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Ú V O D N Í K
"Dráhový golf v nových podmínkách II."

Tento úvodník nebyl míněn jako dvoudílný a dokonce nemá ani stej
ného autora. Prostě' jenom více lidí nosí v hlavě stejné problémy 
a přemýšli nad nimi. I Pavelek se v č . 5 zamyslel nad vývojem našeho 
sportu hlavně z ekonomického hlediska. Moje úvaha se týká podobné pro
blematiky, i když z jiného pohledu -  osobního, subjektivního.

Do loňského roku jsme k pěstování svého sportu měli všichni přibliž
ně stejné podmínky. Stejnou pracovní dobu, plat oscilující více či méně ko
lem průměru. Je to logické, socialismus vytvářel pro každého stejnou situ
aci, nikdo neměl šanci z řady moc vybočovat.

V 70. letech jezdili mladí vyznavači nového sportu na turnaje vlakem 
v pátek ráno. Později si ti starší koupili škodovku a začalo se jezdit autem. 
Někteří uspěli v práci s kouzelným papírem plným paragrafů a mohli jezdit 
už ve čtvrtek či středu. Někteří papír nepotřebovali, v práci si nidko nevši
ml, když tam nebyli. Do západního zahraničí na soukromou dovolenou jezdil 
málokdo -  nebyly peníze nebo protekce na získání devizového přislibu. Úspěš
ný golfista -  reprezentant měl tedy oproti běžnému občanu velké výhody -  po
díval se i víckrát za rok na Západ za poměrně solidní peníz. Martyrium s vy 
řizováním tisíce formalit muselo podstupovat pouze pár funkcionářů, ale za tu 
námahu to stálo.

Nezasvěcenému zahraničnímu golfistovi tento systém nebyl schopen vys vět- 
lit našinec se sebelepšími jazykovými znalostmi, protože cizinec to prostě nebyl 
schopen pochopit.

Po 17. listopadu 89 se otevřely nové možnosti. Pro všechny a ve všech as
pektech -  v životě pracovním, osobním i sportovním, konkrétně golfovém.

Kdo měl možnost poznat atmosféru v zahraničních golfových klubech ne
bo na zahraničních turnajích, jistě se už těšil na rozvoj klubového života i 
sportovní výkonnosti i u nás. Jenže dopady zatim nejsou tak příznivé.

Několik z nás se vrhlo do politického života a podílelo se na dosažených 
změnách ve společnosti. Díky jim za to. Ve výsledkových listinách letošních 
turnajů je ale nenajdete...

Dalši už přestalo bavit být těmi průměrnými dělniky či úředníky, je
jichž každodenní šeď je omezena pichačkami ve vrátnici a osvěžujícím naru
šením pracovního režimu jsou pouze odjezdy na turnaje. Vrhli se do soukro
mého podnikání či obchodu. Zatím se potýkají s potížemi růstu-stojí to hodné 
času a někdy i peněz -  na golf potom není čas, chut ani motivace.

Do zahraničí stále jezdíme jako chudí příbuzní, ale jezdíme. A nejen do 
SRN či Rakouska, kam směřuje většina golfových výjezdů, které tim už také 
nejsou tak zajímavé jako dřív.

S rozvojem širokých styků se světem přišly i široké možnosti využíváni 
volného času -  a najednou není tolik času na trening nebo na dlouhý výjezd 
na turnaj.

Uvedené věty mohou znít pesimisticky nebo dokonce stěžovatelsky
-  to nebylo účelem. Naopak jsem optimista a hned vysvětlím proč.

Letos se možná některé ligové celky musí obejit bez kličkových hráčů
-  politiků, soukromníků, obchodníků nebo těch, které prostě přestali pouštět 
z práce.

ČSDG měl vážné problémy se stavením reprezentace na Nationen cup 
v Rakousku a některé zájezdy se vůbec nebudou realizovat.

Na VCP přijela ze Slovenska symbolická hrstka hráčů a na VCS hrálo 
17 účastníků celkem. Na vrcholné soutěži -  mistrovství ČSFR se prezentovalo 
"rekordních" 55 mužů a 8 žen.

Možná, že tyto problémy budou pokračovat i příští rok, ale určitě nebu
dou věčné.



Ze začínajích soukromých řemelníků či obchodníků se stanou úspěšní podnikatelé .
Další z nás budou zaměstnanci prosperujících firem. Při cestě na turnaj se nás 
nebude tísnit pět v jedné škodovce /první vlaštovky už jezdí/ a manželka nás 
nebude proklínat za to, že jsme si koupili 1 míč a rodina se bude muset kvůli 
tomu uskrovnit.
Co tím chci říci ? Jenom to, že předpokládám normální vývoj naší společnosti, 
který známe z ostatních golfových zemí. Kromě práce a existenčních starostí 
budeme mít určitě dost času, peněz i chuti na rozvoj takového koníčka, jako je 
dráhový golf. Nevím, jestli to bude sport pro studenty, podnikatele či operátory 
počítačů, ale vím jistě, že bude. a to je hlavní.

LV

Došlo před uzávěrkou.

Na poslední chvíli dorazily do naší redakce tyto zprávy z ME v Lucembursku.

1. ČSFR se stane členem IBGV dne 1.1.1991
2. Nationencup 1991 bude opět v ČSFR
3. Umístění naší reprezentace na ME

Muži: družstvo: 4 .místo 16 21.71/
jednotí.: 11 .Josef Mandák 16 20.25/

16.Marcel Arbeit 16 20.4+/
19.David Valenta 1620.41/
/ celkem 120 účastníků/

Podrobnosti si budete moci přečíst v reportáži,

Ženy: družstvo: 5 .místo /22.687/
jednotí.: ÍO. D. Hirschmannová 

/21.41/
15.D. Fridriková 

/ 21.83 /
/celkem 50 / 

která vyjde v čísle 7/90.

-  redakce -

Z 5 .schůze předsednictva 19.6.1990 v Březně.

1/28 Hlavičkový papír. Splněno.
Samolepky. Úkol trvá. T: 14.7.

Z: Valenta
11/4 Bylo převzato celkem 10 sad startovních čísel.

Distribuce -  2 sady na oblast -  zajistí jednotliví STK oblastí.
STK zodpovídá za používání při turnajích.

T: průběžně 
Z: Daniel

V/I Jan Valenta bude od 1.7.1990 vykonávat placeného Sekretáře svazu 
na částečný úvazek.

V/II Dohodnutá provize z příjmů zajištěných reklamou apod. činí 20 %.

V/V Širší nominace na ME bude uzavřena 30.6.1990

V/VI Byla diskutována otázka členských příspěvků svazu. Původní návrh placení 
příspěvků od 9/90 byl 5 členy předsednictva /Daniel,Valenta, Kožíšek, 
Vančura,Prchal/ posunut na 1.1.1991. Členská základna bude prozatím 
posuzována podle počítačového registru svazu.
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J U N IO Ř I
Jutend - Nationen -  Cup Landshut

2. - 3. 6. 1990
Dna 30. 5. 1990 o 12.00 dorazila prvá výprava juniorov ČSFR v zložení: 

vedúci Jan Valenta, tréner Peter Gašperan, hráči Luboš Nepimaeh, Jiří Trnka, 
Lubomír Pařák, Michal Jansa, Pavel Doležel, Dušan Metelka na turnaj do Land- 
shutu. Prostredie samotného ihriska sa nám páčilo. Samotný turnaj začal 2. 6. 
o 10.00 slávnostným zahájením na ihrisku. Turnaja sa zúčastnili výpravy NSR, 
Rakúska, Švajčiarska, Švédská a samozřejmé naša. Perfektná organizácia, úroveň 
turnaja ako aj fandenie domácích organizátorov našim juniorom trošku vyrazilo 
dych. Prvý den turnaja nám pršalo a turnaj sa musel přerušovat. Druhý deň 
bolo počasie dobré a turnaj sa dohra! v plnom rozsahu. Najlepší z našich bol 
Luboš Nepimaeh celkovo 18, ktorý vcelku potvrdil dobrú výkonnost. Jiří Trnka 
na miniatur golfe podal najlepší výkon medzi chlapcami. Naše družstvo skončilo piate 
alebo posledně. Turnaj prinieslo vefa cenných skúsenností před MEJ ktoré budu 
v auguste tiež v Landshute.

Výsledky:
Juniorky: /3 MG + 3 MTG / Junioři:
1. Sandra Schulze D 161 1. Harald Erlbruch D 149
2. Tanja Pscherer D 163 2. Tobiáš Heintze D 154
3. Manuela Hawel A 166 3. Mirko Haferstock D 156
4. Monika Luginbtthl CH 170 4. Mats Hultberg S 156
5. Ann-Sofi Lagsjo S 170 5. Kenneth Wahlwvist S 156

18. Luboš Nepimaeh CS 164
Stav žebříčků 26. Jiří Trnka c s 167

30. Lubomír Pařák c s 169
Cs. žebříček juniorů 1990 14. 8. 90 34. Michal Jansa c s 172

37. Pavel Doležal c s 182
1. Kubíková D. Unič 465 bodů 40. Dušan Metelka c s 193
2. Nepimaeh Tanv 431
3. Trnka J. Pize 366
4. Pařák L. Brez 366 žactvo 1990
5. I štván L. Brez 344
6. Doležel P. Bys 343 1. Jansa M. Mostkovice 660
7. Macek V. Krom 326 2. Netopil J. Olomouc 439
8. Waligora D. Opava 304 3. Vlček Lukáš Aritma Pha 391
9. Jansa M. Mcb 289 4. Vlček Jan Aritma Pha 354

10. Borovička J. Šternb 221 5. Malík D. Tempo Pha 347
11. Bílek D. Bys 202 6. Špindra M. Rakovník 346
12. Valentová S. Aritma 199 7. Majkus Z. Aritma Pha 236
13. Frýdek P. Blan 198
14. Indrák M. Olom 193
14. Šmoldasová L. Unič 193

vedoucí STK-mládež



SLOVENSKO, Mistrovství Slovenska. Košice 23.-24. 6. 1990

Výsledky:

Muži /29 účastníků/ : Ženy 12 účastnice/:

p. Gašperan Brez 184 1. O. Pa lovičová Koši 225
p. Mrázek Brat 185 2. J. Struhárová Prie 253
p. Margita Koši 190
1. Palovič Koši 190
J. Schultz Koši 191 Junioři /4 účastníci/
p. Murín Koši 193
1. Qualich Brez 194 1. L. Pařák Brez 201
J. Tolarovič Trna 194 2. M. Seman Koši 206
M. Putnoky Brez 194 3. L. Ištván Brez 157 161
VI . Pravotiak Brez 196

2. CECHY -  STftED, 7. RTJ Tanvald, 30. 6. 1990

Sedmým republikovým turnajem se středočeská golfová sezóna přehoupla 
do druhé poloviny, do poloviny zároveň dospěl i rok 1990. Podle toho vypadalo 
i počasi, agresivní ultrafialové paprsky obtěžovaly již od počátku týdne hráče 
trénující na tanvaldském horském hřišti.

I účast byla typicky letní, prázdniny právě začínaly, takže se v Tanvaldu 
sešlo pouhých 34 mužů, 4 ženy a 10 juniorů a juniorek. Hlavními favority byli 
samozřejmě domácí exligovci, proti očekávání jim však cestu na nejvyšší příčky 
zpočátku znepříjemnili pražští hráči Mužík a Vančura, kteří ještě po třetím kole 
vedli, byt o pouhý úder před domácími Novákem a Ticháčkem. Čtvrté kolo však 
pořadím řádně zamíchalo a výsledkem byly dva rozstřely, kdy v boji o první a dru
hé místo porazil Novák Ticháčka a v duelu o bronzovou medaili jasně zvítězil 
externista domácích Sulkiewicz před Vančurou / Sp. P4/.

Ani Dáša Bukvicová neměla letos cestu k vítězství zcela bezproblémovou, 
její náskok před hlavni konkurentkou Šneiderovou činil jen tři body. Dana Šneide- 
rová se zároveň umístila jako nejlepší senior, mezi juniory opět kraloval Luboš Ne- 
pimach. Nejlepší okruh - 21 úderů zahráli domácí Ticháček a Žalman.

-  ánek

Výsledky:

Muži:

1. L. Novák Tanv 96
2. M. Ticháček Tanv 96
3. J. Sulkiewicz Tanv 97
4. L. Vančura SpP4 97
5. VI. Šneider Lito 100

Ženy:

1. D. Bukvicová Tanv 103
2. D. Šneiderová Lito 106
3. L. Perglová Lito 120

Junioři:
1. L. Nepimach ml. Tanv 104
2. M. Žákovský Tempo 108
3. L. Vlček Arit 113
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3. ČECHY-STftED

8. RTJ + II. liga, Tanvald 1. 7. 1990

Po sobotním nádherném počasí se v neděli museli hráči potýkat s ochlazením 
a deštovými přeháňkami. Spokojeni s počasím byli patrně hráči Děkanky M. Tománek 
a M. Misterka, kteří se oproti sobotě zlepšili o 15 resp. 14 úderů! Znamenalo to 
první dvě místa před domácími pronásledovateli. Ženy si zopakovaly sobotní pořadí. 
Zádně problémy neměl se zopakováním juniorského vítězství ze soboty ani L. Nepi- 
mach ml.

Páté kolo II. ligy vyhrál exligový Tanvald, poměrně vyrovnaným soupeřem jim 
ale byl "B" tým Děkanky, který se letos v Tanvaldu vyvaroval "tradičních” extem
pore minulých let.

Kromě Pardubic a Přední Kopaniny se tohoto ligového kola nezúčastnilo neúplné 
družstvo Tempa, které tak ušetřilo 100,- Kčs za startovně.

- LV -

Výsledky:

Muži: Ženy:

1. M.Tománek SpP4 94 1. D. Bukvicová Tanv 106
2. M. Misterka SpP4 98 2. D. Šneiderová Lito 107
3. L. Žalman Tanv 99
4. M. Prousek Tanv 100 Junioři:
5. M. Kašpar Tanv 100

1. L. Nepimach ml. Tanv. 103
2. J. Vlček Arit 1115. kolo II. ligy družstev 3. Valentová Arit 114

1. SEBA Tanvald 524 ú. 10 b.
2. Spartak Praha 4 B 531 8 II. liga Čechy-střed po 5. kole:
3. Slavia Hr. Králové 567 7
4. Aritraa Praha B 577 6 1. SEBA TANVALD 2.546 ú. 48 b
5. Slavoj Litoměřice B 583 5 2. Spartak P-4 "B" 2.612 36
6. Slovan Kladruby 665 4 3. Slavoj Litoměřice"B'11 2.769 29
7. Tempo Praha 2520 -2 4. Slavia Hr.Králové 2.885 28

Sokol Př. Kopanina2520 -2 5. Aritma Praha "B" 3.226 25
Golf Pardubice 2520 -2 6. Tempo Praha 4.725 23

7. Slovan Kladruby 3.122 20
8. Sokol Př. Kopanina 7.598 3
9. Golf Pardubice 12.600 -10



4i_. 6echy- západ -  6 x

3, RTJ, 1. 7, 90 -  Rakovník

Jednodenní republikový turnaj v Rakovníku se konal v tomto místě zhruba 
měsíc po turnaji celostátním, právě v době vrcholícího MS v kopané. Pozornost 
hráčů byla tedy rozdělena buď k televizoru nebo k pilování některých známých 
drah. A koho nebavil fotbal mohl se pokochat krásou zpřístupněné lánské obosy 
a prezidentského zámečku. Po sobotním 30°C vedru, nastupovali v neděli účastní
ci na dráhy ve svetrech a v pláštěnkách. Výkony však tímto zlomem počasí ni - 
kterak neutrpěly. Současní hráči už jsou tak adaptabilni, že jim v dobrém výs
ledku zabrání máloco. V soutěži mužů se souboj o vítězství zúžil mezi hráče Cho
mutova a domácího oddílu. Nejlepší další, D. Kantor z Příbrami byl až třináctý. 
Dramatický "truel" muselo rozhodnout až závěrečné rozstřelování, kde překvapivě 
dopadl právě domácí borec. I v ženách se o místo na bedně zápálílo v rozstřelu.
Za nejlepší K. Podroužkovou dovršila úspěch příbramských hráček J.Bokrová.
V juniorech byl nejlepší J. Kunzendorfer z Chebu. II. ligu jednoznačně ovládli 
domácí. Zajímavý byl tedy boj o druhou příčku. Po obvykle slabém začátku, opět 
Příbram na svého největšího rivala z Fr. lázní nastrčila a zůstala na štítě. Dámská 
formace z Chebu své mužské protějšky porazila jen diky tomu, že pánové se dosta
vily pouze ve čtyřech. Soutěž II. ligy ignorovaly oddíly Plzně a Přeštic. Rakovník 
se svým vítězstvím odtáhl na vedoucí Fr. lázně.

Výsledky

Muži: 1. Lipmann Milan Chomutov 92
2. Cipro Petr Chomutov 92
3. Lev Pavel Rakovník 92
4. Šmíd Karel Rakovník 93
5. Andr Zdeněk Rakovník 95

Ženy: 1. Podroužková Kateřina Příbram 110
2. Bokrová Josefa Příbram 113
3. Šelátová Alena Fr. Láz. 113

Junioři: 1. Kunzendorfer Josef Cheb 107
2. Broumský Miroslav Chomutov 108
3. Koča Martin Fr. Lázně 113

Senioři: Kantor Dušan Příbram 104

liga 2 .kolo Tabulka po 2. kolech

Rakovník B • 527 10 1. CSSL Frant. Lázně 18 1.082
Fr. Lázně 552 8 2. TJ Rakovník B 18 1.083
Příbram A 558 7 3. Spartak Příbram A 13 1.136
Chomutov B 580 6 4. Slavoj Chomutov B 13 1.147
Příbram B 620 5 5. Spartak Příbram B 8 1.296
Cheb B 656 4 6. Hraničář Cheb B 8 1.317
Cheb A 987 3 7. Hraničář Cheb A 8 1.643
Přeštice 2520 0 8. TJ Přeštice 2 3.917
Plzeň 2520 0 9. Slávia VŠ Plzeň 0 5.040

prc
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5. MORAVA -  SEVER, 5. RTJ + II. liga, Olomouc 30. 6. 1990

Výsledky:

Muži /34 účastníků/: Ženy /3 účastnice/:

1. M. Bauer Unič 88 1. H. Doležalová Olom 97
2. J. Jašek Olom 88 2. M. Mészárosová Olom 118
3. P. Šperlich Olom 92 3. D. Henklová Olom 119
4. L. Bauer Unič 93
5. M. Svoboda Olom 94 Junioři /18 účastníků/:

1. J. Netopil Olom 97
2. J. Borovička Štbk 97
3. D. Kubíková Unič 99

4. kolo II. ligy družstev

1. Olomouc B 495
2. Šternberk A 504
3. Olomouc C 518
4. Opava B 567
5. Opava A 597
6. Šternberk B 714
7. Uničov B 938

6. MORAVA - SEVER, 6. RTJ + II. liga, Olomouc 1. 7. 1990

Výsledky:

Muži /33 účastníků/:
Dostál Olom 86
Šeliga Unič 90
Bauer Unič 90
Bénčík Olom 93

5. kolo II.

Ženy /3 účastnice/:
1. H. Doležalová Olom 102
2. M. Mészárosová Olom 105
3. R. Grančarová Olom 117
Junioři /15 účastníků/:

1. D. Kubíková Unič 91
2. D. Schreiber Opava 102
3. M. Indrák Olom 106

ligy družstev

1. Olomouc B 488
2. Olomouc C 518
3. Šternberk A 522
4. Opava A 570
5. Opava B 596
6. Šternberk B 749
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Oba dni sa hrálo za slnečného počasia, pričom ortuí teploměru vystúpila 
až k 30°C. Na úěastníkov čakalo úplné nové ihrisko, o hratelnost ktorého sa 
postarali hráči Slávie Trnava. V sobotu 30. 6. prvé kontakty s dráhami nepri- 
niesli eště kvalitně výsledky. V mužoch zvítazil P. Mrázek z Elánu Bratislava 
před J. Tolarovičom z Trnavy a A. Fridrikom z Března. Kategoriu žien s pře
vahou vyhrala D. Fridriková z Trnavy. Zároveň so sútažou jednotlivcov prebie- 
halo 5. kolo II. ligy. Presvedčivo zviíazilo družstvo Elánu Bratislava. Juniorov 
vyhrál P. Budil.

Druhý deň sa história takmer opakovala. Kategoria žien i juniorov mala 
rovnakýeh vítazov. 6. kolo II. ligy vyhrál Elán Bratislava, ktorý týmto získal 
náskok 7 bodov před druhým Baníkom Prievidza. V mužskej kategorii zvitazil prekva 
pujúco J. Rozič velmi kvalitným výkonom 94 úderov před A. Fridrikom a R. Ši- 
manským, ktorý zahral aj najlepší okruh "20".

7, SLOVENSKO, 5. a 6 RTJ + II. liga , N itra, 30. 6. a 1. 7, 1990

Výsledky: - 5. 
Muži:

RTJ:
Ženy:

1. P. Mrázek Brat 98 1. D. Fridriková Trna 110
2. J. Tolarovič Trna 100 2. O. Paloviéová Koši 118
3. A. Fridrik Brez 102
4. VI. Hoc Brat 104
5. I . Pavlovic Koši 105 Junioři:

1. P. Budil Trna 126

5. kolo II. ligy družstiev
1. Elán Bratislava 541
2. Prievidza 590
3. Slávia Trnava 1380

Výsledky - 6. RTJ:
Muži: Ženy
1. J . Rozič Trna 94 1. D. Fridriková Trna 104
2. A. Fridrik Brez 95 "2. O. Pavlovičová Koši 107
3. R. Simanský Trna 98
4. J . Tolarovič Trna 99 Junioři:
5. I. Buš Brat 101 1. P. Budil Trna 123

R. Blaha Koši 101

6. kolo II. ligy družstiev
1. Elán Bratislava
2. Prievidza
3. Slávie Trnava
II. liga po 6 kolech:

542
576

1357
1. Bratislava
2. Prievidza
3. Březno
4. Trnava

24 b.
17
14

» -Simanský



8. Celostátní turnaj mládeže a M ČSFR družstev juniorů, Hlohovec 7.-8. 7. 1990 

Výsledky:

Dorostenci /společná kategorie/:

-  9 -

1. D Kubíková Unič 217/6 okruhů
2. L. Nepimach ml. Tanv 225
3. L. Pařák Brez 228
4. S. Valentová Arit 232
5. D. Waligora Opava 235
6. L. Ištván Brez 237
7. P. Doležel Byst 237
8. J. Trnka Plzeň 241
9. M. Jansa Most 244

10. J: Vlček Arit 245

Žáci: Junior ky:
1. J. Vlček Arit 204/5 1. D. Kubíková Unič 179/5
2. M. Jansa Most 205 2. S. Valentová Arit 192
3. L. Vlček Arit 212 3. L. Šmoldasová Unič 237

Junioři:

1. L Nepimach Tanv 184/5
2. L. Pérák Brez 192
3. D. Waligora Opava 195

Družstva:

1. Aritma Praha /Vlček 1., Vlček J., Majkus, Valentová/
592 úderů

2. Mostáren Březno /Ištván, Pařák, Polóny/ 609 úderů
3. Bystřice p/Hostýnem /Bílek, Doležel P ., Kotas/

618 úderů

„Jaruška se přihlásila do soutěže o titul Miss Monokiny. Co už 
taky dělat, když zrušili Brigády socialistické práce?"



9. V II. ročn ík  Velké cen y  P rahy, 1 4 .-1 5 , 7, 1990

Již od pondělí se do Prahy sjížděli a slétali účastníci tohoto největšího 
turnaje u nás. Kromě tradičních zemí SRN, Rakouska a Itálie se letos zúčastnili 
i zástupci Švýcarska, Švédská a Finska.

Zahájení turnaje se jako obvykle konalo v pátek večer, kdy někteři hráči 
z dopolední skupiny užměli prakticky turnaj za sebou. Poprvé v historii VCP se 
nekonalo na terase hotelu Intercontinental /nezájem vedeni hotelu o další spolupráci/, 
k velké lítosti stálých účastníků se tentokrát nekonala ani večerní projížďka par
níkem - z ekologických důvodůí?), jak později vysvětlil prezident svazu. Zájemci 
o společenské využiti se tentokrát museli spokojit s programem v holešovickém ho
telu Belveder. Tato novinka v zaběhlém programu VCP nakonec vedla k zoufalému 
nezájmu českých a slovenských účastníků turnaje o slavnostní zahájení, na čemž 
nic nezměnil ani příslib striptýzového čísla. Budeme však spravedliví, program byl 
opravdu pěkný, i když namisto slibovaných sedmnácti striptérek se nakonec obnažo
vala pouze jediná. Toto malé zklamání však divákům zcela vynahradil poslední bod 
programu, pro který si kouzelník vybral za asistenta /"showmana"/ zcela náhodou 
prezidenta ing. Milana Kožíška, jehož tělesné schránky posléze využil v závěrečném 
kouzelnickém čísle. Ukázalo se, že pan prezident má kromě rukou, které umí hrát 
golf, ještě jedny,které dokáží kouzlit. Tím, co všechno dokáže, byli překvapeni 
všichni, nejvíce zřejmě on sám. Takových ovací,jaké pan prezident po svém vystou
peni sklidil, se zřejmě nikdy žádnému golfovému funkcionáři nedostalo za sebekrás
nější proslov.

Zpět k turnaji samotnému. Hrát se začínalo již v pátek ráno, přestože počet 
účastníků nakonec nebyl tak velký, jak se očekávalo. V početných zahraničních 
výpravách nebyli pouze hráči, ale i nehrající doprovod. Z tuzemska se špička také 
nezúčastnila kompletní.

Již v páteční skupině na sebe výkonem upoutali pozornost oba Finové, jako 
by chtěli hned na počátku vyvrátit dohady o slabé úrovni golfu ve své zemi. Pře
dal se k nim kvalitním výkonem T. Svensson ze švédského Orobro, který vypadal 
jako spokojený senior na turistické výpravě Evropou. Svoji hrou každého rychle 
vyvedl z omylu. Skandinávcům konkurovali zejména chomutovští hráči.

V soutěži párů hrané na 3 okruhy zvítězila překvapivě dvojice Darmstadtu 
Muntermann-Klos výkonem 133 před "věčně druhými" manželi Valentovými /134/.

Rita Muntermann pokračovala ve vítězném taženi i v neděli a suverénně vyhrá
la kategorii žen S. Sauerwein /Telfs/ a D. Hirschmsnn v barvách Bayernu.

V tuzemské konkurenci juniorek kralovala D. Kubíková, dramatický boj plný 
zvratů spolu sváděly seniorky D. Šneiderová a J. Bokrová, úspěšnější byla prvně 
jmenovaná. O prvenství bojoval i R. Bokr, prohrál ale s oddílovým kolegou D. Kan
torem .

Nesmírně vyrovnanou a kvalitní kategorii juniorů /do finále postupoval lepší 
výkon než v mužích ! /  vyhrál překvapivě domácí M. Žákovský před soupeři 
z Darmstadtu Hessem a Klosem.

Souboj Čeehy-západ - Skandinávie v kategorii mužů rozhodl nakonec pro sebe 
po rozstřelu P. Cipro a navázal tak na tradici chomutovských vítězů posledních let.
T. Svensson se musel spokojit s druhým místem, bronz si vybojoval po rozstřelu s J, 
Mandákem, M. Nuotiem /Sibeliuspark - SF/ a M. Lipmannem Pavel Lev. Nejlepším 
zástupcem Prahy byl překvapivě M. Tománek, který nakonec skončil 13., když v prů
běhu finále měl na dosah mety nejvyšší. Kuriozitou je, že aejlepší výkon v neděli 
/59 na 3 okruhy/ podal rakouský reprezentant H. Spirk,který o úder nepostoupil 
a v neděli hrál jen jako člen družstva Telfsu ve vloženém somiutkáni sedmičlenných 
družstev.

V hlavní kategorii 4-členných družstev získal palmu vítězství již potřetí Chomu
tov, tentokrát před Rakovníkem a družstvem Scandinavia. Překvapením byl nepostup 
družstva Bayernu mezi 8 nejlepších. j

Velká cena Prahy znovu dokázala, že má své pevné místo v evropském termíno
vém kalendáři, takže se již můžeme těšit na další ročníky.



Výsledky:
- 11 -

Ženy:

1. R. Muntermann Dermstadt D 132
2. S. Sauerwein Telfs A 142
3. D. Hirschmann Bayern D 144

Juniorky:

1. D. Kubíková Uničov CS 141

Junioři:
1. M. Žákovský Tempo CS 138
2. R. Hess Darmstadt D 140
3. P.-A. Kloš 

Seniorky:
Darmstadt D 140

1. D. Šneiderová Litoměřice CS 157

Senioři:

1. D. Kantor Příbram CS 142
2. R. Bokr Příbram CS 147
3. J. Kůrka Sp. Praha 4 CS 150

Muži:

1. P. Cipro Chomutov CS 128
2. T. Svensson Orebro S 128
3. P. Lev Rakovník CS 131
4. J. Mandák Chomutov CS 131
5. M. Nutio Sibeliuspark SF 131
6. M. Lipmann Chomutov CS 131
7. Z. Andr Rakovník CS 133
8. J. Řehák Rakovník CS 134
9. J. Metyš Brno CS 134

10. L. Švihel Brno CS 134

Čtyřčlenná družstva:

1. Slavoj Chomutov /Pasek, Lipmann M., Cipro, Mandák/ 550
2. Rakovník "A" /Kovář, Lev, Řehák , Andr/ 564
3. Scandinavia /Svensson, Siikala, Nutio, Johansson/ 566
4. Slavia VŠ Plzeň /Čása, Moravec, Trnka, Mráz/ 558
5. Spartak Praha 4 "A" /Mužík, Mikulík, Pergl, Tománek/ 564

Páry:
Sedmičlenná družstva:

1. Čechy - západ 961 l. Muntermann - KLOS D 133
2. Čechy - střed 990 2. Valentová - Valenta CS 134
3. Telfs 1018 3 . Hirschmann -  Lobel D 142

Slidtirol ’ 90 1018

-  LV -

- ánek -
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10. CECHY - ZÁPAD - 4. a 5. RTJ, 21.- 22, 7. 1990 -  Cheb

Po týdnech počasí ničím nepřipomínajícího letní prázdniny se konaly další 
dva turnaje západní oblasti v Chebu za téměř tropického vedra. V neděli po 
turnaji se pak domů trousily postavy s typickými golfovými opáleninami. Spá
lené tváře, předloktí, nohy od krátkých nohavic po ponožku a půlměsíček za 
krkem. Někteří se svěšenými hlavami, rozčarování svými výkony, jiní spokojení, 
že si dosytosti užili borůvkového koláče z kuchyně paní Nečekalové. V sobotu 
se hrálo současně i o putovní pohár deníku Hraničář, který měli rok v držení 
Františkolázenští. I když pro jeho obhájení udělali maximum / např. postavili 
tři družstva/, z vítězství se nakonec radovala čtveřice z Rakovníka. Přeci 
jen se projevil rozdíl mezi hráči I. ligy, ze kterých bylo jejich družstvo složeno.
V soutěžích jednotlivců nebylo výrazné postavy, která by uspěla po oba dva dny. 
Pokaždé se radoval z vítězství někdo jiný. Pouze neoficiální kategorie seniorů 
a žáků měli stejné vítěze. Ve všech kategoriích byl vyrovnaný boj až do konce 
o čemž svědčí i 4 rozstřely. V neděli v mužích dokonce muselo rozhodnout až 
"nahá smrt". Třetí kolo II. ligy probíhalo souhlasně se soutěžemi jednotlivců.
Do posledního okruhu si dělalo nárok na vítězství dokonce pět družstev. Těsné ví
tězství uhájil celek Fr. Lázní a posílil si své postavení v čele tabulky. Prezident 
a jeho muži, jak se začalo říkat příbramskému "éčku" opět neuspěli a museli se 
sklonit i před zálohou Rakovníka. Soutěž opět neobsadily týmy Plzně a Přeštic.

Výsledky

4. RTJ - sobota 5 RTJ - neděle

Muži: 1. Lise Miroslav Cheb 97 1. Andr Zdeněk Rakovník 98
2. Kropáček Vác. Rakovník 98 2. Kovář Luboš Rakovník 101
3. Řehák Jaroš. Rakovník 98 3. Kratochvíl Jaroš. Fr. Lázně 101
4. Hála Jen Fr. Láz. 99 4. Čaša Ivan Plzeň 101
5. Andr Zdeněk RakovníklOO 5. Lise Miroslav Cheb 103

Ženy: 1. Salátová A. Fr. Láz. 106 1 . Bečková J. Chomutov 100
2. Podroužková k. Příbram 106 2. Šelátová A. Fr. Láz. 105
3. Bečková J. Chomutovl09 3. Kunzendorferová Cheb 115

Jun : 1. Trnka Jiří Plzeň 102 1 . Koča Martin Fr. Láz. 98
2. Nečekal Marek Cheb 109 2. Trnka Jiří Plzeň 111
3. Lazar Jan Příbram 110 3. Nečekal Marek Cheb 111

Sen : Kantor Dušan Příbram 100 Kantor Dušan Příbram 105

Žáci: Nečekal Marek Cheb 109 Nečekal Marek Cheb 111

II. liga -  3. kolo Tabulka po třech kolech

1. Fr. Lázně 552 10 1 . ČSSL Fr. Lázně 28 1.634
2. Rakovník B 556 8 2. TH Rakovník B 26 l.#39
3. Příbram A 557 7 3. Spartak PříbramA 20 1.693
4. Chomutov B 565 6 4. Slavoj ChomutovB 19 1.712
5. Cheb A 570 5 5. Hraničář Cheb A 13 2.213
6. Cheb B 650 4 6. Hraničář Cheb B 12 1.967
7. Příbram B 1025 3 7. Spartak PříbramB 11 2.321
8. Přeštice 2520 0 8. TJ Přeštice 2 6.437

Plzeň 2520 0 9. Slávia VŠ Plzeň B 0 7.560

prc -
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11. MORAVA -  SEVER, 7a 8 RTJ + II. liga, OPAVA 21 .-22 . 7. 1990

Jediné červencové oblastni soutěže na severní Moravě proběhly po 
úpravě termínové listiny jako dvojice 7. a 8. RTJ v Opavě ve dnech 
21.-22. 7. včetně dalšího kola 6 .kola II. ligy.

Počasí bylo typicky letní a lákalo hráče k vykoupánív přillehlém kou
pališti. Škoda, že prázdninový termín trochu ovlivnil účast.

Nejlépe zahráli uničovšti a olomoučtí hráči, v kategorii žen si to roz
daly jen hráčky Olomouce. První místa juniorů se naopak staly kořistí domá
cích.
Ve II. lize obsadily čelo obě olomoucká družstva, Šternberku se nedařilo 
-  skončil až na 4. místě. V celkovém hodnocení se však pořadí prakticky 
nezměnilo.

Výsledky 7. RTJ

m u ž i  ž e n y

1. Kubík Josef Unič 93 úd. 1. Doležalová H. Olom 96 úd.
2. Prokša Pavel Opava 93 2. Meszárošová M. Olom 101
3. Vaňák Václav Štbk 95
4. Gerža Ivan Unič 96
5. Němec Mirosl. Opava 98 j u n i o ř i

II. liga 1. Schreiber Dav. Opavai 96
2. Kubíková Dana Unič 99

1. Olomouc "B" 507 úderů 3. Indrák Mirosl. Olom 102
2. Olomouc "C" 531
3. Uničov "B” 539
4. Šternberk "A" 544 II. liga po 6-ti kolech :
5. Opava
6. Opava
7. Šternberk

"A"
"B"
"B"

548
551

2520
1. Olomouc "B"
2. Šternberk "A"

42 b. 
35

3086 úderů 
3120

3. Olomouc MCn 26 3356
4. Uničov "B" 26 4349
5. Opava "B'r 19 3478
6. Opava "A" 15 3533
7. Šternberk "B" 8 6239

výsledky 8. RTJ

m u ž i ž e n y
1. Žoch Svatom. Unič 90 úd 1. Doležalová H. Olom. 106 úd.
2. Kuba Frant. Olom 92 2. Meszárošová M. Olom 1103. Římský Stan. Unič 94 3. Grančarová R. Olom 136
4. Vaňák Václav Stbk 96
5. Šeliga Zdeněk Unič 97 j u n i o ř i

1. Waligora David Opava 94 úd
2. Hlaváč Pavel Opava 98
3. Kubíková Dana Unič 101

Během obou dnů však došlo k diskvalifikaci hráče za nesportovní cho
vání. V prvém případě znamenal odhozený kufřík s míčky konec účasti i pro 
dalšího závodníka, kterému letící kufřík přerazil hůl. Druhý den šlo o nevhod 
né vystupování vůči rozhodčímu.

V této souvislosti ještě poznámku:
V poslední době je autor příspěvku svědkem nevhodnému vystupování hráčů 
v tréninku i v soutěži stále častěji /a nemyslí tím soutěže jen severní Moravy, 
ale např. i Mistrovství ČSFR/.
Nidko samozřejmě nepotěší nezdařený úder, ale vulgární výkřiky, navíc před 
přihlížející veřejností dráhovému golfu neprospívají. _

- Karásek -
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12. MORAVA -  JIH- 6. RTJ BRNO 21. 7. 1990

Po šestitýdenní přestávce se jihomoravští golfisté sešli v Brné, na hřišti 
ve sportovním areálu TJ Start Brno v Lesné. V sobotním RTJ startovalo cel
kem 41 hráčů, z toho bylo 30 mužů, 3 ženy a 8 juniorů. Před nastávajícím mis
trovstvím ČSFR si přijeli brněnské hřiště v Loosově ulici vyzkoušet i čtyři hráči 
Lokomotivy Olomouc /tři muži a jedna žena/, soutěžící pochopitelně bez nároku na 
body v jihomoravském poháru.

Počasí sobotnímu pořadu přálo. Při zahájení bylo téměř jasno, brzy po startu 
bylo polojasno, později oblačno, ale stále velmi teplo /až 27°c ve stínu/ a téměř po 
celou hrací dobu větrno.

V soutěži mužů se vyznamenal nejlepší hráč dne, domácí Otakar Daniel, který 
v prvních dvou kolech uhrál vždy 20 úderů a to byl spolehlivý základ pro jeho ví
tězství. Celkovým počtem 84 úderů vytvořil nový rekord brněnského hřiště /dosud 
86 úderů Josef Mandák Chomutov z 10. 7. 1988/ a to ještě stačil provádět většinu 
zápisů na výsledkové tabuli. Krok s vítězem držel do poloviny soutěže olomoucký 
Marcel Arbeit, který v prvním a druhém kole zahrál také vždy 20 úderů. Třétí ko
lo se mu však již méně vydařilo a napínavý a vyrovnaný souboj se tím rozplynul.
Po třetím Janu Metyšovi a čtvrtém Alši Vítkovi byla velká tlačenice kolem pátého 
místa, které vybojoval bystřický Radek Doležel, ale mostkovický Petr Zubač a br
něnský Ladislav Švihel na dalších místech dosáhli stejného počtu úderů. Celkem
11 hráčů zahrálo pod hranici 100 úderů.

V kategorii žen podala skvělý výkon kroměřížská Marcela Ševčíkové. Dosáhla 
92 úderů a to by i v soutěži mužů znamenalo 5 .místo. A tak drtvá většina pří
tomných soutěžících mužů mohla této hráčce její součet závidět. Svůj pátý letoš
ní start v oblasti Morava-jih proměnila M. Ševčíkové v páté vítězství.

V soutěži juniorů byli nejúspěšnější dva hráči z početné líhně Olympie Blans
ko. Zvítězil Pavel Šmerda před Pavlem Frýdkem, kroměřížským Vojtěchem Mackem 
a bystřičkou dvojicí David Bílek a Pavel Doležel. Chyběl mostkovický Michal Jansa 
/dovolená s rodiči na Balatonu/.

Výsledky - 6. RTJ 

Muži:

1. Daniel Otajar Start 84
2. Arbeit Marcel Olom 87
3. Metyš Jan Start 89
4. Vítek Aleš Olom 91
5. Doležal Radek Byst 95

1. Ševčíkové Marcela Krom 92
2. Pardusová Běla Start 103
3. Henklová Dana Olom 119

Junioři:

1. Šmerda Pavel Blan 111
2. Frýdek Pavel Blan 113
3. Macek Vojtěch Krom 114

-  Doležal
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Druhý den jihomoravských mistrovských soutěží přilákal na start 37 hrá
čů, z toho bylo 28 mužů, 3 ženy a 6 juniorů.

Nedělní počasí se proti sobotě ještě více vydařilo. Bylo absolutně jasno, 
větrno a rtutový sloupec ukázal opět 27°C ve stínu. Toto nádherné počasí však 
bylo ideální pro koupání a opalování, pro většinu soutěžících golfistů bylo zřej
mě spíš nevýhodou.

Kategorie mužů byla pod modrou oblohou bez jediného mráčku velmi vyrov
naná a kandidátů na prvenství byloněkolik. Vítězství si nakonec zajistil bystřic- 
kýRadek Doležel o jediný úder před brněnským Ladislavem Švihlém, kterého opět 
jeden úder dělil od oddílového spoluhráče ing. Otakara Daniela. Čtvrtý v pořadí, 
opět domácí hráč ing. Petr Složil byl ještě po třech okruzích v čele soutěže. Cel- 
kemdvanáct hráčů překonalo hranici 100 úderů.

V soutěži žen se Marcele Ševčíkové nedařilo a brněnská Béla Pardusová jí 
tak připravila první letošní porážku v oblasti Morava-jih.

Nedělní soutěž juniorů se stala kořistí bystřického Pavla Doležela před kro- 
měřížským Vojtěchem Mackem. Třetí a čtvrté místo obsadili Kamil Šmerda a Mar
cel Šebela, oba z Blanska.

V kategorii družstev po dvou absencích startovaly oba brněnské týmy. Zatím 
co družstvo PKO Riviera bylo jen tříčlenné, domácí pětice Startu B si vedla zna
menitě a po zásluze zvítězila. Druhou příčku obsadil dobře hrající tým Bystřice
p. H., který podruhé v letošní sezóně nastoupil v nejsilnější sestavě. Třetí mís
to vybojovali hráči z Mostkovic / bez M. Jansy/. Po Mostkovicíčh / z TJ Sokol ny
ní TJ/ a po Bystřici p.H. / z TJ Tatran nyní TJ/ změnili svůj název i kroméřížští 
sportovci. Z TJ Vdoní sporty je nyní Sportovní klub /SK/ Morava Kroměříž. 
Kroméřížským golfistům však nové pojmenování zatím štěstí nepřineslo. Skončili 
v soutěži družstev čtvrtí, vedení ve II. lize si však udrželi. Bodový rozdíl mezi 
prvním a čtvrtým týmem se však ještě víc vyrovnal a soutěž tak nabyla na zajíma
vosti a dramatičnosti.

13. M ORAVA-JIH-7. RTJ a 5. kolo II. lig y Brno 22. 7. 1990

Výsledky: 7. RTJ

Muži: Družstva:

1. Doležel Radek Bystr 87
2. Švihel Ladislav Start 88 1. Start Brno B 501 9
3. Daniel Otakar Start 89 2. TJ Bystřice p. H 521 7
4. Složil Petr Start 92 3. TJ Mostkovice 536 65. Láník Jan Most 94 4. SK Morava Kroměříž 546 5

5. Olympia Blansko 577 4
Ženy: 6. PKO Riviera Brno 1301 3

7. Sokol Kojetín 2520 -2
1. Pardusová Běla Start 100 Vysočina Třebíč 2520 -2
2. Ševčiková Marcela Krom 115
3. Vysloužilová Šárka Most 140

Junioři: II. liga po 5. kole:
1. Doležel Pavel Byst 107
2. Macek Vojtěch Krom 113
3. Šmerda Kamil Blan 120 1. SK Morava Kroměříž 33 3112

2. TJ Mostkovice 32 2758
3. TJ Bystřice p. Host. 31 2804
4. Olympia Blansko 31 2839
5. Start Brno B 11 7149
6. PKO Riviera Brno 10 7453
7. Sokol Kojetín -10 12600

Vysočina Třebíč -10 12600
-  Doležal -
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I. ročník Velkej ceny Slovenska, Březno, 21.-22. 7. 1990

Výsledky:

Muži /14 účastnikov/:

1. P. Gašperan
2. VI. Pravotiak
3. M. Putnoky
4. I. Pavlovic
5. J. Škoda

Ženy 12 účastnice/:

1. D. Fridriková 

Junioři/2 účastníci/: 

1. L. Pařák

Brez 134/6 kd
Brez 136
Brez 137
Koši 137
Brez 138 poznámka redakce:

bohužel, text jsme k výsledkům 
neobdrželi

Trna 144

Brez 140

Promiňte, prosím - můžete zůstat chvilku v klidu ?

PETR JUftENA
„Člověče, co je s tebou, už jsi mi dlouho nic nevyprávěl vo svým soukro 
mým vnitrostranickým životě!"
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15. MISTROVSTVÍ ČSFR jednotlivců 28.-29. 7. 1990 - Brno, Blansko 

MISTROVSTVÍ KLADŮ I ZÁPORŮ

Pořádání letošního mistrovství se ujal Start Brno ve spolupráci s Olympií 
Blansko. Sídlištní hřiště v Brně - Lesné bylo po golfové stránce připraveno 
výborně, ale vzhledem ke klimatu letošního léta si zde hráč bohužel připadal 
jako poutník po Sahaře. Skutečným balzámem bylo horské lesní hřiště v Blansku. 
Bylo postaveno v r. 73 a škoda jen, že z hlediska umístění do krajiny mnoho po
dobných v ČSFR není.

Vzhledem k ME juniorů byla letos vrcholná mistrovská soutěž pouze týden 
před CTJ v Olomouci. Tuto termínovou kolizi "odneslo" mistrovství. /Přitom bylo 
jedním z hlavních nominačních kriterií na ME v Lucembursku!/. 55 zúčastněných 
mužů a 8 žen je skutečně málo. Úspěšnou premiéru mělo 13 juniorů.

Účastníci obdrželi velmi pěknou a obsahově kvalitní brožuru a nápaditou sa
molepku. V rámci slavnostního zahájení a losování byla zorganizována společná ve
čeře. Ale kde jsou ty časy, kdy býval na mistrovstvích i bohatý mimogolfový 
program?

Pořadatelé se ještě na zahájení snažili "shánět" účastníky k losování. To by
lo štěstí pro některé oddíly, které se ani nenamáhaly odevzdat do začátku loso
vání scorekarty.

Další problém byl s rozhodčími, které nechtěl nikdo dělat! Kam se poděla 
ctižádost našich rozhodčích ? Celá záležitost se řešila ještě v pátek, naštěstí byli 
k dispozici ochotní členové klanu Doleželů.

Po těchto peripetiích mohl turnaj štastně v sobotu ráno začít. Doprava i or
ganizace hry byla pořadatelem dobře připravena.

V mužích vedl krátce M. Bauer /rekord hřiště v Blansku 19 ú / , pak se 
ale nekompromisně usadil v čele obhájce titulu A. Fridrik, kterému po letošních 
výsledcích věřil málokdo. Na daných hřištích neuvěřitelný výkon 123 znamenal 
vedení o 8 úderů před M. Arbeitem a o 11 před J. Metyšem, K. Šmídem a R. 
Šimanským! Smutně skončili někteří úspěšní z loňského mistrovství - R. Kováč 
dosáhl v domácím prostředí pouze posledního postupového výkonu /druhý den 
stejně nenastoupil -  zdravotní důvody???/ a M. Moravec nenastoupil vůbec.

V ženách se na čele usadila loni stříbrná D. Fridriková. Velmi pěkný vý
kon 135 ji oddělil od dalších v pořadí v golfu dost nezvyklým rozdílem. Druhá 
byla B. Pardusová /148/ a výkon třetí *D. Bukvicové by v mužích neznamenal 
zdaleka ani postup do semifinále /156/.

Juniorskou kategorii vedl J. Trnka před D. Rubikovou, s odstupem jejich 
souboj sledoval L. Nepimach.

Druhý den bojovali manželé Fridrikovi prakticky jen s vedrem - naštěstí 
jim absence soupeřů neubrala nic na motivaci. Danka vytvořila čs. rekord na 
10 kol /223/,  Achim stejně jako v r. 89 vyrovnal /209/! Druhá D. Bukvicová 
prohrála s vítězkou o 34 úderů, ale odsunula na další pozice domácí B. Pardusovou 
a přebornici Čech V. Trelovou. Muži o další umístění ostře bojovali, stříbro na
konec získal domácí J. Metyš /posledních 5 kol hrál pouze 21 a lépe/, třetí 
příčku J. Tolarovič, který díky výkonu "19" ve finálovém kole získal titul 
?Muž železných nervů" podpořený věcnou cenou věnovanou deníkem Lidová 
demokracie, jehož redaktor Bartoš přicestoval sledovat nedělní boje z Prahy!

Nečekanými účastníky finálového kola byli určitě K. Šmíd, který své re
nomované rakovnické spoluhráče nechal všechny v semifinále, a příbramský 
senior D. Kantor.

Jediná "18" turnaje padla v semifinále. Tento rekord hřiště v Brně vy
tvořil L. Langr, byla to pro něj bohužel labutí píseň, další jeho výkony byly 
již daleko horší.

Dramatický boj svedli junioři. J. Trnka vedl ještě 3 kola před koncem 
o 12 úderů, D. Kubíková dokázala jeho náskok zlikvidovat a o úder zvítězit!

Vyhlášení výsledků bylo poněkud improvizované. ČSDG nedelegoval při
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neúčasti předsedy žádného oficiálního zástupce /nebo se delegát nrpřiznal?/ na 
slavnostní zahájení a zakončení-pořadatel to řešil dohodou s jedním z přítomných 
členů předsednictva až před zakončením. Diplomy a medaile byly opět komunistické 
/viz přebor ČR/. Část dodaných diplomů byla dokonce pro družstva?!. Chápeme, 
že nové oficiální typy diplomů a medailí nejsou ještě vyrobeny. Nelze ale pocho
pit, že nikoho z ČSDG ani pořádajícího oddílu nenapadlo, že lepší než takovéto 
trofeje, tak raději ž ádné?!

Dojmy z mistrovství jsou shrnuty v titulku -  klady i zápory lze přičíst na 
konto hráčů, pořadatele i svazu DG.

Výsledky:

Muži:

Ženy:

Junioři:

1. A. Fridrik Brez 229
2. J. Metyš Start 238
3. J. Tolarovič Trna 239
4. A. Vítek Olom 245
5. O. Daniel Start 246
6. M. Arbeit Olom 247
7. M. Bauer Unič 247
8. I. Čása Plzeň 249
9. P. Cipro Chom 250

10. M. Lipmann Chom 252

1. D. Fridriková Trna 244
2. D. Bukvicová Tanv 278
3. B. Pardusová Start 287
4. V. Trelová Chom 292
5. M. Ševčíkové Krom 265

1. D. Kubíková Unič 256
2. J. Trnka Plzeň 257
3. L. Nepimach Tanv 268
4. L. Pařák Brez 279
5. D. Waligora Opava 253

/llk o l/

/10 kol/

/10 kol/

-LV-

BORIS PRALOVSZKY
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Většina účastníku Mistrovství ČSFR v Brně se po návratu nestačila doma 
ani ohřát, po krátkém výdechu se ve středu či ve čtvrtek znovu putovalo na 
Moravu. Mekka čs. dráhového golfu Olomouc utítala účastníky čtvrtého CTJ nez
měněným pěkným počasím, po léta stále stejné hřiště bylo letos "zpestřeno" novým 
okénkem místo váhy a zúženou trubkou. Mantinel na labyrintu, který byl loni 
předmětem sporů, se letos již nacházel v přijatelném stavu.

Samotný turnaj přinesl podobně jako loni řadu překvapení. Snad největším 
byl výpadek domácího družstva, které již prvními dvěma koly dalo najevo, že 
boj o první příčku tentokrát v žádném případě nebude předem jasnou záležitostí. 
Po dvě kola vedoucí Uničov se postupné odsunul až na 8. místo, a tak se oním 
štastným družstvem, které po letech nepřetržitých vítězství Olomouce na domá
cím hřišti tento řetěz přerušilo, stal tým Rakovníka před Březnem a Chomutovem. 
Poslední příčku obsadily Litoměřice, za zmínku stojí 11. místo Košic, které zřej
mě budou doma jen velmi těžko dohánět výpadek z Března a Olomouce.

Výsledkům družstev odpovídal i netradiční průběh soutěže jednotlivců.
Domácí favorit Vítek zahrál již v prvním kole více dvojek než loni za celou sobo
tu a po dobrém, ale nikoliv vynikajícím výkonu skončil osmý. Dlouho vedl Michal 
Potnoky /Březno/, ve čtvrtém kole se však zhoršil a do čela se dostal Zdeněk 
Andr z Rakovníka. Druhý den se pak konečně vzpamatovali někteří favorité, výs
ledky se výrazně zlepšily a do čela se dostal Ladislav Švihel, který si nakonec 
těsným vítězstvím před oddílovým kolegou Kováčem vynahradil neúspěch na do
mácím mistrovství. Třetí skončil po pěkném finiši VI. Pravotiak /Březno/.

Soutěž žen tentokrát byla napínavá, nakonec o vítězství Fridrikové před Va
lentovou rozhodl Věřin špatný start. Na třetí příčce se s odstupem jediného úde
ru umístila Jana Bečková /Chomutov/.

/Upozornění pro STK Olomouce: Redakce nedostala výsledkovou listinu!!/

Výsledky:

Muži: Ženy:

1. L. Svihel Start 171 1. D. Fridriková Trna 185
2. R. Kováč Start 172 2. V . Valentová Arit 188
3. VI. Pravotiak Brez 173 3. J. Bečková Chom 189
4. J. Mandák Chom 174 4. P. Pardusová Start 199
5. M. Lipmann Chom 175 5. H. Doležalová Olom 200
6. P. Cipro Chom 175
7. J. Tolarovič Trna 176
8. A. Vítek Olom. 176
9. D. Valenta Arit 177
10. I. Pavlovič Koši 177 I. liga po 4 kolech:

4. kolo 1. ligy družstev

1. TJ Rakovník 447 ú. 13b.
2. Mostáren Březno 451 11
3. Slavoj Chomutov 453 10
4. Start Brno 458 9
5. Lok. Olomouc 459 8
6. Spartak Praha 4 461 7
7. Slávia Trnava 463 6
8. UNEX Uničov 465 5
9. Aritma Praha 470 3,5

Slavia VŠ Plzeň 470 3,5
11. Slávia VŠT Košice 479 2
12. Slavoj Litoměřice 496 1

1. Slavoj Chomutov 1.870 42
2. Lok. Olomouc 1.887 40
3. Rakovník 1.898 37,5
4. Start Brno 1.888 37
5. Mostáren Březno 1.903 35,5
6. Slávia Trnava 1.936 24
7. Slávia VST Košice 1.937 23
8. Spartak Praha 4 1.945 20,5
9. Aritma Praha 1.950 18,5

10. Slavia VŠ Plzeň 2.767 18,5
11. UNEX Uničov 1.961 13,5
12. Slavoj Litoměřice 2.004 6

- ánek -
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F Ó R U M
Vážený Zdeňku Kubíku,

nedá mi, abych nezareagoval na Tvůj návrh k novému přestupnímu řádu.
Zdá se mi poměrně dobrý.

Proč? Ve zkratce: z našeho /tanvaldského/ oddílu již odešlo /nebo v letoš
ním roce odejde/ - 1 hráč s II. VT /dle Tvé tabulky 2 500 Kčs/ a 4 hráči 
s III. VT /4 x 1000 Kčs/, přišel 1 hráč s II. VT /-2500 Kčs, i když stojí za v íc /. 
Prostým sčítáním a odečítáním dojdeme k aktivu 4000 Kčs. Pro zajímavost u\édím 
- náš každoroční schodek se pohybuje zhruba kolem částky 1500 -  1700 Kčs.

Vím, že jsme i přes dvouleté účinkování v I. lize oddílem "malým a venskovským", 
ale právě proto máme i s financemi větší potíže. Větší než ve městech velkých 
/ malá návštěvnost, atd. / .  Nemáme žádnou sázkovou kancelář ani nic jiného finančně 
zajímavého. Nemůžeme si dovolit ani na vrub oddílu výjezdy hráčů s vyššími VT na 
CTJ - prostě na ně nemáme!

Jsem přesvědčen, že hráči potřebují pro dobrý výkon především klid pro tré
nink a ne jako u nás -  jsme "stavbaři, sekáči trávy, natěrači, dokonce sběrači 
druhotných surovin", nepobíráme žádné diety, atd. - to vše, abychom finančně 
alespoň trochu vyšli.

Bylo by myslím zajímavé, sdělit si i různé možnostizískávání prostředků na 
činnost. Jsme většinou oddíly tak vzdálené, že bychom si vzájemně "nekonkuro
vali při pumpování různých zdrojů". Pokud by se i tato rubrika /poradna/ roz
jela, velice bych to přivítal. Sám přidám první příspěvek.

V našem okolí je poměrně hodně továren různých firem. Vytiskli jsme per
manentky ke vstupu na MTG a za poměrně slušnou částku /ta může být v různých 
městech samozřejmě různá/ je prodáváme okolním ZV odborových svazů. Jsou to 
"první kapky" a já věřím, že v příštím roce jich bude ještě více.

Permanentky jsou však pro nás jednou z mála možností, abychom s financemi 
skutečně vycházeli. Chceme se opět do I. ligy vrátit a pak se problém s korunami 
ještě zvyšuje.

Libor Novák 
STK TJ SEBA Tanvald
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POHRBÍME MINIGOLF V ČECHÁCH ?

O jednom nepravém zapomenutém hřišti v Praze

V jedné tiché dejvické ulici, téměř ukryto před zraky nezasvěcených 
hustým stromovím, rozkládá se v krásné zahradě hotelu Internacionál mini
golfové hřiště. Kdysi zde pulsoval čilý golfový život, dnes je hřiště ve svých 
dvaadvaceti letech veteránem dráhového golfu stejně jako ti, kteří na něm kdy
si začínali. Užívá tedy zaslouženého odpočinku ve stínu sakur, magnolií, špendlí
kových keřů a věží socialisticko-realistické budovy hotelu a zřejmě vzpomíná na 
svou někdejší slávu.

Přesto tady golfový život nezahynul úplně. Za šest let od doby, kdy za
nikl oddíl TJ Golf Praha, nestačilo naše nejstarší hřiště úplně zpustnout. Přijde- 
te-li si zahrát, zjistíte, že se zachovaly překládači linie, dráhy jsou udržovány 
v relativní čistotě, na dráze č. 7 dokonce najdete týčka v odpališti. Na hřišti ve- 
getuje skupina "skalních" golfistů, kteří si sem /ale nikdy jinam/ chodí zahrát té
měř denně, někteří s vlastními holemi a pár turnajovými míči. Jednou do roka po
řádají turnaj pro neregistrované; z výsledků je vidět, že řada z nich má hřiště; 
jaksepatří "namakané". Lze zde spatřit i bývalé hráče Golfu Praha, takže při troše 
štěstí tu můžete potkat třeba kdysi známé bratry Moravce. Čas tu nedokázal vyko
řenit třináct let existence slavného golfového oddílu.

Poslední údery oficiálního turnaje zde padly 18. října 1987, kdy se zde po 
tříleté pauze mohlo uskutečnit na závěr sezóny neligové RTJ. Od té doby už nic 
nenasvědčuje tomu, že by se zde ještě někdy uskutečnila nějaká další soutěř.
V Praze je ještě jedno minigolfové hřiště, avšak pro závodní hru nepoužitelné- 
zrcadlově obráceně postavený minigolf v Motole. Nejbližší hratelný minigolf je 
tedy až v Hlohovci, kde je navíc oddíl již několik let v rozpadu.

Myslím si, že by bylo velkou chybou zapomenout na to, že máme v Praze re
lativně slušně minigolfové hřiště. Hlavně proto, že se na zahraničních turnajích 
jasně ukazuje, jakým obrovským handicapem je pro nás jednostranné zaměření na 
miniatur. Viz Miláno 1988, PMEZ 1989 v Hannoveru a naposledy Nationencup juni
orů v Landshutu. A příští mistrovství Evropy bude opět na minigolfu...

Mezi většinou golfistů, kterým pojem "Internacionál" něco říká, panuje mýtus, 
že závodní hru na tomto hřišti nedovoluje jeho špatný technický stav. Nepatří k 
pamětníkům, ale z doslechu vím, že problémy s technickým stavem "Intíku" byly 
vždycky, přesto se tam ale hrála CTJ a mezinárodní turnaje. Je pravda, že ještě 
při RTJ 1987 hřiště ve špatném stavu opravdu bylo,zejména díky velkým praskli
nám v povrchu. V roce 1988 ale hotel zvýšil vstupné z šesti na deset korun za dvě 
hodiny a získaných prostředků bylo použito na další opravu hřiště. Ta byla ten
tokrát provedena překvapivě kvalitně, praskliny zmizely, po horkém létě ale na sa- 
duritu naskákaly velké boule. Naštěstí se vedení hotelu zřejmě rozhodlo dotáhnout 
rekonstrukci do konce, a tak byly boule postupné zbroušeny a celkem kvalitně 
přezáplatovány. V současné době je povrch naprosté většiny drah bez podstatných 
závad . Problémem jsou nyní hlavně mantinely, které jsou po několika rekonstrukcích 
místy téměř utopeny v saduritu, takže na několika místech se míče špatné odráží ne
bo i vyskakují. Přesto je hřiště celkově v takovém stavu, že ho poslední dobou stá
le více začínají navštěvivat i hráči z pražských oddílů, z nichž někteří jsou schopni 
běžně zahrát bez tréninku okruh 36 úderů. Některé dráhy jsou dokonce více či mé
ně esové - přímá dráha, vlny, zeď, malé koleno, holubník.
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Pokud jsem informován, turnaje se na Internacionálu přestaly hrát nikoliv 
kvůli technického stavu hřiště /oproti zahraničním odjakživa dost křivého/, ale 
kvůli neshodám oddílu s hotelem. Pověstný správce Avrat však již na hřišti 
zaměstnán není a hotel má od loňského roku nového ředitele. S ním jsme loni na 
podzim na vlastní pěst nezávazně hovořil o možnosti obnovení turnajů nahotelovém 
hřišti. Pan ředitel od začátku jevil živý zájem o golf, ptal se na různé podrobnos
ti a nakonec prohlásil, že jde jen o to, abychom se dohodli na vzájemně výhodných 
podmínkách. Situace vypadala tak příznivě, že nebýt už dost pozdě na zásah do ter
mínové listiny, mohlo se možná už letos hrát znovu RTJ na minigolfu. To, že se ne
hraje, tentokrát rozhodně není chyba hotelu.

Uspořádat jednou za čas na dejvickém hřišti větší sportovní akci-třeba i mezi
národní - by našim výsledkům na zahraničních kombi-turnajích mohlo jedině pros
pět. Proto doufám, že si tento článek přečtou a zareagují i kompetentní činitelé.

Příležitost se nabízí hned v příštím roce. Po mistrovství Československa na 
Slovensku, severní Moravě a jižní Moravě by napřesrok opět mohly přijít na řadu 
Čechy. Doprava k hotelu Internacionál je lepší než třeba na nepříšliš vzdálenou 
Aritmu. Dohodnout se s hotelem by dnes neměl být problém a upravit hřiště by 
jistě nebylo pracnější, než úprava hřiště v Podolí při M ČSSR 1987.

Pro začátek samozřejmě není třeba mířit tak vysoko. Jde hlavně o to udělat 
první krok. Krok zpět na minigolf, který by mohl být jedním z důležitých kroků 
našeho návratu do golfové Evropy.

Martin Tománek

/pozn. redakce: Po dopsání tohoto článku výbor oddílů DG TJ Spartak Praha 4 
oznámil, že se zřejmě bude ucházet o pořadatelství M ČSFR 1991 s tím, že by 
se turnaj hrál na hřištích Děkanka a minigolf Internacionál. Definitivní slovo však 
bude řečeno až po předběžném projedníní s ředitelstvím hotelu./

..Helou, dárlink, gutn tág. jak se ti líbí OK 3, má šeří?" Jaroslav  kěrles
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NAŠI V Z A H R A N I Č Í
Ve dnech 11. 7. - 15. 7. 1990 se zúčastnily hráči TJ Lokomotiva Olomouc mezi
národního turnaje hraného v HAUSENU /SRN/. U příležitosti 25. výročí vzniku 
oddílu dráhového golfu. Turnaj probíhal za krásného slunečného počasí, kdy 
denní teploty dosahovaly až 29°C. Poněkud větším zklamáním byla zahraniční účast. 
Přesto tento turnaj proběhl v přátelské a sportovní atmosféře. Drama vyvrcholilo 
v závěru turnaje, kdy se rozhodovalo o celkové vítězství v kategorii múžů i párů. 
Dominantní postavou byli hráči družstva SC Arheiligenu, kteří vyhráli všechny ka
tegorie žen.

MUŽI :

1. ETTMAR Andreas
2. CASAS Josef
3. BARENZ Stefan
4. ROSSKOPF Herbert
5. BITTNER Petr
6. GNEISSEL Swen
7. SCHULER Gerhard
8. Kowalski Harold 
9- Weiser Wolfgang

10. Pustofka František

Celkem hráčů : 20

ŽENY :

1. Henklová Dana

SENIOŘI :

1. SAUER Jochen
2. RUSING Aldabert
3. STEPHAN Michael
4. LOMMATZSCH Werner
5. NETOPIL František

SENIORKY :

1. SAUER Irena
2. WEINSTEIN Helga

PÁRY :

1. Sauer Irena - Sauer Jochen
2. Bittner Petr - Ettmar Andreas
3. Gneissel Swen - Barenz Stefan
4. Kowalski Herald - Rosskopf Herbert
5. Schuler Gerhard - Weiser Wolfgang
6. Kuba František - Vaňák Václav

Celkem bylo : 14 párů

Adheiligen 185
Bensheim 189
Dreieichenheim 190
Jttgesheim 185
Waldstadion 199
Walldorf 201
Hausen 201
Hausen 201
Hausen 203
Lok. Olomouc 203

Lok. Olomouc 211

Arheilgen 188
Dreieicheiheim 198
Landsuht 209
Dreieicheiheim 211
Lok. Olomouc 213

Arheilgen 191
Waldstadion 203

D R U Z S T V A :

380 1. SC Arheiligen 771
384 2. SV Dreieicheiheim 821
391 3. Lokomotiva Olomouc 826
396 4. BGC Landshut 845
404 5. BGV Hausen 849
417

- Van4v -
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Vážená redakce,

Posílám vám příspěvek do Zpravodaje.
Dne 21. -  22. 7. 1990 proběhl turnaj na našem hřišti v Opavě. Za účasti 32 mužů,
2 žen a 13 juniorů. »
Celou pohodu turnaje narušili některé nepěkné výstřelky hráčů. Za opakované 
tlučení holí. Obdržel hráč Itínský z Uničova od rozhodčího napomenutí a ve druhém 
případě hráč Mašek z Opavy dokonce vyloučení a diskvalifikaci. Hodil kufříkem 
a trefil hůl spoluhráče. Jako hráč se plně stavím za nekompromisní rozhodnutí roz
hodčího Žocha z Uničova. To bylo první den 21. 7. 1990.

Druhý den došlo k velice nepěknému extempore mezi hráčem Olomouce L. Bau
erem a rozhodčím Geržou. Tento po právu napomenul Bauera za hlasité neslušné 
výkřiky a tlučení holí. Bauer nedbal slovního napomenutí a znovu provokoval roz
hodčího slovy "Uklidni se" a podobně. Tlučení holí dále opakoval. Při zápisu do 
protokolu L. Bauer vytrhl rozhodčímu protokol, zahodil ho a hrubým slovním výrazem 
běž do p r__." ho urazil. Byl vyloučen a diskvalifikován.

podpis

* hráč dráhového golfu
Poznámka redakce:

Člověk tomu ani věřit nemůže, že golfisté taky sahají do temných koutků 
svých duší. A nejde zrovna o začátečníky. Jak to asi vypadá na ostatních tur
najích? Není klesající morálka průvodním jevem nejen ve společnosti, ale i v golfu? 
Soudě podle ustrojovací nekázně hráčů asi ano. Jasno nám jistě udělá statistika STK 
na konci roku.

Ještě bychom rádi podotknuli na adresu pisatele, že anonymy normálně neotis- 
kujeme ani se jimi příště nesmíme zabývat. Není to morální, hlavně pro pisatele.
Dnes už si nemusíme hrát na shovávanou, at je pravda sebevíc tvrdá. Jde o to, aby 
to pravda byla. V našem případě se domníváme, že to pravda je a tudíž je zcela 
zbytečně, že se autor nepodepsal. Trochu nás to i uráží, že nám autor nedůvěřuje.
I v naší redakci platí novinářská zásada, že zdroje svých informací nezveřejníme, 
když by to mohlo přivést dotyčného do šlamastiky. A abychom si rozuměli stačí 
příště /pro ostatní pisatele/ napsat pod dopis krátkou informaci pro redakci, že si 
nepřejete být uvedeni jako autoři.
Avšak lepší by bylo, abychom o podobných případech vůbec psát nemusely. 
Stlačenou energii. A nervozitu se musí každý naučit ovládat. Chce to rovněž tvrdý 
trénink. A až se to naučíte, budete si sami sebe víc vážit, budete nad věcí a ko
nec konců budete hrát lépe. Neříkám, že byste se měli naučit umění samurajů či 
jogínů, ale výbuch vzteku vám nepomůže k dokonalému soustředění na další překáž
ce. Když se někdo rozčílí stoupne mu tlak a zrychlí se tep. Další překážku hraje 
zpravidla tak za tři až čtyři minuty. Myslíte si, že rozbouřenou nervovou soustavu 
za tři minuty uklidníte? Několikanásobný mistr Evropy F. Zimmermann byl nejlepší, 
protože nikdy nehnul ani brvou.

To tu ještě nebylo!
Optimální sada 6ti míčů pro začátečníky k dostání za 750,-Kčs. Dále je rta 
skladě sada 6ti tlumičů pro rozšíření sady základních míčů za 890,-Kčs. Ne
váhejte, objednávejte.

PS.: Ceny platí do vyprodání zásob Adresa: Jan Valenta
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R A D Í M E
PSYCHOLOGIE SPORTU

Psychická příprava

První nesoulad je v užívání označení psychická příprava, popř. psychická 
připravenost jako jejího výsledku. Je to dosti rozšířené, používají to 
přední teoretici tréninku (např. Choutka) a pojem vznikl zřejmě jako proti
váha k pojmu tělesná, fyzická, příprava a připravenost.
Označením se zdůrazňuje především cíl přípravy, kterým je v tomto případě 
psychika člověka. Na rozdíl od toho pojem psychologická příprava zdůrazňuje 
prostředky přípravy, t.j. poznatky psychologické vědy. Nejde o nějaký zá
sadní rozdíl, obsah obého je zhruba stejný. Psychologové sportu se přidržují 
pojmu psychologická příprava především proto, že skutečně chtějí zdůraznit 
prostředky přípravy, dále proto, že existují prostředky psychologické přípravy, 
jejichž cílová oblast je širší než pouze psychika, a nakonec že v kolektivních 
sportech je pojem psychická příprava podobně nepřesný jako pojem psychika 
družstva. Na druhé straně je třeba přiznat, i při vědomí nejednotnosti 
výkladu pojmu psychika v psychologii, že pojem psychická připravenost je 
výstižnější než pojem psychologická připravenost. Pojem mobilizační pohoto
vost jako výsledek psychologické přípravy ke konkrétnímu sportovnímu střet
nutí je však ještě výstižnější.

V souvislosti s pojmem psychická příprava je nutno upozornit, že v 
odborných i populárních textech je možné se setkat s pojmy mentální nebo 
psychický trénink. Zpravidla jde o doslovný překlad cizího pojmu "mental 
training", který se správně překládá jako ideomotorický trénink a je pova
žován za významnou složku psychologické přípravy.

Psychologická péče

Stále větší rozšíření nachází ve sportovní oblasti pojem psychologická 
péče o sportovce. Je to systém opatření, která zajišťují odbornou účast 
psychologů v systému tréninku vrcholových sportovců. Tento pojem není totož
ný s psychologickou přípravou sportovců, je širší a odbornou psychologickou 
přípravu do sebe zahrnuje jako svou součást. Navíc do sebe zahrnuje oblast 
speciální psychodiagnostiky, zaměřené na vyhledávání problémových sportovců, 
oblast speciálního psychologického výcviku, oblast výzkumnou a oblasti 
organizační a centrální psychologické evidence.

Psychohyqiena

Velmi rozšířením pojmem, hlavně v sovětské psychologii sportu, je 
psychohygiena sportovce. Je propagována hlavně lékaři - psychiatry a klade 
důraz na prevenci selhání sportovců z psychologických příčin. V tomto ohle
du má obdobný cíl jako psychologická příprava sportovce, ale v praxi má 
menší okruh působnosti. Jde vlastně o uplatnění principů duševní hygieny 
v přípravě sportovců. Zde je hlavní zásadou vyhnout se nebo se rychle vy
manit z vlivu stresujících podmínek. To je ve sportu důležité hlavně při 
regeneraci výkonových dispozic sportovce mezi tréninkovými a soutěžními 
zátěžemi. Jinak je vrcholový sportovní trénink svou zátěžovostí neustálé 
balancování na hranici stresu, takže důsledná aplikace psychohygieny ve 
sportu je obtížná. Znamenala by značné omezení zátěžovosti sportovní přípra
vy a tím praktickou likvidaci vrcholového sportu. Psychohygienu ve sportu 
je možno považovat za součást psychologické přípravy sportovce, která se 
využívá především při předcházení nadbytečným stresům a likvidaci účinků 
extrémních psychických zátěží ve sportu.

-pokračování příště-
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