí letošním rokem a ceny 
jízdného v hromadných dopravních prostředcích se zvyšují od září t . r .  To jsou 
fakta, která jsou už známá nejméně měsíc. Snad pod vlivem léta a dovolených 
se všichni tváříme, že to nějak dopadne. Poradit si musíme všichni dohromady. 
Vedení klubů stejně jako předsednictvo. Právě odtud bychom očekávali varovné 
signály, burcující analýzy a návrhy k řešení. Nebo snad je nám jedno, až tře 
tina klubů se rozpadne a ma budeme konstatovat: "co neobstojí v konkurenci 
a životaschopnosti at zhyne. . . "  Klademe proto k zamyšlení tř i otázky, kte 
ré spolu navzájem souvisí!!!

1) EKONOMIKA ------ ------------  Jak podnikat v klubech?

2) SOUTÉŽE 1991-----------------  Přesun soutěží so oblastí!

3) REPREZENTACE ------------ Jak zvýšit motivaci pro reprezentanty?

Jsou kluby, kde podnikání mají v krvi. Závisí to většinou na aktivi
tě jedinců, ale mají výsledky a za nimi jde většina. Jsou však další ( a těch 
je , bohužel, většina), kde čekají co jim tělovýchovná jednota přidělí. Bude
me rádi, když se podnikavci pochlubí, jak na to jdou. Předpokládáme, že se 
nejedná o trestnou činnost a tudíž není důvodu k ostychu. Tam, kde jsou pení
ze odpadají problémy s oblečením*hráčů, vybavením nováčků, propagací a občer
stvením na hřišti. Prostě je vidět celkovou zlepšenou úroveň klubu.

Se silnou ekonomikou klubů souvisí bezesporu naše druhá otázka. Co se 
soutěžemi v r .  1991? Je  jasné, že musí dojít k radikální změně a přesunout 
těžiště do oblastí. Slavní důvod je odstranit dlouhé cestování a tudíž snížit 
výdaje klubů. Není žádným tajemstvím, že tato varianta má své zarputilé od
půrce, kteří tvrdí, že se tak sníží styk nejlepších hráčů z celého Českoslo
venska, utrpí reprezentace a následně to ovlivní další desítky hráčů. Oblasti 
se stanou arénou provincionálních "hvězd", které nebudou stavu zahrát při 
evropské konfrontaci. Podle našeho názoru je to otázka stanovení rozumného 
kompromisu a posouzení ze širšího hlediksa s využitím zkušeností ze zahra
ničí. Orientace na zvýšení autority jednotlivých oblastí je však nevyhnutelností.

Na tyto předcházející otázky neodbytně navazuje třetí. Jak  zajistit trva
lý růst čsl. reprezentace? Je  to otázka soutěži na domácích hřištích a je 
to otázka zajištění motivace pro zahraniční starty . Opět neřeknu nic tajného , 
když připomenu, ženové ekonomické podmínky v Československu donutily celou 
řadu vynikajících hráčů k přehodnocení přístupu k tréninku a k zahraničním 
startům. Všichni se jaksi více než dříve musíme starat o svoje zaměstnání,
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abychom neztratili práci. Tytam jsou doby, kdy jsme odjížděli na turnaj už 
ve středu a těšili se na zahraniční zájezd, který byl desetidenní. Zaměstna
vatelé nám všem přistřihli křídla a časté absence již nepřicházejí v úvahu.
Zahraniční zájezdy s otevřením hranic do celého světa už nejsou proklouznu

tím železnou oponou jako dříve. Taky valuty značně podražily. Mnozí začínají 
uvažovat v širších demenzích a za své vydělané peníze se chtějí podívat dál 
než do Rakouska či Lucemburska. Znovu nabytá svoboda láká a je opojná.
Všechny tři aspekty dohromady znamenají, že vedení svazu má značné problémy 
se setavováním reprezentační špičky a zajišťováním technického doprovodu.
Co s tím dál? To je opět jeden velký otazník.

Na otázky, které jsme položili,očekáváme odpovědi. Názory jednotlivých 
hráčů, ale především členů komisi a předsednictva rádi otiskneme. Chceme do 
konce roku diskutovat na stránkách Zpravodaje a tím vytříbit názory na budouc
nost našeho sportu. Těšíme se na vaše dopisy a čekáme, kdo první tu rukavici 
zvedne.

-vel-

Ze 4.schůze předsednictva 19.5.1990 

v Rakovníku

1/17

1/18

1/20

1/28

1/29 

II/ 4

IV/ 6

Ustanovení slovenského svazu DG. Úkol trvá T :: 30.6.
Z :: A.Fridrik

Stanovy ČDG, SDG. Úkol trvá T :: 30.6.

Stanovy zaslány oddílům k připomínkám.
Z :: Prchal, Fridrik

Po zahrnutí připomínek předat na MV ČSFR r :: ihned

Hlavičkový papír - P.Dostál nedodal návrh,
zajistí se z původní předlohy
Samolepky - úkol trvá, zatím jediný podklad

Z :: Kožíšek

k použití je od P.Gašperana T :r 5.6.

Obálka Zpravodaje - zajistit na č.5-8 lesklou
Z ;: Valenta

obálku s barevným podkladem za 700,- * 800,- Kčs T i: 23.5.

Startovní Čísla - úkol splněn použitím starých 
čísel

- novou objednávku nutno urgovat

Z :: Vančura

VEHASP0RT T :: 30.5.

Nominace National cup :
Z :: Pavelek

ženy : Valentová, Pardusová, Trelová, Doležalová, Kubíková
muži : Vítek, Benčík, Dostál, Cipro, Mandák, Lipmann, Kožíšek, 

Sulkiewicz, švihel 9
doprovod : D. Valenta, šimanský

IV/10 Koncepce soutěží pro r. 1991 - harmonogram
činností pro vytvoření nové koncepce soutěží T : 10.6.

Z : Daniel
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IV/11 Bylo konstatováno, že ani jedné schůze předsednictva 
se nezúčastnil člen KRK.

IV/12 Příští zasedáni 16.6.1990 v Březně 19.00 hod.

-vel-

STK
1. 2. CTJ + I. liga, Rakovník, 19.-20.5.1990

Druhý celostátní turnaj jednotlivců s druhým kolem ligy proběhl za účasti 
81 hráčů, 11 žen a 4 juniorů.

Po loňské dobré zkušenosti s přeborem republiky účastníci turnaje očekáva
li, že premiérové CTJ v Rakovníku bude připraveno na neméně dobré úrovni.
Lze říci, že pořadatelé udrželi dobrý standart, zejména pokud se týče ubytová
ni, občerstvení a propagace, zazněly tu však připomínky k obsluze výsledkové 
tabule v neděli a intenzivněji než loni se zde hovořilo i o technickém stavu 
některých drah (looping, středový kruh, těsně před turnajem změněný koš).

S poměrně obtížným hřištěm se však většina hráčů vypořádala dobře. Sluš
né výsledky se hrály již v sobotu za ranního chladu, devatenáctkou si zajistil 
cenu za nejlepší okruh Milan Moravec, v druhém kole jej na prvním místě vystří
dal po zahrání stejného výkonu řása. Po prvním dni se nakonec vedení ujal 
Ján Tolarovič (Trnava) vyrovnaným výkonem 85, s odstupem tří úderů následo
vali D.Valenta a Mandák, dále řása, Benčík, Lev a další.

V ligové soutěži došlo ke konečnému zvratu až v posledním kole, kdy po 
výpadku dosud vedoucího Chomutova a Olomouce se dostali na první až druhé 
místo domácí. Překvapením bylo páté místo Plzně, hrající tentokrát v plném 
obsazení, desáté místo Spartaku naopak odpovídá jeho letošnímu standartu.

V soutěži žen bylo po prvním dni pořadí "našlapané'*, prozatím se vede
ní ujala Vlaďka Trelová. V soutěži juniorů nenechal Jiří Trnka nikoho na po
chybách, že hodlá tuto kategorii, opět početně velmi slabě obsazenou, vyhrát 
i tentokrát.

Druhý den zahájil vedoucí Tolarovič dvacítkou, poté však začal postupně 
odpadávat, naopak výborně zafinišoval David Valenta, přestože byl handicapo
ván příliš pikantní večeří a celonočním bolením hlavy. Zopakoval Tolarovičův 
sobotní výkon, porazil ho o 3 údry a zvítězil, třetí místo vybojoval v rozstře- 
lu po třech závěrečných jednadvacítkách mohutně stahující Lev, který byl zá
roveň překvapivě jediným domácím v první desítce. Zcela odpadl Milan Moravec 
(sobota 92, neděle 103), zmrtvýchvstání se naopak povedlo jednomu z posledních 
postupujících Zdeňku Androvi, který si v neděli zřejmě vzpomněl, že je tu 
domácí, zahrál 88 a skončil 11. (!).

Mezi ženami poprávu vyhrála Věra Valentová, která v posledním kole vyrovná 
la čs. rekord - 19 (pokolikáté už ?), v rozstřelu o další dvě místa byla Fridri 
ková úspěšnější než Trelová.

Pro zajímavost : rodina Valentova na tomto turnaji získala dvě první 
místa a jedno sedmatřicáté ... .

No, a hádejte, kdo vyhrál kategorii juniorů?
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Výsledky :

Muži Zeny

1. D. Valenta Arit 173 1. V. Valentová Arit 188
2. J. TolaroviČ Trna 176 2. D. Fridriková Brez 196
3. P. Lev Rako 177 3. Vl.Trelová Chom 196
4. I. Eása Plzeň 177 4. J. Bečková Chom 199
5. M. Arbeit Olom 179 5. H. Doležalová Olom 205
6. J. Mandák Chom 179
7. P. Cipro Chom 180 Junioři
8. M. Lipmann Chom 182 1. J. Trnka Plzeň 188
9. M. Bauer Unič 184 2. P. Doležel Byst 199

10. P. Margita Koši 184 3. D. Kubíková Unič 206

2.kolo I. liqy družstev Stav po 2. kolech

1. TJ Rakovník 467 1. Lokomotiva Olomouc 948 23
Slavoj Chomutov 467 2. Slavoj Chomutov 951 21

3. Lokomotiva Olomouc 472 3. Slávia VbT Košice 957 19
4. Slávia vSt Košice 474 4. TJ Rakovník 963 17,5
5. Slávia V5 Plzeň 483 5. Start Brno 973 15
6. Mostáren Březno 486 6. Mostáren Březno 975 14,5
7. Slávia Trnava 490 7. Aritma Praha 987 10,5
8. Aritma Praha 491 8. Spartak Praha 4 988 10,5
9. Start Brno 493 9. Slávia Trnava 991 10

10. Spartak Praha 4 499 10. Slávia V5 Plzeň 1 806 9
11. Slavoj Litoměřice 500 11. Slavoj Litoměřice 1 003 4

UNEX Uničov 500 UNEX Uničov 1 003 4

-ánek-

2. EECHY-STRED - 5. a 6. RTJ + II .liga, Litoměřice, 26. a 27.5.1990

V nezvykle pozdním termínu a za nezvykle nízké účasti letos probíhala 
dvojice republikových turnajů v Litoměřicích - sešlo se zde v sobotu 44, v 
neděli 52 účastníků, mezi kterými opět chyběli zástupci pardubického oddílu.

Sobotní neligové RTJ přineslo některá překvapení v kategorii mužů. Na 
prvenství J. Sulkiewicze na středočeských RTJ jsme si letos již zvykli, za 
ním však nečekaně následoval druhý J. Vozár a třetí P. štambach (oba Tempo), 
překvapivé bylo i čtvrté místo hradeckého Neugebauera. Na favorizovaného domá
cího Schichta tentokrát zbylo jen páté místo. Ženy hrály pouze dvě, s odstupem 
sedmi úderů zvítězila šneiderová před svojí oddílovou kolegyní Perglovou.
První místo v kategorii juniorů tradičně náleželo L. Nepimachovi (Tanvald).

V neděli po rozstřelu se Sulkiewiczem napravil reputaci domácích J.Fech- 
tner. Rozstřelovalo se i o další dvě místa, v rozstřelu byl úspěšnější Mužík 
(SP.Praha 4) před VI. Sneiderem (Litoměřice). Mezi ženami si vítězství zopako
vala šneiderová, stejně jako mezi juniory pěkným výkonem Nepimach.

V druholigové soutěži družstev zvítězil Tanvald před družstvem domácích 
a Spartakem.

Výsledky : 5. RTJ

Muži Ženy

1. J. Sulkiewicz Tanv 94 1. D. Sneiderová Lito 108
2. J. Vozár Tempo 96 2. L. Perglová Lito 115
3. P. štambach Tempo 99 Junioři4. J. Neugebauer HrKr 99
5. J. Schicht Lito 100 1. L. Nepimach Tenv 104

2. M. Žákovský Tempo 107
3. L. Vlček Arit 112
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Výsledky : 6.RTJ

Muži ženy

1. J. Fechtner Lito 87 1. D. Sneiderová Lito 105
2. J. Sulkiewicz Tanv 87 2. E. Zatloukalová Lito 113
3. P. Mužík SpP4 94 3. L. Perglová Lito 114
4. Vl.šneider Lito 94 Junioři5. J. Schicht Lito 96

1. L. Nepimach Tanv 98
2. S. Valentová Arit 103
3. 5. Slezák HrKr 104

4. kolo II. liqy družstev

1. Seba Tanvald 489
2. Slavoj Litoměřice 507
3. Spartak Praha 4 518
4. Sl.Hradec Králové 543
5. Tempo Praha 544
6. Aritma Praha 593
7. Slovan Kladruby 677
8. Sokol Př.Kopanina 1 067
9. Pardubice 2 520 -ánek-

3. ĚECHY-ZÁPAD - 1. a 2 RTJ + II .liga, Přeštice, 26. a 27..5.1990

Něco odnesl čas, něco vandalové. Jisté však ja, že od posledního úderu 
loňského turnaje na přeštickém hřišti nebyl žádný profesionální golfista.
Tak jak postupně účastníci přijížděli, tak si ke svému obrazu hřiště přizpůso
bovali. Někdo vytřel dráhy, někdo zametl, jiný vytrhal vzrostlou trávu kolem 
mantinelů a zase jiný seškrábal mech z hracích polí. V pátek k večeru se obje
vili i domácí. Především však proto, aby narazili pověstnou gambrimskou desít
ku. Revoluce a předvolební kampaň měla přednost i zde.

Sobotní turnaj začal za velmi chladného počasí a většině hráčům se neda
řilo, tak jako nakonec každý rok. Z mužů si vedl nejlépe rakovnický K.Smíd, 
který si vyrovnaným výkonem vybojoval letošní první vavřín. Z žen byla nejlepší 
V. Trelová z Chomutova, na které se projevila větší rozehranost než u jejích 
soupeřek, pro které to byl povětšině teprve druhý turnaj v sezóně. Roli favo
rita v oddělené juniorské soutěži potvrdil plzeňský J. Trnka. Volno po

Volno po turnaji mohl využít každý dle své chuti. Kdo už měl natrénováno, 
mohl navštívit ligové utkání v české házené, nebo lidovou předvolební veseli
ci na náměstí, kde s projevem vystoupil i ministr zahraničních věcí Jiří 
Diensbier. Večer byl jako vždy věnován karetním hrátkám ve vzýšené akustické 
hladině. Jak nebezpečná jsou rána abstinentů, poznala hrstka chomutovských 
hráčů, hráčky nevyjímaje. Přísnou životosprávou chtěli dosáhnout úspěchu, 
věnovali se pouze pití vody a skončili na sanitních keramických sedátkách 
místních WC. Ani tito borci však nezabránili, aby už v časném nedělním dopo
ledni nepšoukla zlověstně pípa naposled. 400 piv bylo tentokrát vytočeno v 
rekordním čase.

V rekordech se ale pokračovalo i na hřišti. Opět v nepříznivém počasí 
kroužil v bezchybném výkonu M. Kruliš z Fr. Lázní a výsledek 93 úderů, což 
bylo o jeden méně než stávající rekord V. Holana a o osm méně než výkon jeho 
největšího soupěře. V ženách byla nejlepší A. Salátová rovněž z Fr.Lázní a 
z juniorů opět J. Trnka. Předpokládám, že ani jeden z nich vodu nepil.
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Zároveň bylo odehráno i 1. kolo druhé ligy. Jednoznačně zvítězil loňský ví
těz družstvo Fr. Lázní, před rezervami Rakovníka a Chomutova. Těžkopásný rozběh 
potvrdila Příbram, kteé neuspělo ani jedno z jejich družstev. Zajímavostí druho- 
ligové soutěže je start ženského družstva v chebských dresech. Sice s označením 
"B”, ale svým kolegům s opačným pohlavím zle šlapalo na paty.

Výsledky : 1. RTJ

Muži Ženy

1. K. Šmíd Rako 100 1 . v. Trelová Chomu 108
2. I. Cása Plzeň 101 2. J. Bokrová Příb 115
3. D. Kantor Příb 101 3. A. Salátová FrLá 116
4. J. Mandák Chom 103 Junioři5. P. Cipro Chom 104

1 . j . Trnka Plzeň 109
2. M. Spidra Rako 114
3. J. Knuzendofer Cheb 122

Výsledky : 2. RTJ

Muži Ženy

1. M. Kruliš FrLá 93 1. A. Salátová FrLá 116
2.K. Šmíd Rako 101 2. J. Bokrová Příb 120
3. P. Cipro Chom 103 3. E. Macourová Příb 121
4. R. Pašek
5. L. Kovář

Chom
Rako

103
106 Junioři

i. j . Trnka Plzeň 100
2. J. Adam Příb 115
3. J. Lazar Příb 119

II. liqa 1. kolo

1. Františkovy Lázně 530 10
2. Rakovník "B" 556 8
3. Chomutov "B" 567 7
4. Příbram "A" 578 6
5. Cheb "A" 656 5
6. Cheb "B" 661 4
7. Příbram "B" 676 3
8. Přeštice 1 397 2
9. Plzeň "B" 2 520 0

-p ře -

4. MORAVA - SEVER - :5. a 4. RTJ + II. liqa, Uničov, 26. a 27.5.1990

Po měsíci proběhly v oblasti severní Moravy další dva republikové turnaje. 
Po oba dny hrála padesátka hráčů a hráček za ideálního počasí, bohužel opět bez 
účasti Kopřivnice. Po jejich vyjádření a dohodě STK a oddílů Moravy dojde k pře
sunutí turnajů plánovaných do Kopřivnice na hřiště Opavy a Šternberka. Termínová 
listina se tedy částečně mění. S kopřivnickým oddílem sé však pro další rok po
čítá i nadále.

Ve II. lize se po třech kolech dostal do vedení Šternberk.
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Výsledky : 3. RTJ

Muži Zeny

1. Z. Seliga Unič 91 1. H. Doležalová Olom 102
2. J. Jašek Olom 91 2. P. Mazalové Stbk 126
3. P. Dostál Olom 95 3. M. Meszárošová Olom 130
4. M. Bauer
5. S. Žoch

Unič
Unič

95
96

Junioři

1. D. Kubíková Unič 98
II. liqa 2. J. BoroviCka štbk 100
1. Uniřov "B" 510 8 3. L. Smoldasová UniC 106
2. Šternberk "A" 519 6
3. Olomouc "B" 542 5
4. Opava "B" 599 4
5. Olomouc "C" 616 3
6. Opava "A" 61B 2
7. Šternberk 648 1

Výsledky : 4. RTJ

Muži Ženy

1. V. Vaňák Stbk 90 1. Meszárošová M. Olom 126
2. P. Dostál Olom 92 Junioři
3. S. Římský Unič 95
4. M. Bauer Unič 95 1. D. Waligora Opava 97
5. Z. šeliga Unič 95 2. D. Kubíková Unie 99

3. L. šmoldasová Unič 100
II. liqa 

1. Šternberk 499 8
2. Uničov "B" 502 6
3. Olomouc "B" 531 5
4. Opava "B" 560 4
5. Olomouc "C" 573 3
6. Opava "A” 580 2
7. Šternberk ”B" 1 013 1

-Karásek-

5. MORAVA - JIH - 4. RTJ + II. liga , Kroměříž, 27.5.1990

Jihomoravská sezóna pokračovala v Kroměříži v Kopernikově ulici, na hřišti, 
na němž je současně i pěkné dětské dopravní hřiště. Překvapující byla malá účast 
startujících v místě, kde byl naopak v loňské sezóně zaznamenán největší počet 
soutěžících : celkem se sešlo v Kroměříži 35 golfistů, z toho bylo 24 mužů 
(z nichž jeden startoval mimo soutěž), 2 Ženy a 9 juniorů.

Počasí soutěžím přálo, i když obloha s přibývajícím časem měnila svou barvu 
stále k horšímu. Nejdříve bylo téměř jasno, pak polojasno a nakonec oblačno.
Většinou šedá barva mraků sice nevěštila nic dobrého, ale počasí nakonec vydrže
lo, déšť se nedostavil v průběhu soutěží, ani v dalších hodinách.

Kategorie mužů byla poměrně vyrovnaná a skončila triumfem domácích hráčů, 
když tři z nich se umístili mezi prvními čtyřmi v pořadí. Dva první Petr Svoboda 
a Marek Palkovský byli pak jediní, kteří překonali hranici 100 úderů. Mezi kroměříž- 
ské hráče se vklínil bystřický Radek Doležel, kdy o úder předběhl domácího Petra 
Krejčího. Výborně vystartoval Petr Složil ze Startu Brno, jehož 21 úderů v prvním 
kole mu ještě po třech kolech zajišťovalo vedení, nevydařené poslední kolo jej • 
však srazilo až na 6. místo.
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V soutéži žen chyběly obě favoritky, kroměřížská Marcela Ševčíkové a Běla 
Pardusová ze Startu Brno. Tato kategorie se tak stala záležitosti vyrovnaného 
souboje dvou hráček z Mostkovic.

V kategorii juniorů zazářil domácí hráč Vojtěch Macek, který byl vůbec 
nejlepším golfistou dne. Nejdříve ve druhém kole uhrál 20 úderů a tím vyrovnal 
rekord kroměřížského hřiště (dosud Jindřich Jašek Lok.Olomouc ze 16.7.1988 a 
M. Palkovský z 23.7.1989). Jeho celkový součet 92 úderů pak znamenal nový re
kord hřiště (dosud 93 úderů M. Palkovský z 23.7.1989). Zvítězil tak s velkým 
náskokem před bystřičkou dvojicí Pavel Doležel a David Bílek.

I v soutěži družstev byl nejúspěšnější domácí tým Vodních sportů Kroměříž, 
který podobně jako v Mostkovicích i na vlastním hřišti vyhrál pouze s pěti hrá
či. Na druhém místě skončil celek TJ Bystřice p.H., který poprvé v této sezóně 
nastoupil v nejsilnější sestavě. Za ním téměř v pravidelných odstupech se 
umístily tými Mostkovic a Blanska. Obě první družstva zahájila stejně (129 úde
rů). Ve druhém kole domácí však získali náskok šesti úderů, po třetím kole ved
li již o 10 úderů. To ještě nemuselo být zcela rozhodnuto. Bystřice však již 
tradičně (potřetí) v Kroměříži pokazila poslední kolo a domácí bezpečně promě
nili své vedení ve vítězství a dostali se tak do čela své oblasti.

Negativním a smutným jevem v soutěži družstev byla velká absence týmů.
Kromě celků Kojetína a Třebíče, které dosud do bojů nezasáhly, chyběly tentokrát 
i oba brněnské týmy. Z PKO Riviera startovali pouze dva hráči (I.Roemer a L. 
Tomek), ze Startu Brno dokonce jen jeden (P.Složil).

Výsledky :

Muži Ženy :

1. P. Svoboda Krom 98 1. F. Fridrichová Most 147
2. M. Palkovský Krom 99 2. š. Vysloužilová Most 150
3. R. Doležel Byst 101
4. P. Krejčí Krom 102
5. P. Zubač Most 102 1. V. Macek Krom 92

2. P. Doležel Byst 101
3. D. Bílek Byst 105

II. liqa

1. VS Kroměříž 504 9
2. TJ Bystřice pod Hostýnem 534 7
3. TJ Mostkovice 551 6
4. Olympia Blansko 566 5
5. PKO Riviera Brno 2 520 - 2

Start Brno "B" 2 520 - 2
Sokol Kojetín 2 520 - 2
Vysočina Třebíč 2 520 - 2

-IDoležel-

6. SLOVENSKO - 3. a 4. RTJ + II. liqa. Březno., 26. a 27.5.199D

Výsledky : 3. RTJ

Muži : (31 účastníků) Ženy :; (2 účastnice)

1. J. škoda Brez 91 1. ti. PaloviČová Brez 113
2. P. Gašperan Brez 91 2. J. Struhárová Prie 142
3. I. Palovič
4. V. Pravotiak

Koši
Brez

91
98

Junioři : (7 účastníků) k

5. I. Qualich Brez 98 1. L. Ištván Brez 93
2. L. Pařák Brez 103
3. M. Polóny Brez 110
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3. kolo II. ligy družstev

1. Mostáren Březno "B" 498
2. BC Prievidza 537
3. Elán Bratislava 540
4. Slávia Trnava "B" 600

Výsledky : 4. RTJ 

Muži : (32 účastníků) Ženy : (2 účastnice)

1. V. Pravotiak Brez 89 1. 0. Palovičová Koši 113
2. J. Větrák Brez 89 2. J. Struhárová Prie 142
3. P. Gašperan Brez
4. J. Skoda Brez

91
92

Junioři :

5. I. úaloviČ Koši 92 1. L. Pařák Brez 91
2. M. Seman Koši 103
3. L. Ištván Brez 104

4. kolo II. liqy družstev Stav II. liqy po 4. kole

1. Mostáren Březno "B" 470 1. Bratislava 2 031 14
2. BC Prievidza 544 2. Březno "B" 2 044 14
3. Elán Bratislava 550 3. Prievidza 2 148 11
4. Slávia Trnava "B" 554 4. Trnava "B" 2 257 5

7. CTJ "C" - Uničov, 2. a 3,.6.1990

Již čtvrteční a páteční trénink naznačil, že s účastí na tomto turnaji 
to slavé nebude. 34 mužů, 4 ženy, 7 juniorů svědčí o malé popularitě celostát
ních turnajů této kategorie. Z jiných oblastí byla účast mizivá a tak výjimkou 
potvrzující pravidlo bylo 6 hráčů TJ Rakovník, kteří přijeli poznat další hřiš
tě a zároveň turnaj vyhrát.

Sobotní čtyři okruhy za krásného počasí naznačily, že to bude zejména souboj 
domácí špičky s rakovnickými. Vedl Z.Andr - 90, před J. Řehákem - 92,
3. - 5. byli Seliga, Krátschmer, Palkovský s 93 údery, 6. - 7. Šmíd a KOvář 
- 94.

V neděli začalo s prvním úderem pršet, což prakticky s krátkými přestávka
mi vydrželo až do konce turnaje. Za změněného počasí odstoupili z boje o vítěz
ství Andr, Řehák a Krátschmer, ale nastoupili další nadšeně bojující rakovničtí 
hráči Šmíd a Kovář.

Turnaj, v hezkém areálu, proběhl ke spokojenosti většiny zúčastněných se 
získanými body do celostátního Žebříčku, ovšem, vzhledem k účasti, je nelze 
nazvat než body inflačními.

Výsledky

Muži : Zeny :

1. K. Šmíd Rako 189 1. D. Hanklová Olom 227
2. Z. Seliga Unič 190 2. M. Meszárosová Olom 239
3. L. Kovář Rako 191 3. L. Perglová Lito 249
4. M. Palkovský Krom 193 Junioři :5. V. Kropáček Rako 194
6. J. Jašek Olom 194 1. L. Ištván Brez 197
7. J. Řehák Rako 194 2. L. Smoldasová Unič 209
8. S. Chytil Olom 195 3. J. Netopil Olom 214
9. F. Kuba Olom 196 4. V. Macek Krom 216

10. B. Krátschmer Unič 196 5. M. Indrák Olom 217

-Andr-
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8. MQRAVA-JIH - 5. RT.J + II, liga, Zlín, 10,6.1990

Jihomoravští golfisté si v dalším pokračování svých mistrovských soutěží 
vyzkoušeli opět nové neznámé hřiště a navázali v tomto směru na loňskou sezónu. 
Hřiště se nachází téměř na okraji města v Bartošové čtvrti, v sousedství pěkné
ho koupaliště a ve vzdálenosti asi 100 m od výpadové silnice Zlín - Vizovice. 
Majitelem hřiště jsou Technické služby Zlín, novým provozovatelem je od 1.5.90 
Ladislav Vinš ze Slušovic, soukromník a sportovní podnikatel (firma 
Lavi-sport-prodej a následný servis sportovních potřeb z cyklistiky, tenisu 
a lyžařství), který byl také sponsorem a ředitelem soutěží.

Dopolední deštivé počasí způsobilo odklad zahájení soutěží o 45 minut a 
také v průběhu prvního kola ještě místy drobně pršelo. Pak déšť definitivně 
ustal, ale po celou dobu soutěží bylo zataženo. V posledním kole se počasí poně
kud zlepšilo a tak i modré ostrovy mezi mraky na obloze byly svědky zlínského 
sportovního zápolení. Celkem se do Zlína dostavilo pouze 25 hráčů, což je nega
tivní rekord letošní sezóny.

Nejlepším hráčem dne byl bystřický Radek Doležel, který zvítězil v soutěži 
mužů se slušným náskokem a počtem 108 úderů vytvořil základní rekord zlínského 
hřiště. Patří mu také základní rekord na jeden okruh, když ve třetím kole zahrál 
23 úderů. Vyrovnaný souboj o druhé místo rozhodl pro sebe o jediný úder zkušený 
brněnský Ivan Roemer před mladým Jiřím Rimplerem z Blanska. Startovalo šestnáct 
mužů.

Soutěž žen se poprvé za dvě sezóny existence této oblasti neuskutečnila, 
protože žádná z hráček oblasti se nedostavila.

V soutěži juniorů rozhodl o vítězi až rozstřel mezi kroměřížským Vojtěchem 
Mackem a bystřickým Pavlem Doleželem. Zvítězil M.Macek, za nim však skončilo 
celé bystřické trio P.Doležel - david Bílek - Vít Kotas. Příjemným překvapením 
této kategorie byl nový hráč Martin Pavelka z Blanska, který po dvou kolech 
jasně vedl a teprve méně vydařené třetí kolo a nevydařené čtvrté kolo jej posu
nulo na 5. místo. Stačil však ještě o úder porazit mostkovického Michala Jansu. 
Startovalo 9 juniorů.

V soutěži družstev zvítězil zcela jasně celek TJ Bystřice p.H. před Olympií 
Blansko, která svou pozici uhájila těsně před týmem TJ Mostkovice, kterému kromě 
Zdenka Škopíka chyběl tentokrát i Libor Kárný. Kroměřížské družstvo startovalo 
pouze ve čtyřech hráčích, když chyběli Petr Svoboda (nemoc) a Marcela Ševčíkové 
(zájezd do Francie). I přes tento handicap si udržel tým VS Kroměříž vedení
i po i  kole II. ligy. Rozdíly mezi prvními čtyřmi týmy v pořadí se však již 
značně vyrovnaly. Na startu opět chyběly oba brněnské týmy. PK0 Riviera Brno 
měla na startu pouze dva hráče (I.Roemer a D. Klvana), bez motivace hrající
celek Startu Brno "B" neměl ve Zlíně jediného hráče.

Výsledky

Muži : Junioři :

1. R. Doležel Byst 108 1. V. Macek Krom 118
2. I. Roemer PKO 114 2. P. Doležel Byst 118
3. J. Rimpler Blan 115 3. D. Bílek Byst 122
4. D. Klvana PKO 118
5. J. Láník Most 118

4.kolo II.ligy družstev Il.liqa po 4. kole

1. TJ Bystřice p.H. 605 9 1. VS Kroměříž 28 2 56.
2. Olymp.Blansko 630 7 2. Olympia Blansko 27 2 2Ž2
3. TJ Mostkovice 534 6 3. TJ Mostkovice 26 2 222
4. VS Kroměříž 1 004 5 4. TJ Bystř. p.H. 24 2 283
5. PK0 Riviera Brno 2 520 -2 5. PKO Riv.Brno 7 6 152

Start Brno 2 520 -2 6. Start Brno "B" 2 6 648
Sokol Kojetín 2 520 -2 7. Sokol Kojetín -8 10 080
Vysočina Třebíč 2 520 -2 Vysočina Třebíč -8 10 080

■Doležel-
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9. 3; CTJ + I. liga - Březno, 16. a 17.6.1990

K pokrařování prvoligového seriálu přijelo tentokrát do Března 76 mužů,
6 žen a 5 juniorů. Účastníky turnaje přivítalo perfektně připravené hřiště, 
na kterém letos váhu vystřídal "klín 8 okénkem", golfisté-ekologové si se zalí
bením prohlíželi odpaliště středového kruhu, opatřené dle námětu Zpravodaje 
vrstvou bezbarvého laku chránící karcinogenní eternit. Přiměřené bylo i ubyto
vání, pro část účastníků bylo zajištěno i posezení ve stylové slovenské kolibě, 
a tak jediné, s čím mohli být hráči nespokojeni, byla tradičně pomalý obsluha 
v restauraci u hřiště.

Turnaj samotný pak přinesl několik velkých překvapení, největším z nich 
byl triumf brněnských hráčů v prvoligové soutěži. Druhý skončil Chomutov, do
mácí obsadili třetí místo, nečekané bylo sedmé místo Plzně a krize Košic, které 
skončily jedenácté.

Stejně dobře jako v soutěži družstev si Brňáci vedli i mezi jednotlivci. 
Nejlepší z nich, L. švihel a L. Langr, hráli v sobotu spolu s J.Valentou, L.Ben- 
číkem a L. Holubem výkon 89, porážel je pouze M. Lipmann (88). V neděli se úro
veň ještě zvedla, v šestém kole švihel vyrovnal Lipmanna a po výborném konci 
měli oba 173, v rozstřelu pak Svihel brněnský triumf dokončil. I v rozstřelu 
o třetí místo Kováč - Cipro byl brněnský hráč úspěšnější.

Mezi ženami si nejlépe vedla D. Fridriková, která kromě výpadku v prvním 
kole hrála jen "červeně", v rozstřelu o další dvě místa porazila V.Valentová 
B.Pardusovou. Reputaci domácích zachraňoval na poslední chvíli mezi juniory 
L.Pařák, který po výborném finiši předstihl dosud suverénně vedoucího Trnku 
o dva údery.

Závěrem si neodpustím několik poznámek k výsledkové listině z tohoto turna
je. ta byla sice rozeslána hned dvakrát, tedy ve dvojím provedení (rukopisném 
a strojopisném), kvantitou se však rozhodně tvůrci této listiny nepodařilo dohnat 
kvalitu. Z prvních deseti mužů je totiž u tří špatně uveden celkový součet jednotil 
vých okruhů (horší případ), nebo jsou ke správnému součtu uvedeny chybně okru- 
hy (lepší případ). Ať je to tak či tak, na výsledkovou listinu z CTJ je to, 
myslím, chybička dost podstatná. Například u desátého L.Langra se počtář spletl 
o "pouhých" jedenáct (!!) úderů a jmenovaný hráč, pokud hrál skutečně jednotli
vá kola tak, jak jsou uvedena, se měl rozstřelovat o první místo ? K tomu jistě 
není zapotřebí další komentář, pouze dodávám, že jsem kontroloval pouze prvních 
deset mužů a neprověřoval jsem bodování a pořadí dle rozdílů.

Ve Zpravodaji 4/89 vyšel článek mého redakčního kolegy L.Vančury "Rarita 
nebo běžná praxe?", ve kterém poukazoval na množství chyb ve výsledkové listi
ně z CTJ Košice. Neuplynul ani rok a máme zde obdobný případ znovu. Pokud se 
pamatuji, reakce oficiálních míst na zmíněný článek nebyla tehdy žádná. Jako 
soukromá osoba jsem velice zvědav, jak se komise STK zachová tentokrát ... .

Výsledky (bez záruky)

Muži : Ženy :

1. L. švihel Start 173 1. D. Fridriková Trna 188
2. M. Lipmann Chom 173 2. V. Valentová Arit 201
3. R. Kováč Start 177 3. B. Pardusová Start 201
4. P. Cipro Chom 177 4. V. Trelová Chom 208
3. J. Metyš Start 178 3. D. Henklová Olom 214
6. J. Valenta Arit 178 Junioři :7. I. Qualich Brez 180
8. A. Vítek Olom 180 1. L. Pařák Brez 189
9. L. Benčík Olom 182 2. J. Trnka Plzeň 191

10. L. Langr Start 182 3. L. Ištván Brez 200

-ánek-
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10. PREBOR ČR .jednotlivců - Aritma Praha, 23. a 24.6.1990

Dějištěm prvního "nesocialistického" přeboru republiky byl sportovní areál 
Aritmy Praha. Pořadatelé zajistili většinu ubytováni přímo na místě, v areálu 
se odehrávala i slavnostní zahajovací veěeře, takže účastníci nemuseli podstu
povat strasti a příkoří obyvatel velkoměsta, jako při jiných pražských turna
jích.

Určitým překvapením bylo "přešroubované" hřiště, které místo superpadavých 
drah minulých let nabídlo několik technických pasti. Jeden z názorů účastníků 
jsme obdrželi již před turnajem a otiskujeme jej v rubrice "Fórum". Samotný 
turnaj ukázal, že hřiště se dá zvládnout na špičkové úrovni, dosažený průměr 
všech účastníků je ovšem výrazně horší než dříve.

Spektrum účastníků bylo velmi pestré, sešlo se hodně neznámých tváří 
i z "netradičních" oddílů. Určitě vítané oživení určitého účastnického stereoty
pu na CTJ.

V turnaji se prezentovalo 15 juniorů, 12 žen a 71 mužů. Někteří vůbec 
nenastoupili, další odstoupili v průběhu. Komise rozhodčích by se nad tímto 
jevem, který se opět začíná nepříjemně šířit, zamyslet.

I když dle kalendáře začínalo léto, sobotní počasí tomu vůbec neodpoví
dalo. Ranní déšť posunul začátek, mrholeni znepříjemňovalo hráčům život něko
likrát za den a liják přerušil turnaj v podvečer. Suma sumárum, dohrávalo se 
v půl desáté večer !

Pro juniory byl tento turnaj jednou z mála příležitostí setkat se se sou
peři z jiných oblastí. Od prvního do posledního kola jim kraloval J. Trnka.
Na druhé místo se druhý den vyšvihla D. Kubíková (mezi ženami by byla třetí), 
třetí místo si celou soutěž udržoval L. Nepimach mladší. Solidně se prosadili 
žáci - M. Spidra (Rakovník), L. Vlček (Aritma) a M. Jansa (Mostkovice) obsadili 
místa hned za medailemi.

Soutěž žen měla jednoznačnou favoritku ve V. Valentové (přebor Cech kupodivu 
ještě nikdy nevyhrála !), ta ale velmi rozpačitě odstartovala a stihla se dotáh
nout "jen" na druhé místo. Od prvního do posledního kola vedla poněkud překva
pivá vítězka - V. Trelová z Chomutova. Kromě vítězství ji může těšit i kvalit
ní výkon. Třetí příčku si hlídala B. Pardusová.

Nejdramatičtější byla kategorie mužů. První den vedl obhájce titulu Pavel 
Lev (Rakovník), v těsném závěsu byl ale Pepa Mrát z Děkanky. Ten v semifinále 
rázně vykročil k výšinám "devatenáctkou", Lev klesl o několik míst, zato začal 
útočit domácí D. Valenta. J. Mráz si ale šanci již nedal vzít a po loňském 5.mís
tě letos zvítězil (již v r. 1985 byl druhý). Se svým oddílem se rozloučil skuteč
ně důstojným způsobem, 1.7. se vrací do rodné Plzně. Druhé místo těsně uhájil 
D. Valenta, bronzovou pozici si po vítězném rozstřelu zajistil P.Cipro. Fantastic
ký výkon podal v neděli domácí P. Justiz, který se z 33. dostal až na 10.místo. 
Smutným prvním nepostupujícím byl K. Svihel z Brna, v jeho případě, ale pořa
datel M ČSFR Start Brno asi využije práva účasti jednoho domácího hráče. Pěkné 
ceny již tradičně dodala firma Crystal Shop Classic.

Radost nejlepším nemohl pokazit ani žertík pořadatelů na závěr. K medailím 
byly udělovány diplomy z let minulých s předtiskem : "Ústřední výbor ČSTV nosi
tel Rádu Klementa Gottwalda za rozvoj socialistické tělovýchovy uděluje atd."
Nic z toho už naštěstí není pravda. Neexistuje ÚV ČSTV, Rády K.Gottwalda ani 
socialismus. Tyto diplomy patři do sběru a nepomůže jim text neuměle škrtnout.
Akce jako je mistrovská soutěž - Přebor CR - si zaslouží věnovat pár korun na 
důstojnější diplomy. Třeba s rytinou panoramy Vyšehradu nebo Malé Strany.



Výsledky : 

Muži :

1. J. Mráz SpP4 173
2. D. Valenta Arit 177
3. J. Mandák Chom 178

P. Cipro Chom 178
5. P. Lev Rako 183
6. M. Lipmnnn Chom 185
7. R. Kováč Brno 186

S. Chytil Olom 186
9. J. Metyš Brno 187

P. Justiz Arit 187
L. Langr Brno 187

Výsledky 3.kola I.liqy drilžstev

(zřejmě správně)

1. Start Brno 457
2. Slavoj Chomutov 466
3. Mostáren Březno 477
4. Lokomotiva Olomouc 480
5. Slávia Trnava 482
6. TJ Rakovník 488
7. Slávie Vš Plzeň 491
8. UNEX Uniěov 493

Aritma Praha 493
10. Spartak Prha 4 496
11. Slávia VŠT Košice 501
12. Slavoj Litoměřice 505

Ženy :
1. V. Trelová Chom 193
2. V. Valentová Arit 199
3. H. Doležalová Brno 206
4. H. Doležalová Olom 224
5. D. Bukvicová Tanv 226

Junioři s

1. J. Trnka Plzeň 196
2. D. Kubíková Unič 201
3. L. Nepimach Tanv 206
4. M. špindra Rako 209
5. L. Vlček Arit 215

-LV

I. liga po 3 kolech

1. Slavoj Chomutov 32 1 417
2. Lokomotiva Olomous 32 1 428
3. Start Brno 28 1 430
4. TJ Rakovník 24,5 1 451
5. Mostáreň Březno 24,5 1 452
6. Slávia VŠT Košice 21 1 458
7. Slávia Trnava 18 1 473
8. Aritma Praha 15 1 480
9, Slávie Vš Plzeň 15 2 297

10. Spartak Praha 4 13,5 1 404
11. UNEX Uničov 8,5 1 496
12. Slavoj Litoměřice 5 1 508

VLADIMÍR HLAVIN
„Zrcadlo na  sténě, řekn i mi, kd o  je na svété  nejchytřejsi .
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Změna oblastní termínové listiny Cechy - střed

Po dohodě s výborem oddílu Golf Pardubice z technických důvodů překládám 9.RTJ 
+ 6. ligové kolo pořádané dne 18.8.1990 z Pardubic do Hradce Králové. Vedení 
turnaje a pořadatelskou službu zajistí oddíl Slavia Hradec Králové.
7ádám proto oddíly, aby s uvedenou změnou počítaly a včas si zajistily ubyto
vání.

Pavel Mužik
vedoucí oblasti Čechy-střed

EDM UND ORlAN

„ M ě l j se m  h rozný se n  ... Zdálo  se  mi. že jsm e  vyhráli v o lby  a  že jsm e  
si s  tím  n ah rom ad ěným  sv in č íke m  m use li nak o n e c  poradit sam i!
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NAŠI V Z A H R A N IČ Í
Nationencup, Rakousko, Wieselburg an der Erlauf, 2. - 3.6.1990

0 tom, že jsem byl pro tento reprezentační start nominován do kumulované 
funkce kauč-reportér, jsem se'dozvěděl den předem. Vyřídit si veškeré formality 
k vycestování do Rakouska během jediného dne by bylo ještě loni zcela nemožné. 
Tentokrát jsem pouze vyrukoval na svého zaměstnavatele s oblíbenou vyhláškou 
FMPSV č. 236/88 Sb. (dej ji Pánbůh věčnou slávu), dostal jsem týden volna a 
mohl jsem jet.

Takže odjezd v úterý večer od Valentů. Dva vozy plně naložené jídlem a 
pražsko-chomutovskou částí výpravy se přesouvají do místa přenocování - Českých 
Budějovic. Druhý den ráno nákup čerstvého chleba, piva (v hnědých lahvích !), 
poslední tankování benzínu, pak ještě jedno těsně před hranicemi (ještě se tam 
dvě deci vejdou), hladký průjezd hranicemi a náhlá změna silnice a železničních 
přejezdů. Konflikt s rakouským četnictvem (pan prezident Kožíšek se ve své li
muzíně Peugeot řítil příliš rychle obcí Freiburg, což ho po krátké tahanici 
stálo sto šilinků) a pak už bez problémů dorážíme na místo konání prvního 
Nationencupu.

Pro čtenáře, kteří Čtou Zpravodaj méně pozorně, dodávám, že Nationencup 
není de facto nic jiného, než starý známý Alpencup, rozšířený i na mimoalpské 
země. První ročník této soutěže však byl značně poznamenán velmi malou účastí. 
Kromě Československé výpravy se zúčastnila pouze rakouská reprezentace a mužské 
družstvo Švýcarska. Tuto prabídnou účast vysvětlil prezident t)BGV Leo Hoik : 
po smrti bývalého prezidenta IBGV R. Honeggera došlo ve federaci k rozkolu 
kvůli otázce nového prezidenta : část členských zemí podporuje kandidaturu 
předsedy německého svazu, druhým kandidátem je Leo Moik. Tento rozkol a dále 
skutečnost, že se tento turnaj nekoná na hřišti, kde proběhne mistrovství Evro
py, způsobily bojkot Nationencupu většinou zemí IBGV.

Wieselburg leží téměř v geometrickém středu Rakouska a má přídomek "město 
piva a trhů". Trhy jsme neviděli, zato na pivovar, kde se vaří slavné Kaiser Bier, 
je krásný výhled přímo ze hřiště. Hřiště samotné leží v pěkném sportovním 
komplexu na okraji města (bazén, sauna, MTG a asfaltové dráhy na curling).
Úprava typicky rakouská : kytišky, centimetrový trávník, vypucované dráhy a 
všude, kam se podíváte, reklamy banky Raiffeisen. Eternitové mantinely, úzká 
ledvina, úzký loping, extrémně široká díra mezi příčkami. Po spojení s olomoucko- 
-brněnskou větví výpravy, která dorazila dřív, se všichni pustili do intenzivního 
tréninku. Následovalo ubytování v příjemném rodinném hotýlku Bárenhof v nedalekém 
Petzenkirchenu, krátký odpočinek a znovu trénink. Večer pak první porada řízená 
šéftrenerem Vítkem. Ve čtvrtek opět trénink, odpoledne pro zájemce návštěva 
krajského města St. Poltěn, nákupy, návrat, porada, které se začíná říkat "poli
tické školení mužstva" a večerní posezení v hotelovém hostinci u místní chmelové 
speciality. A už je tu pátek, poslední lehký trénink, večer slavnostní zahájení 
za přítomnosti starosty města a ředitele Raiffeisenbank Wieselburg, poslední 
PŠH, definitivní určení společných míčů a posledrií pokyny pro kauče, jeden Kaiser 
na dobrou noc.

Sestavy družstev byly určeny takto :

muži : Benčík, Lipmann, Švihel, Kožíšek, Mandák, Dostál, Valenta D., Vítek,
náhradník Sulkiewicz

ženy : Pardusová, Doležalová, Kubíková, Valentová, náhradnice Trelová
kaučové : Pergl, Tománek
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Zahájilo družstvo žen, které ovšem neodstartovalo nejlépe, ve druhém kole 
se jim pak podařilo Rakušanky, hrající mimochodem bez náhradnice, o úder 
předehnal:, pak už měly až do konce prvního dne (6 okruhů) rakouské hráčky mírně 
navrch, i přes výborné čtvrté kolo našich (90).

Naši muži rovněž hodně ztratili v prvním kole, vedení se ujali Rakušané, 
které sice v druhém kole švýcarské družstvo předstihlo o jediný úder, pak už 
si však rakouští muži drželi první příčku až do, konce. Naši zabojovali, ve čtvrtém 
kole dotáhli švýcarské družstvo na jediný úder, tento odstup zůstal i po pátém 
kole a v šestém jsme se konečně před Švýcary dostali. Po prvním dni jsme tedy 
byli druzí třináct úderů za Rakouskem a jedenáct úderů před Švýcarskem, které 
mělo v šestém kole stejný výpadek, jako my v prvním.
Z jednotlivců na sebe upozornili zejména Jochen Nagel (A), který zahájil 18 
a toho dne zahrál ještě tři (!) devatenáctky, z našich David Valenta (já 20,83), 
osmnáctku zahrál ve třetím kole Josef Mandák.

Hrálo se ve vedru, na hřišti nebyl téměř žádný stín, přesto po skončení 
v sobotu ještě většina našich hráčů trénovala, zatímco totálně vyčerpaní kaučové 
spali na hotelu jako zabití. Večer opět schůze, zhodnocení sobotních výkonů 
a rady pro neděli.

První nedělní kolo našich mužů bylo opět "výpadkové", naštěstí Švýcaři 
přesto zůstali za námi. Došlo i na střídání, hned v prvním nedělním kole 
střídali Rakušané v mužích, v dalším kole jsme vystřídali Dostála za Sulkie- 
wicze a Doležalovou za výborně hrající Trelovou. Bohužel, zlepšit pozice se 
nám během nedělních čtyř kol již nepodařilo, rakušané nám k tomu nedali příle
žitost ani v mužích, ani v ženách. Naše výprava tedy nakonec obsadila dvě druhá 
místa.

Po čtvrtém kole následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, výměna dresů, 
nedobrovolná koupel čerstvě dvacetiletého Davida Valenty v místním bazénu.
Pak už zbývalo jen rozloučit se s hostiteli a jelo se domů.

Netroufám si příliš podrobně hodnotit tento turnaj po sportovní stránce, 
to jistě udělá jeho vedoucí Aleš Vítek. Snad jsme mohli hrát lépe, na druhou 
stranu si myslím, že všichni udělali pro úspěch vše, co bylo v jejich silách. 
Nejlepší čs. hráč David Valenta vyrovnal čs. rekord na 10 okruhů - 209, z žen 
hrála nejlépe Vlaďka Trelová. Měli jsme ovšem pouze tři, v Ženách dokonce jen 
dvě možnosti, jak se umístit, přičemž obě domácí družstva byla velmi silná, 
rakouští hráči lépe zvládali systémy na některých drahách, u nás neobvyklé 
(nejlepší Rakušan Nagel zahrál na 10 okruhů 203!). Takže ... Druhé místo ze 
tří, je to úspěch, nebo neúspěch? Asi tak.

Martin Tománek

Výsledky (10 okruhů) : 

Muži (8-členná družstva)

1. Rakousko 1 749
2. ČSFR 1 777
3. švýcarsko 1 789

Ženy (4-člen ná družstva)
1. Rakousko 924
2. ČSFR 952



7.6.1990, listí n.L.

FÓRUM
Vážení golfisté,

píši svůj premiérový příspěvek do Zpravodaje ohledně pokynu o úpravě golfo
vého hřiště Aritma Praha. Dozvěděl jsem se, že tento pokyn k úpravě vydal předse
da komise STK - ing. Ota Daniel, přičemž tento fakt mi sdělil Honza Valenta 
při debatě na RTJ v Litoměřicích. Smysl tohoto rozhodnutí dost dobře nechápu 
a to z následujících důvodů.

Domnívám se, že golfové hřiště na Aritmě patří k nejlepším z hlediska tech
nického stavu drah, na kterých lze dosahovat Špičkových výsledků, tyto výsledky 
jsou pouze výjimečně srovnatelné s výsledky dosahovanými celkem běžně v zahra
ničí. Přitom si myslím, že bychom alespoň na několika málo hřištích u nás měli 
mít možnost dosahovat vynikajících výkonů. Dne 3.6.t.r. jsem se rozjel zatré- 
novat si a především poznat novou Aritmu a konstatuji, že Honza Valenta se roz
hodl provést úpravy ve stylu "čím křivější, tím lepší". Mám na mysli zejména 
dráhy vulkán, středový kruh, ledvina. K tomuto kroku ho zřejmě inspiroval před
chozí CTJ v Rakovníku. Připomínám, že v pravidlech DG je přímo stanoveno : 
vodorovně koncipované dráhy musí být vodorovné". Na tréninku jsem se sešel s 
oddílovým kolegou Vláďou Sneiderem, mimochodem Členem komise STK, který mi na 
můj dotaz, zda tato problematika byla projednávána v komisi STK, odpověděl nega
tivně! Z doslechu jsem se dozvěděl, že Otovo rozhodnutí je motivováno tím, že 
Aritma je příliš "okoukané" hřiště a je potřeba ho změnit. Chtěl bych sdělit, 
že velké změny hřiště doznalo v roce 1987 a před letošní sezonou byly zaměněny 
příčky s okénkem. Dalším motivem Otova rozhodnutí je zřejmě snaha vytvořit před 
Přeborem republiky všem hráčům stejné podmínky (změna byla nařízena až po RTJ 
na Aritmě). Přitom si za svojí hráčskou kariéru nepamatuji na podobný případ, 
neboť vždy měli pravděpodobnou výhodu hráči z oblasti, ve které se turnaj po
řádá.

Dalším neblahým jevem se mi zdá skutečnost, že ačkoliv jsem rozhodčím 
III. třídy, od počátku r. 1988, tak k dnešnímu dni jsem neobdržel ani jeden 
dodatek k soutěžnímu řádu, kterých vychází, pokud vím, až příliš mnoho a jistě 
se některý dotýká pravidel DG a měl by tedy logicky zajímat rozhodčího, neboť 
se jimi řídí.

Rovněž dosud mi nebyl předán průkaz rozhodčího DG, neboť za totalitního 
režimu ČSTV neschválilo jejich vydání pro kurs pořádaný v roce 1988. Domnívám 
se, že více než šest měsíců po sametové revoluci je možné tento nedostatek napra
vit.

Golfu zdar

Bohumil Pokorný 
TJ Slavoj Litoměřice

Co : ing. Otakar Daniel
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Vážení priatelia golfu !

Předost ieram do diskusie tento návrh zmien Štruktúry súťaží v DG :

Rozdelenie do oblasti

Oblast! Cechy : Arit, SpP4, Tempo, Kopa,Lito, Kladr, HrKr, Tanv, Příb,
Plzeň, Přeš, FrLá, Cheb, Chom, Rako, Jabl, Pard 

Oblast Moravy : Olom, §tbk, Kopř, Unič, Start, Spoj, Krom, Most, Byst,
Blan, Koje

Oblast! Slovensko : Koši, Trna, Brez, Brat, Prie

Súťaž družstiev

Oblastná I. liga (6 účastnikov)
Oblastná II. liga (Cechy - západ, střed 

Morava - sever, juh 
Slovensko ”B" družstvá)

Finále : Majstrovstvá ČSFR - 8 účastnikov
2 družstvá najlepšie v I. lige (oblastnej) - 6 
2 družstvá určí STK

Súťaž jednotlivcov

Majstrovská : OP - okresný přebor 
KP - krajský přebor 
MR - majstrovstvá republiky CR, SR 
M ČSFR - finále

CTJ
Postup

3 x po jednom turnaji
Muži 
Ženy 
Junioři 
Senioři

53 miest 
12 miest 
12 miest 
6 miest

v každej oblasti (max. 130 účastnikov) 
- 20 m COR + 15 MOR + 10 SOR

Oblastná turnaje - súťaž jednotlivcov při I. a II. lige 

Československý rebrlček - KP - MR - M ČSFR - 3 x CTJ bez škrtu 

Oblastné rebričky - v kompetencii oblastných STK

Reprezentačný rebríček - ponechat v terajšej podobě 

Volné súťaže - medzinárodné turnaje, maratóny, reciprocita

Qualich Igor
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INFORMACE
Bohužel nás zatím Pražská informační služba příliš nezaplavuje výstřižky 

z našich novin a časopisů, které by se týkaly dráhového golfu. Hlavní příči
nou je asi to, že zprávy o našich výsledcích a činnosti "pečlivě tajíme".

Výjimkou je pěkný článek v Brněnském večerníku z 6.4.90. Je krátký, při
tom výstižný a obsahuje spoustu zajímavých údajů o dráhovém golfu v Brně, 
které se v poslední době úspěšně snaží vrátit mezi nejpřednější bašty našeho 
sportu v ČSFR.

Článek přetiskujeme celý :

"Golf na Lesné

0 víkendu zahajuje provoz hřiště dráhového golfu Startu na Lesné, kde 
může veřejnost využít služeb trenérů oddílu ke zdokonalení. Další nabídkou 
je možnost pořádání podnikových turnajů. Milovníci dráhového golfu si také 
mohou zakoupit na celou sezónu permanentní vstupenku za 150 Kčs. Zájemci o 
závodní golf se mohou přihlásit vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 hod. přímo 
na hřišti".

10.5. byl v Brněnském večerníku uveřejněn další článek s titulkem "Golfo
vá senzace". Podepsána je Šifra -lš- (patrně Láďa švihel). Velmi sympatickým 
způsobem je zde prezentován úspěch Startu Brno v I. kole I.ligy. Otištěn je 
dokonce grafický emblém dráhového golfisty, takže příznivec našeho sportu 
své zprávy lehce najde a ví, že mají v tomto listě své pevné místo. Již se 
těšíme na otištěný referát z vítězství Brna v Březně.

Na závěr bych se chtěl zmínit ještě o jednom novinářském počinu. Obdrže
li jsme Zpravodaj č. 2/90 vydávaný oddílem DG TJ Šternberk. Zpravodaj v roz- 
sazu 10ti stran je nabitý informacemi. Asi bychom těžko hledali jiný oddíl 
schopný vydávat takovouto tiskovinu pro své členy! V č. 2 je kromě komentova
ných výsledků z turnajů např. informace o mimosportovní činnosti oddílu (kon
ference TJ, lesní placené brigády jako příspěvek do rozpočtu oddílu ! atd) 
a plány do další části sezóny.

-LV-

N Á P A D Y
Minulý týden se do redakce dostavil náš čtenář a dlouholetý člen oddílu 

Spartak Praha 4 pan Miloš Kořínek, který přinesl nejen nám, ale i široké gol
fové veřejnosti návrh na jednotné sportovní ošacení. Nový typ oblečení (mi
mochodem vyvinutý ve spolurpáci s firmou SAHARA) odlehčí pokladně každého 
golfového oddílu, ale bude jistě přínosem i z hlediska morálního - chudší 
hráči nebudou muset pokukovat po bohatých, co to mají proboha zase na sobě.

Záběr, který otiskujeme, byl pořízen při neveřejné zkoušce nových dresů.
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RADÍME

PSYCHOLOGIE SPORTU

Téma jistě zajímavé a ve všech sportech diskutované. Vyjímaje z učebního 
textu "Psychologie sportu" a nabízíme některé zajímavé odstavce. Snad tím 
některým z vás pomůžeme zvýšit svůj zájem o serioznější a hlubší poznání tajů 
psychiky.

"Psychologická příprava sportovce"

Proč se mluví o psychologické připravenosti sportovců 

Zdůvodněni

Při hodnocení výsledků téhož sportovce nebo družstva bývá často obtížné 
vysvětlit značné kolísání výkonů, a to třeba ve dvou po sobě krátce násedují- 
cich startech. Někdy se setkáme s výkonem o mnoho slabším, než byl poslední 
kontrolní výkon tréninkový, a potom se mluví o selhání výkonnosti.

Stabilita výsledků ostatních složek přípravy

Když jsou analyzovány příčiny nečekaného poklesu výkonnosti, zpravidla 
jsou probírány složky připravenosti, t.j. úroveň přípravy fyzické, technické, 
taktické a psychologické. Výsledkem fyzické přípravy je určitá relativně trvalá 
kapacita síly, rychlost a vytrvalosti. Její úroveň se nemění "ze dne na den". 
Výsledkem technické přípravy jsou opět relativně trvalé dovednosti, které 
mohou být narušeny pouze zvláštními okolnostmi provádění (např. desautomati- 
zace nebo zprimitivnění techniky pod vlivem psychického stresu). Taktickou 
připraveností se rozumí také trvalejší předpoklady k uplatnění výhodných 
postupů při vedení sportovního boje.

Psychické selháni

Takovýmto postupným vylučováním možných příčin se dospívá k závěru, že 
náhlé změny sportovní výkonnosti jsou vysvětlitelné pouze změnami v psycholo
gické připravenosti, ať už vlastní, nebo protivníkovy. Výsledkem psychologické 
přípravy je značně "křehká" a časově nestabilní mobilizační pohotovost sportov
ce uplatnit natrénovanou kapacitu. Proto se tak často např. na stránkách sportov 
ního tisku setkáváme s vysvětlováním sportovního neúspěchu "psychickým selháním" 
Není to vždy přesné a často se "psychika stává obětním beránkem" neoprávněně. 
Psychologické důsledky mohou být až druhotné, vyvolané prvotními příčinami 
z jiné oblasti. Např. vědomí vlastní špatné připravenosti ve srovnání s protivní 
ky vede k rezignaci, takže sportovec nepodá ani svůj obvyklý výkon. Nebo vy
sazení chemických prostředků přípravy před významnými závody vede k objektiv
nímu poklesu výkonnosti např. ve srovnání s nominačním výkonem v rychlostně 
silovém sportu a druhotně působí i prostřednictvím ztráty sebedůvěry. Tako
výchto případů "falešného" nebo "druhotného" psychického selhání by bylo mož
no nalézt více.

Atlet se nominoval na mistrovství Evropy náhodným výkonem, jehož věrohod
nost je navíc sporná. Je si vědom "problematičnosti" své nominace a svých 
pramalých předpokladů důstojně obstát v mistrovském závodě. Proto při prvních 
potížích v hlavním závodě vzdává s odkazem na zdravotní důvody.
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Růst psychických zátěži ve sportu

Druhým důvodem častého odkazování na psychologickou připravenost sportov
ců je skutečnost, že početně narůstají a zintenzlvnuji se psychické zátěže 
ve vrcholovém sportu. Příčinou je především vysoká vyrovnanost špičkových 
sportovců. Tím, že je vrcholový sport podporován v řadě států, má řada sportov
ců zhruba rovnocenné možnosti využívat prostředků tělesné přípravy. Novinky 
v technické a v taktické přípravě také rychle pronikají do tréninkových systé
mů a výsledkem tohoto procesu je velký počet sportovců se zhruba stejnými 
natrénovanými předpoklady podat sportovní výkon, t.j. se stejnou výkonnostní 
kapacitou. Dopracovat se k této vrcholné výkonnostní kapacitě znamená zvlád
nout v přípravě mnoho psychických zátěží (únavu, nechuť, monotonii apod.).
Účast ve vrcholné sportovní soutěži znamená za těchto podmínek vědomí, že 
všichni soupeři jsou obdobně připraveni jako já a každý z nich může zmařit 
mou snahu sklidit ovoce obtížné přípravy. Tato bilance má zátěžový účinek 
a za těchto podmínek se může uplatnit jen sportovec s nejlépe vyladěným psy
chickým stavem (za teoretických podmínek obdobné výkonnostní kapacity) t.j. 
stavem dokonalé mobilizační pohotovosti k výkonu. Ten dovede nejlépe "prodat” 
natrénovaný výkonnostní potenciál a prosadit se bez ohledu na působící psy
chické zátěže velkého závodu.

Do finále velkého mezinárodního závodu se probojoval čtvrtkař na základě 
podstatného zlepšení osobního rekordu v semifinále. Nikdo ho blíže nezná, 
nikdo s ním nepočítá mezi favority. Atlet nemá co ztratit, ve finálovém běhu 
se mobilizuje k velkému výkonu a překvapí odborníky medailovým umístěním ve 
vyrovnaném závodě, kde favorité zůstali za svým výkonnostním průměrem.

Rezervy ve využití psychologie

Třetím důvodem je hledání rezerv sportovní výkonnosti v psychologické 
přípravě. Jak už bylo naznačeno, jsou ostatní složky sportovní přípravy vy
užívány takřka do maxima, kdežto psychologická příprava spočívá dosud pře
vážně na trenérských a závodnických zkušenostech a je uplatňována relativně 
nesystematicky. V současné podobě je psychologická příprava značně nekonkrét
ní, spočívá na obecných poučkách, které mají daleko ke konkrétním návodům.
Rada ternérů od psychologické přípravy dosti očekává, ale neví dobře, jak 
ji vtělit do tréninku a závodění. Spíše očekávají pomoc "zvenčí", od psy
chologů, od lékařů apod. Předáváním odpovědnosti za psychologickou přípravu 
netrenerským osobám, které mají k tréninkovému procesu Často "dosti daleko", 
je pouze řešení administrativní a v praxi neúčinné. Smyslem této kapitoly 
je posunout koncepci psychologické přípravy sportovců od obecné mnohoslibnosti 
blíže ke konkrétnímu využití, aby se skutečně stala možným zdrojem rezerv 
sportovní výkonnosti.

Terminologické otázky

V oblasti využívání psychologických poznatků ve sportu je možno se set
kat s různými slovními spojeními přídavného jména psychologický nebo psychický. 
Někdy jde o totéž, někdy má uživatel na mysli zdůraznění některého aspektu. 
Zpravidla nejde o zásadní rozdíly, ale i o jemných rozdílech je třeba vědět, 
aby nedocházelo k nejasnostem.

-pokračování příště-
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INZERCE
Znovu opakujeme nabídku Svazu DG, který zajistil hole Wilson (pro praváky) 

v ceně 600,- Kčs. Tyto hole jsou určeny především pro nejnadéjnější juniory 
a mladé hráče, jejichž rozvoj chceme maximálně preferovat. Skutečná hodnota 
této hole je cca 2 000,- Kčs. Objednávky oddílů přijímá : Achim Fridrik, do 
objednávky je nutno uvést, pro kterého hráče je hůl určena. Vzhledem k omezenému 
počtu doporučujeme jednat co nejrychleji.

Oddíl DG TJ Spartak Praha 4 dodává katalogy všech golfových firem v čes
kém jazyce. Komplet katalogů obdržíte ihned po zaplacení 19,- Kčs na adresu 
L. Vančura, Kotlářova 673, 250 82 Úvaly.

Volná Místa
Zatím samojediný představitel Českého svazu dráhového golfu hledá spolu

pracovníky. Kteří aktivní, organizačně schopní, problematiky znalí, ale hlavně 
kompromisu přístupní, jedinci by chtěli tvořit aparát nového českého orgánu, 
ať své ano sdělí na adresu : P. Prchal, V háji 35, 170-00 Praha 7.
Zn.: Přednost mají odborníci z oblasti hospodaření, STK, TMK a propagace.

Koupě

Komu se v šuplíku v kredenci, v krabici pod postelí nebo na půdě bez 
užitku válí staré, poštou prošlé ofrankované obálky a korespondenční lístky 
z období Protektorátu a Slovenského štátu, může je nabídnou sběrateli.
Zn.: Petr Prchal, V háji 35, 170 00 Praha 7.

Stále sbírám staré zápalkové nálepky z období před válkou druhou, ale 
i první. Zájem mám i o staré hospodské sklo, hlavně pak ušaté sklenice, reklam
ní cedule všeho druhu, litinové a drátěné stojánky pod žehličky a různé zajímavé 
věci.
Zn.: Petr Prchal, V háji 35, 170 00 Praha 7

V redakci nám to již připadá jako obehraná písnička, ale praxe ukazuje, 
že je, bohužel, stále aktuální. Stále se setkáváme s dalšími a dalšími golfis- 
ty(včetně prvoligových hráčů !), kteří nám při náhodném setkání smutně sdě
lují, že Zpravodaj nedostávají. Jejich funkcionáři jim ho prostě nedodávají!

Znovu tedy opakujeme : vyřídíme každou, i individuální objednávku na 
předplacení Zpravodaje. Pokud vám "bossové" vašeho oddílu Zpravodaj půjču
jí málo nebo vůbec, neváhejte a zašlete 40,- Kčs na adresu 
L. Vančura, Kollárova 673, 250 82 Úvaly.
Ihned dostanete všechna doposud vydaná čísla roč. 1990 a další již budou cho
dit* pravidelně ihned po vydání (vychází 8 čísel ročně).

Na těch 5 oddílů, které si Zpravodaj doposud nepředplatily, se nemohu 
s těmito řádky obracet, protože si je stejně jako všechny ostatní cenné infor
mace nemohou přečíst ... .

-LV-
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"Murphologické prosté životní pravdy"

Vybráno z publikace MURPHY’S LAW DESK CALENDAR 1984 
Price Slova Publister lne., Los Angeles

K byrokracii a řízeni 

Soperův zákon :

Jakákoli byrokratická mašinérie reorganizovaná s cílem zvýšit efektivnost 
je vzápětí po reorganizaci k nerozeznání od výchozí instituce.

Princip byrokracie

Nad byrokracií může zvítězit zase jedině byrqkracie.

Edwardsův zákon o čase a vynaložené námaze

A. Máme-li ze začátku na daný úkol dost času, bývá počáteční úsilí nevalné
B. S časem scvrkávajícím se v nulu narůstá ú»ili nepřímo úměrně do nekonečna. 
Nutný důsledek : Kdyby nebylo poslední chvilky nic na tomto světě by se nedo

dělalo.

Borenova pravidla

1. Když jsi na pochybách něco zamumlej
2. Když jsi v nesnázích, jmenuj někoho a předej mu úkol
3. Když neseš odpovědnost, vážně se zamysli.

Hoffstedtův princip zaměstnanosti

Ze zmatků vznikají nové pracovní příležitosti.

I. zákon obchodu podle Eddieho

Nikdy nezvi obchodní partnery k jednání před 10. hod. dopoledne a po 16.hod. 
odpoledne. Před desátou děláš dojem, že se už nemůžeš dočkat, a po čtvrté 
odpoledne, že je to tvá poslední naděje.

Rada pro skeptiky

Ten, kdo tvrdí, že se věc nedá udělat, by nikdy neměl svou poznámkou rušit 
člověka, který tu věc právě dělá.

Stenderupův zákon

Čím dříve odpadneš, tím více času získáš na dohánění.

Mitchellův zákon pracovních komisí

Kterýkoli jednoduchý problém se může stát neřešitelným, jestliže se mu věnuje 
dostatečný počet zasedání.
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