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Ú V O D N Í K
"Soutěže nově?!"

Začátkem září dostaly všechny oddíly materiál "Návrh nového 
uspořádání soutěží". Zpravodaj je jistě nejvhodnější půdou pro 
vysvětlení strohé dvojstránkové kostry. V tomto čísle si položím 
několik otázek sám. V dalším , tedy 8. čísle, jsem připraven od
povědět na dotazy Vaše.

1/ Proč měnit zaběhnuté soutěže?
Stávající systém 8 soutěží celostátního chrakteru je v sou

časných společenských podmínkách neúnosný - příliš finančně i časo
vě náročný. V řadě oblastí navíc klesá úroveň a účast na oblastních 
soutěžích, které je třeba naopak posílit.
2/ Je třeba měnit již pro příští rok? Nebylo by lepši si vše v klidu 

připravit a neměnit vlastně rozehrané soutěže?
Již letos jsme na celkem šesti prvoligových kolech zazname

nali dvě absence kompletního družstva - v Košicích chyběly Litoměřice, 
v Chomutově chyběl Uničov. Účast na nejvyšší soutěží jednotlivců - 
MR ČSFR - byla mizerná, ačkoliv náklady hradil svaz! Pokud vše ne
cháme při starém, může se nám příští rok lehce stát, že řada prvo
ligových kol dopadne úplným fiaskem a nebo se odtrhne celá oblast. 
Stávající situace je podle mého názoru neudržitelná.
3/ Soutěže by měly být v kompetenci STK. Proč přichází návrh od 

předsednictva svazu?
Na schůzi předsednictva 19. 5. byl zadán úkol vypracovat návrh 

nové struktury soutěží. Původní termín 15. 7. byl později přesunut na 
28. 8. Za celé tyto čtyři měsíce nevypracovala STK vůbec nic - ani 
řádku. A tak jediným uceleným návrhem byl návrh můj. Ten pak byl dis
kusí části členů předsednictva svazu během ME v Lucembursku značně 
pozměněn do dnešní podoby. Za jeho hlavní garanty považují ing. Vítka 
a ing. Fridrika. Zaslaná kostra však byla schválena sedmi z osmi 
členů předsednictva.
4/ Proč měnit vše od základu? Nestačilo by prostě redukovat - místo 

šesti prvoligových kol hrát pouze tři? CTJ by se mohly hrát zá
roveň s ligou, jako dosud.

Jistě - to byla i první myšlenka - hrát tři ligová CTJ + 
Mistrovství ČSFR jednotlivců. Ale - řada výborných hráčů by pak hrála 
naplno pouze tyto čtyři soutěže, což by vedlo k poklesu výkonnosti.
RTJ by obsazovali nepravidelně, v tréninkovém tempu. Navíc by ještě 
vzrostl nesmyslný paradox našich soutěží - porovnání neporovnatelné
ho - např. západočeská a slovenská RTJ.

Problém je v tom, vypracovat takový model, při kterémnemusí 
jet hráč více než třikrát za rok mimo svoji zemi /rozuměj Čechy - 
Morava - Slovensko/ a bude přitom nucen hrát alespoň osmkrát za rok 
naplno - tedy s plnou seriózností a nasazením. A vymyslete takový 
systém pro všechny - tedy pro začátečníka i pro Exmistra Evropy. To 
není úplně jednoduché, a tak ani výsledkový systém nemůže být úplně 
jednoduchý.
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5/ Jaké princigy považuji při sestavováni soutěží za nejdůležitější?
- každý hráč by měl mít minimálně 8 turnajů za sezónu, které po- 
važuje za významné a ke kterým přistupuje s maximální serióz
ností

- hráč /kromě reprezentace/ by měl jet max. 3x za sezónu mimo 
svou "zemi"

- za prioritní považujeme soutěž družstev, která by měla být dlouho
dobá, tzn. družstvo by se mělo sejít minimálně 5x za sezónu
a bojovat v nejvyšší možné konkurenci

- omezíme-li soutěže celostátního charakteru, význam se zákonitě 
přenese do oblastí. Soutěže v oblastech musí vycházet ze 
specifických podmínek a jejich pořádání by mělo být v kompe
tenci oblastí. Jedno však musejí mít společné. I v oblasti je 
třeba vyzdvihnout 4 - 5  soutěží, které budou mít zaručenou vy
sokou sportovní úroveň. Proto spojujeme oblasti do zemí - turnaj 
"Morava" bude 2x kvalitnější než turnaj "Morava jih" při 
obdobných vzdálenostech. Proto prozatím i trochu zasahujeme
do kompetencí oblastí - máme-li totiž navrhnout systém celo
státních soutěží, musíme dokázat, že přijaté změny budou pří
nosem i pro oblastní soutěže - že s těmito soutěžemi počítají 
a že pro ně existuje zajímavé a přijatelné řešení.

6/ Splňuje "Návrh" soutěží, rozeslaný na oddíly, požadované pod
mínky?

Doufám, že splňuje. Ale návrh to je proto, abychom ho 
všichni společně vylepšili. To znamená pečlivě prostudovali, 
převedli ho do podmínek našeho oddílu a našli jeho případné 
nedostatky. K tomu nám poslouží i Zpravodaj.

Vaše připomínky a dotazy očekávám do konce října na svojí 
domácí adrese.

Milan Kožíšek

Z 6. schůze předsednictva 1. 9. 1990 
v Praze

VI/1 Byl projednán návrh nové struktury soutěží. Původní návrh
M. Kožíška byl již předběžně konzultován, upraven a předsed
nictvu doporučen A. Vítkem, A. Fridrichem, M. Kožíškem a 
J. Valentou při pobytu na mistrovství Evropy. Takto připra
vený návrh je touto schůzí odsouhlasen i ostatními členy 
předsednictva svazu. Bude rozeslán k připomínkám všem oddílům. 
Dále bude v průběhu listopadu precizován celostátní STK do 
podrobností tak, aby bylo možno jej znovu projednat na schůzi 
předsednictva svazu dne 1. 12. 1990.

VI/2 Nebyl schválen návrh M. Kožíška na zrušení trestnýťííh bodů
při výskoku z dráhy od 1. 9. 1990 dle doporučení kongresu IBGU. 
V čsl. pravidlech se s touto změnou počítá od 1. 1. 1991.

VI/3 M, Kožíšek podal následující informace ze zasedání kon
gresu IBGU.
a/ ČSFR je přijato od 1. 1. 1991 za řádného člena IBGU 
b/ ČSFR bylo přiřazeno pořadatelství Nationen-Cupu 1991
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Termín je 15. - 20. 5. 1991.
c/ Změny pravidel - od 1. 1. 1991 jsou zrušeny trestné body za 

výskok míče z dráhy. IBGU doporučuje zavést toto pravidlo v 
členských žíních již od 1. 9. 1990 

d/ Vrcholné soutěže - pořadatelství
1991 - Mistrovství světa - Oslo - MTG, MTG

- Mistrovství Evropy juniorů - Dánsko - MTG + Filz
1992 - Mistrovství Evropy švýcarsko - MTG + MG

- Mistrovství Evropy juniorů - Itálie - MTG + MG

Z 7. schůze předsednictva 8. 9. 1990 
v Košicích

1/17 Ustanovení slovenského DG. Předpoklad splnění do 15. 9. 90
V/4 Byla prověřena členská základna svazu - z počítačového regis

tru byly vyškrtáni členové bez kontaktu s DG. Členská zák
ladna činí k 1. 9. 90 celekjm 1 252

VII/2 Do sekretariátu svazu nastoupila jako administrativní pra
covnice slečna Monika Chroustová.

VII/3 Vzhledem k předpokládaným změnám ve struktuře soutěží a způ
sobu jejich financování /předpokládáme více soutěží hraze
ných ze zdrojů svazů než dosud/ posouvá mimořádně předsed
nictvo svazu přestupní termín z 1. - 6-. 1. 1991 na 1. - 6.3. 
Případné změny ve složení družstev tak mohou být uskutečněny 
až po vyřešení otázky soutěží a peněz v únoru.

VII/4 Precizování soutěží na základě připomínek oddílů je třeba
zpracovat pro STK a TMK návrh precizování soutěží včetně VT 
a celostátní termínové listiny. Návrh zpracují předseda STK 
+ předseda TMK + předseda svazu. Tento návrh bude zaslán do 
25. 10. členům celostátní STK + TMK, kde bude do 18. 11. pro
diskutován a upraven. Upravený návrh bude zaslán do 20. 11. 
všem členům předsednictva svazu, který bude projednán při 
schůzi 1. 12. 1990. Návrh doporučený předsednictvem bude za
slán oddílům k připomínkování do 15. 12. 90. Konečnou redakci 
návrhu struktury soutěží pro konferenci svazu provede na 
základě dalších připomínek oddílů předsednictvo svazu na 
schůzi 12. 1. 1991.

Konečnou podobu struktury soutěží schvaluje konference 
svazu - 2. - 3. - 2. 1991.
Z: Fridrik T: 25. 10. návrh pro STK

20. 11. " pro předsednictvo
15. 12. " pro oddíly
12. 1. " pro předsednictvo

VII/5 Pro rok 1991 je třeba určit:
- způsob výběru širšího kádru reprezentace mužů /asi 24/ 

žen /8/ a juniorů /12/
- "A" kádr reprezentace
- koeficient reprezentace
- program reprezentačních družstev
Návrh provedou: trenér reprezentace dospělých 

trenér " juniorů
předseda TMK 
předseda svazu
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Návrh bude zaslán do 25. 11. STK + TMK. Návrh upravený na 
základě připomínek těchto komisí bude zaslán do 20. 11. 90 
všem členům předsednictva a projednán při schůzi 1. 12.

VII/6 Na základě již došlých připomínek bude upraven návrh Stanov 
svazu. Tento návrh bude do 20. 11. 90 zaslán na předsed
nictvo, 2. 12. projednán a do 15. 12. zaslán oddílům jako 
konečný návrh ke schválení konference svazu.

VII/7 Bude přepracován přestupní řád svazu. Návrh zpracují čle
nové předsednictva Valenta, Vančura do 25. 10. a rozešlou 
členům STK. Po zahrnutí připomínek STK upravený návrh pro 
předsednictvo do 20. 11. Schválení návrhu předsednictvem 
2 . 1 2 .

VII/8 Jednací řád konference svazu připraví Prchal, Valenta,
Vančura do 20. 11. zašlou na předsednictvo. Návrh upravený 
předsednictvem bude zaslán do 15. 12. oddílům k připomínkám 
12. 1. bude provedena konečná redakce návrhu pro konferenci 
předsednictva svazu a rozeslána na oddíly. Jednací řád bude 
schválen konferencí svazu.

VII/9 Volební řád - návrh připraví Prchal, Valenta, Vančura, 
do 20. 11. na předsednictvo. Dále viz. VII/8

VII/10 Vztah ČSDG - CDG - SDG - zpracují předsedové ČSDG,
ČDG, SDG: - sysmém práce vrcholných orgánů 

- kompetence
Do 20. 11. návrh předsednictvu, 15. 12. návrh oddílům,
12. 1. předsednictvo, 13. 1. oddíly.

VII/11 Po schválení systému soutěží konferencí svazu bude vy
pracován nový soutěžní řád

VII/12 Brožura k 20 výročí DG v ČSFR. Obsah připraví I. Pavelek 
s tím, že dohodne se zpracovateli jednotlivých kapitol 
rozsah a termíny jejich částí.

VII/15 Konference svazu se uskuteční v termínu 2.-3-. 2. 1990

"Návrh struktury soutěží pro DG"

§2!íí:ěže družstev
1/ celostátní
2/ zemské /Čechy, Morava, Slovensko/
3/ oblastní /Č. střed, Č. západ, M. sever, M. jih/
1/ Celostátní_I^ liga_družstev

Tři dvojkola na jaře - neutrální hřiště
- lx Čechy, lx Morava, lx Slovensko 

(Jčast: 10 šestičlenných /5+1/ družstev
8 družstev postupuje ze zemských přeborů družstev 
2 družstva postupují z kvalifikace
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2/ Zemský_přebor jlružstey
Dvě dvojkola na podzim - sobota 12.00 - 4 okruhy

neděle 8.00 - 4 okruhy
Účast: účastníci I. libý družstev

Čechy + Morava - 2 družstva z každé krajské ligy 
Slovensko - všechna družstva

Do I. ligy postupuje tolik družstev, kolik se jich z dané oblasti 
umístilo v I. lize v minulém roce do 8. místa.

?$Y3ii£ i!í55S_2_íi_ii2ií5vojkoIo na závěr sezóny
Účast: prvá dvě družstva z každého zemského přeboru družstev, 

která nepostoupila do I. ligy
3/ Oblastní_liga_družstev /pouze Čechy a Morava/ /II. liga/

Minimálně tři ďvojkola na jaře - sobota 12. 0 0 - 4  okruhy
neděle 8. 0 0 - 4  okruhy 

Účast: družstva, která nehrají I. ligu družstev
- prvá dvě družstva /včetně "B"/ postupují do zemského 

poháru družstev

Přechod 1990 - 1991

I. liga 1991
Účast: 1. - 8. z I. ligy 1990

2 družstva z kvalifikace o I. ligu /9+1G+11 z I. ligy 1990
+ postupující z oblastí/

ýŠ3®£_PMEZ_y_roce_1991
Rozhoduje součet bodových zisků z ligových ročníků 1990 + 1991

S°utěže_jednotlivců

1/ celostátní
2/ zemské / Čechy, Morava, Slovensko/
3/ oblastní /Č. střed, Č. západ, M. sever, M. jih/
1/ Celostátní

- mistrovství ČSFR na rány - dvojdenní turnaj jako dosavadní MR 
účast: hráči s M. VT /I.VT ?/

reprezentační kádr
postupující ze zemských pohárů jednotlivců

- mistrovství ČSFR ve vylučovací hře - jednodenní turnaj hraný 
KO systémem na okruhy den následující pro M ČSFR na rány 
účast: postupující z mistrovství ČSFR na rány

2/ Zemské_soutěže_jednotlivců
- zemské poháry jednotlivců - dva dvojdenní turnaje v období

před mistrovstvím ČSFR 
sobota 13.00 
neděle 8.00
- oba turnaje jsou bodovány, hráči



s nejvyšším bodovým ziskem z obou turnajů postupují na mistov- 
ství ČSFR na rány 
účast: hráči s II. VT

postupující z oblastních pohárů jednotlivců 
3/ Oblastní_poháry_jednotlivců

Systém postupových soutěží na zemské poháry jednotlivců. Bude 
upřesněn dle aktuální situace v jednotlivých oblastech.

4/ Pohárové_turnaje_jednotlivců
Turnaje pořádané oddíly DG. Svaz pouze koordinuje jejich termíny 
tak, aby zabránil nevhodným kolizím.

5§E£§zentační_kádr “ výběr hráčů, kteří se v dané sezóně při
pravují k případné účasti na ME /asi 25 
mužů, 8 žen, 12 juniorů/

Aby bylo umožněno častější střetnutí těchto hráčů před ME, 
a tím umožněna nominace, hrají tito hráči turnaje I. ligy jako 
jednotlivci i v případě, že nejsou členy prvoligového družstva.
Dále pro ně bude uspořádáno jedno soustředění.

Zemské a oblastní soutěže jednotlivců i družstev jsou 
v "Návrhu" uvedeny jako příklad. Předpokládá se, že určení 
jejich definitivního počtu a struktury bude v kompetenci repub
likových svazů DG.
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JU N IO Ř I
" ME Juniorov Landshut 4. 8. - 12. 8. 1990 "

Ešte ani neskončilo 4. kolo ligy a výprava juniorov a dopro
vod vyrazila z Olomouca na dlhé pét do Landshutu. Jazdou, mierne 
povedané rychlou, sme dorazili do hotela Praha pri Domažliciach 
o 24.00 hod. Ráno sme pokračovali do Landshutu, kde sme dorazili 
o 11.30 hod. Na ihrisku nás přivítali členovia domáceho oddielu 
a hor sa do tréningu. Výpravu tvořili hráči Jiří Trnka, Luboš Ne- 
pimach, Lubomir Pařák, Pavel Doležal, David Waligora, Ladislav 
Ištván, Michal Jansa, Danuša Kubíková, Simona Valentová. Tech
nický vedéci výpravy Jan Valenta, tréner Peter Gašperan. Tréning 
prebiehal za teplého počasia, čoho výsledkom boli búrky, ktoré 
nás od tréningu trochu zdržiavali. Ale koniec koncov, tréning prebehol 
podlá očakávania. Posledné dva dni tréningu posilnil švajčiarsky 
hráč Marco Reist, ktorý pat'rokov pósobil ako kauč švajčiarskeho 
juniorského mančaftu. Nám pomíkol svoju pomoc na VCS v Březne. Věru 
bola velňii prospěšná. Jeho skésenosti z minigolfu, ako aj jeho 180 
špeclálov na minigolf nám boli vhod. Počas celého pobytu sa o nás 
velthi dobré staral domáci oddiel, ako aj zvaz SRN juniorská sekcia. 
Turnaj začal v středu večer slávnostným zahájením včetne sprievodu 
mestom, doprevádzaného miestnou dychovou hudbou. Samotný turnaj za
čal vo štvrtok na minigolfe a to hned dobrými výsledkami našich 
chlapcov, ked Lubomír Pařák zahral 25 a v druhom kole to zopakoval.
No neostal osamotdný a aj ostatní naši junioři hráli jedno lepšie 
kolo ako druhé. Účast'Marca Reista sa prejavila. Po prvom hracom 
dni sme boli na 6. mieste so stratou 4 éderov na Taliansko a Má- 
skokom 12 éderov před Fínskom a Holandskom. Druhý deň na miniatuře 
nám dával velké šance. Ale naozaj len dával. Celkove naše družstvo 
skončilo na 8. mieste. Čo k tomu dodat'. Ked všetky družstva výkon 
gradovali, my sme kontrolovali umiestnenie jednotlivcov a bolo po 
kolektívnom výsledku. Naša psychika sa rozsypala ako domček z karát 
a zmohli sme sa len na priemerné kolá. Naše dlevčatá sa tiež trápili. 
Len Danuša Kubíková si vybojovala účast'vo finále a to ako pred- 
posledná postupéjéca. 2 chlapcov sa do finále prebojovali: L. Pařák 
L. Nepimach, J. Trnka a P. Doležal. Tam sa tiež striedali světlé 
chvíle s tými tmavšími. Niekto by mohol vyriect'strohé vetu "zho- 
reli sme”. S tým vobec nemožno séhlasit'. Zaplatili sme nováčikovskú 
daň a k tomu ked připočítáme našu juniorské konkurenciu, tak sa 
nám dostaví výsledok. Preto by som chcel touto cestou poprosit' 
všetkých funkcionárov, ktorí majé snahu pracovat's mládežou, aby 
tak činili zodpovědně. Ved len ked sa odborné pozrieme na úderové 
techniku našich mladých hráčov, tak z celej reprezentácie obstoja 
3 - 4. To je vcelku málo.

Na druhej straně ja fakt, že aj technické vybavenie je katastro
fálné. Zo všetkých našich juniorov mali slušné palice len traja. 
Uchopit'niektoré paličů ostatných je dost'umenie. Viem, že v 
týchto finančných podmienkach za to oddiely nemožu a ani ostatní 
junioři. Ale myslím, že by sa mal vyriešit'dovoz lacných a přitom 
dobrých palic aj pre lávákov, nielen pre pravákov, ako je tomu 
doteraz. No už dost'bolo kritiky. Chcel by som tlmočit'šlová vdaky 
zvazu dráhového golfu, samotným juniorom, ako aj ich chápavým ro- 
dičom, že umožnili účast'na tak velkom turnaji, čo přinieslo velmi 
velš potřebných skéseností pre další rozvoj juniorskéj základné 
a jej kvalitatívny rast.



A ešte jedna prosba na závěr, ktorú vyriekol na slávnostnom 
ukončení ME prezident technickéj komisie IBGV pán Leo Moik. Prosí 
všetky členské krajiny, aby sa tiež věnovali zvyšovaniu členskej 
základné dievčat aobsadzovaniu velkých turnajov dievčenskýra 
družstvom.

Výsledky^
Juniorky:
1. Asa Petterson S
2. Tanja Pscherer D
3. Annsofi Lagsjo S
4. Monika Luginbíihl CH

Sandra Schulze D
12. Danuše Kubíková ČS
19. Simona Valentová ČS
Junioři:
1. Harakd Erkbrzcg D
2. Gůnter Inmann A
3. Mike Mann CH
4. Christian Gobetz A
5. Thomas Fitzinger A-
30. Luboš Nepimach CS
32. Lubomír Pařák CS
40. Pavel Doležal CS
47. Michal Jansa CS
53. David Waligora CS
61. Ladislav Ištván CS
3 9,. Jiří Trnka CS

Družstva juniorek:
1. Švédsko 627
2. SRN 635
3. švýcarsko 649

305 - 12 kol
309
310 
315 
315 
329
246 - 8 kol

290 - 12 kol
293
296
296
297
314
315 
321
316 - 8 kol 
217
223 - 
319

Družstva juniorů:
1. SRN 1205
2. Rakousko 1216
3. Švýcarsko 1234
4. švédsko 1256
5. Nizozemí 1267
8. ČSFR 1284

MIROSLAV KEMtL
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Redakční poznámka:
Počínaje tímto číslem budete v rubrice "STK" nacházet turnaje 

řazené podle jiného klíče, než jste byli zvyklí - nikoliv chronolo
gicky, ale podle oblastí. Tedy nejprve celostátní akce, potom tur
naje oblasti Čechy-západ, pak Čechy-střed, Morava-sever, Morava-jih 
a Slovensko. Tento způsob koresponduje s očekávaným posílením výz
namu jednotlivých oblastí, ke kterému schválením nové struktury 
soutěží nepochybně dojde. Časem bychom chtěli vyvvořit v rámci 
rubriky STK samostatnou podrubriku pro každou oblast, podobně jako 
v rámci rubriky STK samostatnou podrubriku pro každou oblast, po
dobně jako to dělají např. naši rakouští kolegové v Bahnengolf Info

-red -
2. ročník 24 hod, maratónu družstev o putovní pohár fy Crystal 
Shop "Classic" 1. - 2. 9. 1990 - Aritma Praha

Druhého ročníku maratónu na Aritmě se zúčastnila většina 
loňských účastníků, bohužel ale málo nováčků. I v případě tohoto 
turnaje se ukazuje, že nehodovaný pohárový turnaj bojuje o své 
místo na slunci těžce.

Hřiště bylo letos těžší než v r. 1989 a počasí také nebylo 
ideální. Výsledkem byly horší výsledky /jedinou "18" zahrál Jan 
Valenta/ a menší počet odehraných okruhů /35 za 24 hod./.

Za názvem vítězného družstva Cirkus "Classic" se přirozeně 
skrývají obhájci loňského prvenství J. a D. Valentovi,kteří dosáhli 
i individuálně dvou nejlepších výsledků. Boj o další místa a velmi 
pěkné věcné ceny byl vyrovnaný - pomyslné stříbro nakonec zís
kalo mimopražské družstvo Severočeská víspa /to tentokrát mimo
řádně není překlep!/. Dostatečně si ale zahráli všichni, potěši
telná byla vyšší účast juniorů a žen. S kladným ohlasem se setkal 
nápad hrát příští ročník skutečně nonstop 24 hod. - bez 8 hodinového 
nočního přerušení. Takže se máme na co těšit!
Výsledky^
1. Cirkus "Classic" /J.a d .Valentovi/ 808
2. Severočeská víspa
3. Aritan4. l.MGC Praha
5. Fernet Boys /J. Pergl, J. Mikulík/ 888

/B. Pokorný, J. Schicht/846 /J. Sulkiewicz, P. Justiz/ 858 /M. Tománek, L. Vančura/ 874

0 23,08
mi24,97 
25,37

5. CTJ + I. liga, Košice 8. - 9. 9. 1990

-LV-

A pršelo a pršelo, chvílemi to vypadalo, že už nikdy nepřestane, 
pod popelavým nebem se na svazích Bankova válela mlha, v restauraci 
hotelu Bankov se váleli znechucení golfisté a rezignovaně čekali, co 
bude. Tak nějak vypadal téměř celý první den předposledního CTJ. Ti, 
kteří koupili část zpátečních jízdenek již na sobotu, tentokrát pře- 
taktizovali, hrát se začalo až ve čtyři hodiny odpoledne.
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Účast tentokrát byla rekordně nízká - ti, kteří nepřijeli hrát 
ligu, by se dali spočítat na prstech, neslavným rekordem je i pří
tomnost pouhých čtyř žen na celostátním turnaji. Zdražení jízdenek 
ČSD o 100 % se prostě projevili tak, jak muselo, například z Prahy 
přijelo jen 10 hráčů - 2 družstva bez náhradníků.

V sobotu se odehrála pouze dvě kola, liga se dohrávala v neděli 
a následovala dvě kola finále. Rozmary počasí nebral vůbec na vědomí 
Marcel Ařbeit, který za situace, kdy v každém okruhu byly jiné pod
mínky pro hru, vyrovnal čs. rekord na šest okruhů - 122 /0 20,33/
a druhého hráče, kterým byl nečekaně Zdeněk Andr z Rakovníka, nechal 
deset úderů za sebou !! V rozstřeli o třetí místo pak J. Mráz z Plzně 
porazil J. Tolaroviče /Trnava/ a 0. Daniela /Brno/.

Na těžkém a mokrém košickém hřišti kupodivu padly i dvě osm
náctky, ve čtvrtém kole ji zahrál L. Vančura a v pátém O. Daniel.

Z kvarteta žen byla nejlepší V. Valentová před D. Fridrikovou 
a J. Bečkovou. Další vítězství v kategorii juniorů si připsal na 
konto J. Trnka.

V předposledním prvoligovém kole vyhrála Lokomotiva Olomouc 
- chybějícího Vítka Arbeit bohatě vynahradil. Za Olomoucí se po- 
úderu seřadily oddíly Března, Brna a Chomutova. Po dlouhé době 
jsme zaznamenali neúčast družstva v prvoligovém kole - Slavoj 
Litoměřice rezignoval na marný boj a nevyslal na druhý konec repub
liky jediného hráče

-ánek

Yýsledky^
Muži /61 účastníků/: Ženy /4 účastnice/

1. M. Arbeit Olom 122 1. V. Valentová Arit 144
2. Zd. Andr Rako 132 2. D. Fridriková Trna 149
3. J. Mráz Plzeň 135 3. J. Bečková Chom 159
4. 0. Paniel Start 135 4 . M. Meszároszová Olom 173
5.
6.

M. Putnoky 
M. Lipmann

Brez
Chom

136
136 Junioři /3 účastníci/

7. M. Svoboda Olom 137 1 . J. Trnka Plzeň 1488. J. Valenta Arit 137 2. L. Pařák Brez 1529. R. Simanský Trna 139 3. P. Lizák Koši 153

5i_kolo_Ii_ligy_družstev

1. Lokomotiva Olomouc 469
2. Mostáren Březno 474
3. Start Brno 475
4. Slavoj Chomutov 476
5. Slávie VŠT Košice 479
6. Slavie VŠ Plzeň 480
7. Aritma Praha 482
8. TJ Rakovník 486
9. Spartak Praha 4 492
10 .Slávia Trnava 495
11 .UNEX Uničov 522
12 .Slavoj Litoměřice 2.520



6. CTJ + I. liga, Chomutov 22. 23. 9. 1990

Dosavadní systém soutěží je v agónii. Abychom toho nelitovali 
a aby bylo ještě hůř, nebesa se rozhodla poslední dvě CTJ v ději
nách čs. dráhového golfu jejich účastníkům jaksepatří "osladit”. 
Počasí při CTJ v Chomutově vylo stejné jako loni, předloni i před- 
předloni: zataženo, zima, vítr, déšt, ani psa by člověk nevyhnal. 
Zmoklí, nachlazení a naštvaní golfisté se asi v duchu ptali, proč, 
proboha, se každý rok plánuje CTJ do Chomutova na podzim ?!

Jako každoročně se začalo hrát za pěkného počasí, později se 
zvedl proslulý chomutovský vítr, přihnal mraky a začalo pršet. 
Několikrát se přerušovalo, pokaždé se však znovu rozpršelo několik 
minut poté, co byly setřeny dráhy a vydán pokyn k pokračování ve hře. 
Podporován všeobecným míněním nakonec asi na čtvrtý pokus hlavní 
rozhodčí I. Palovič přerušil turnaj do druhého dne.

Sobotní výsledky zabíraly značně široký číselný interval - za
daných podmínek neuvěřitelných 39 na dvě kola hrál M. Lipmann, na 
druhou stranu nebyli výjimkou hráči, kteří měli součet o 20 a více 
vyšší.

Druhý den sice nepršelo, zima však byla stále stejná, nezměnila 
se ani úroveň hry. Pozornost se soustředila zejména na urputný boj 
oddílů druhé poloviny tabulky o záchranu před kvalifikací. Drama
tický závěr nakonec rozhodl o tom, že do kvalifikace pojede Plzeň, 
Spartak Praha 4 a nenastoupivší Uničov.

Podezřelá je bohužel role, kterou v tomto boji sehrálo družstvo 
Košic. Poté, co ve třetím kole nebyli stále účastníci kvalifikace 
jasní, zahrál jistý člen košického družstva plných 48 úderů na jedi
ný okruh. Jistě, i takové věci se stávají. Zvláštní náhoda /?/ 
ovšem je, že takovýto málo pravděpodobný výpadek přišel ve chvíli, 
kdy to znamenalo zabezpečení pozice trnavského družstva, neboř tím, 
že se Košice dostaly za Trnavu, prakticky odpadla možnost, že by 
Trnavu její hlavní konkurent / Plzeň / porazil o dvě místa. Což by 
v případě, že by se navíc před Plzeň dostala Aritma /všechny tyto 
možnosti byly po 3,kole reálné!/, znamenalo sestup Trnavy do kvali
fikace!

Není v naší kompetenci posuzovat, zda toto obvinění vznesené 
plzeňskými hráči /kteří údajně vyslechli domluvu košických a trnav
ských hráčů!/ je opodstatněné. Pokud ano, máme co činit s obzvlášt 
zavržedníhodným případem nesportovního chování. Proto by se celou 
záležitostí měly zabývat kompetentní svazové orgány, a to i bez 
ohledu na to, že Trnava nakonec svoji ligovou příslušnost úspěšně 
obhájila i bez této "berličky".

/Na tomto místě však musíme podotknout, že jsme ve Zpravodaji 
již několikrát veřejně upozorňovali na různé nepravosti, nepřesnosti 
a podivnosti - např. výsledková listina Košice '89, Březno So, pro
blematický start uničovského hráče na CTJ Olomouc '90 atd. Nikdy 
jsme však neobdrželi od komise STK ani od jiného svazového orgánu 
žádné vyjádření !/

Po skončení čtvrtého kola došlo k dalšímu incidentu, když 
hráči Plzně, která skončila celkově devátá, označili rozhodnutí 
předsednictva svazu o účasti 9. družstva v kvalifikace za neoprávněné 
a neplatné a oznámili, že se kvalifikace nezúčastní /další podrobno
sti v této věci najdete v rubrice "Fórum"/.

Turnaj poté pokračoval dvo jcolovým finálem. Během nich stačil 
zhoršivšího se Lipmanna dohnat J. Valenta, který si tak letos po
druhé připsal body za vítězství. Třetí skončil L. Langr /Brno/, 
velkým překvapením bylo 4. místo dosud prakticky neznámého domá
cího hráče Petra Vosmíka, který rozdílem porazil svého ostříleného 
oddílového kolegu a hrdinu letošního ME Josefa Mandáka a neméně
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slavného K. Molnára.
Čelo startovního pole žen obsadily domácí hráčky. Zvítězila 

J. Bečková před VI. Trelovou, třetí skončila B. Pardusová /Brno/. 
Jiřímu Trnkovi cestu k vítězství jeho jediný konkurent Žákovsky 
/Tempo/ nijak nezkomplikoval.

-ánek

Výsledky /6 okruhů/

Muži /70 účastníků/: Ženy /8 účastnic/:
1. J. Valenta Arit 132 1. J. Bečková Chom 148
2. M. Lipmann Chom 135 2. VI . Trelová Chom 151
3. L. Langr Start 138 3 . B. Pardusová Start 167
4. P. Vosmík Chom 140 4 . V. Valentová Arit 171
5. J. Mandák Chom 140 5. M. Meszárosová 01 om 186
6. K. Molnár Chom 140
7.
8.

B.
A.

Pokorný
Vítek

Lito 
01 om

142
143 Junioři /2 účastníc/:

9. Zd,. Andr Rako 144 1. J. Trnka Plzeň 149
10.. J.. Tolarovič Trna 144

6. kolo I. liqy družstev Stav I. liqy družstev po 6. kole:
1. Slavoj Chomutov 481 1 . Slavoj Chomutov 64 b. 2827 ú.
2. Start Brno 493 2. Loko Olomouc 62 2866
3. TJ Rakovník 505 3. Start Brno 58 2856
4. Lokomotivka Olom. 510 4. TJ Rakovník 52,5 2889
5. Slávia Trnava 520 5. Mostáren Březno 51,5 2 906
6. Aritma Praha 521 6. Slávia Trnava 35 2951
7. Slavia VŠ Plzeň 525 7. Slávia VěT Košice 35 2957
8. Mostáren Březno 529 8. Aritma Praha 31,5 2953
9. Slávia VŠT Košice 541 9. Slavia VŠ Plzeň 31,5 377310.

11.
Slavoj Litoměřice 
Spartak Praha 4

557
563 10. 

11.
Spartak Praha 4 
UNEX Uničov

26,5
._13r5.

3000
5003

kvalif.
UNhiA UulCOV Z i

12. Slavoj Litoměřice 7 5081 sestup

Čechy - západ - 12. 8. 6. RTJ Chomutov

Úmorné vedro přivítalo aktéry chomutovské turnaje. Spolu, 
s našimi hráči se na slunci škvařilo i značné množství hráčů 
z Německa a to z družebního oddílu domácích - Bad Pússing a z No
rimberku. To zas byl zbytek hráčů, kteří nestihli reciprocitu na 
Velké ceně Prahy. V žádné kategorii však ani jeden nebo jedna ze 
17 zahraničních účastníků neuspěli. Dobrým výkonům vítězů nezabrá
nilo ani 40 horka /i když je to názor subjektivní - Pepe Mandák 
nastoupil opět ve větrovce/ ani záludné okénko, legrační byl pcaize 
pohled na "zaplněné" hřiště, kde se u dráhy vyskytoval vždy jen 
chudák, který musel odehrát svůj úder a ostatní aktéři polehávali 
v chladivém křoví. Všechny kategorie ovládli domácí hráči a hráčky 
nejinak tomu bylo i v soutěži II. ligy, kde překvapením byl pouze 
Fr. Vozní.
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V^sledkyj.

Muži 
1. M. Lipmann Chom 86
2. K. Molnár Chom 89
3. J. Mandák Chom 92
4. V. Kropáček Rak 94
5. D. Kantor Příb 95

II. liga - 4. kolo
1. Chomutov B 516 10
2. Rakovník B 536 8
3. Příbram A 550 7
4. Fr. lázně 563 6
5. Cheb A 632 5
6. Cheb B 1.027 4
7.-9. Příbram B 2.520 0

Přeštice 2.520- 0
Plzeň B 2.520 0

Čechy - západ - 18. - 19.. 8

Ženy
1 . J. Bečková Chom 102
2. V. Trelová Chom 107
3. K. Podroužková Příb 111
Junioři
i. M. Broumovský Chom 101
2. M. Spidra Rak 103
3. J. Kunzendofer Cheb 107
Tabulka po 4. kolech
i. TJ Rakovník B 34 2.175
2. ČSSL Fr. lázně 34 2.197
3. Slavoj Chomutov B 29 2.228
4. Sparták Příbram A 27 2.243
5. Hraničář Cheb A 18 2.845
6. Hraničář Cheb B 16 2.994
7. Spartak Příbram B 11 4.841
8. TJ Přeštice 2 8.957
9. Slávie VČ Plzeň B 0 10.080

a 8. RTJ Františkovy lázně

Lázeňské město, které vždy láká bohatou účastní na svých tur
najích, tentokrát uvítalo dosud nejmeňší počet účastníků. První 
den v soutěži mužů startovalo pouze 28 hráčů což se výrazně pro
jevilo i na počtu bodujících. Pouze snad junioři se nevymykali 
průměru. Těžko říct co způsobilo tuto absenci. Snad doba dovo
lených, snad koncert populární skupiny Rolling Stones v Praze.
I počasí přálo účastníkům jen napůl, v neděli se muselo pro déšř 
přerušovat. Jen jediné nezklamalo. Sladké občerstvení z dílny 
Tondy šaláta. Po rakvičkách se šlehačkou se po oba dny jen za
prášilo. Hra samotná nebyla nijak zajímavá. Ze soboty zaujal pouze 
výkon vítězky kategorie žen Aleny Salátové, která porazila i všechny 
muže a juniory. V neděli pak byl nejvýraznější postavou Dušan 
Kantor z Příbrami. Tento hráč zraje od turnaje k turnaji a v sou
časné době je to jednoznačně nej lepší senior v Československu. 
Suverénně zvítězil s nej lepším výkonem na čtyři okruhy na tomto 
hřišti. Pokulhávající svitu dalších soupeřů nechal za sebou 
o plných deset úderů. Jeho výkon byl také základním kamenem pro 
výkon družstva, kterému však k vítězství nepomohl. Překvapením bylo 
další zakolísání Frant. lázně, a|to zajímavější, že na domácím 
hřišti.
Výsledky

7. RTJ - sobota
1. J. Bireš Fr.lázně

Muži
100

2. J. Hále Fr.lázně 101
3. V. Horáček Fr.lázně 102
4. P. Vosmík Chomutov 105
5. J. Kratochvíl Fr.lázně 105

8. RTJ - neděle
1. D. Kantor Příbram 94
2. M. Kruliš Fr.lázně 104
3 . B. Stejskal Fr.lázně 105
4. P. Prchal Příbram 106
5. V. Vitner 'Rakovník 106
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Ženy

1. A. Salátová Fr.lázně 99 1. A. Salátová Fr.lázně 104
2. K. Podroužková Příbram 111 2. K. Podroužkováí Příbram 110
3. J. Fiedlerová Fr.lázně 116 3. J. Fiedlerová Fr.lázně 121

Junioři
1. M. Koča Přeštice 107 1. T. Bystřický Rakovník 111
2. J. Lazar > Příbram 107 2. T. Rada Plzeň 112
3. B. Bašti Fr.lázně 112 3. M. Broumovský Chomutov 112

II . liga - 5. kolo Tabulka po 5. kole
1. Rakovník B 539 10 1. TJ Rakovník B 44 2.714
2. Příbram A 543 8 2. ČSSL Fr. lázně 41 2.749
3. Fr.lázně 552 7 3. Spartak Příbram A 35 2.786
4. Cheb A 595 6 4 . Slavoj Chomutov B 34 2.832
5. Chomutov B 604 5 5. Hraničář Cheb A 24 3.440
6. Cheb B 1.03 4 4 6. Hraničář Cheb B 20 4.028
7.--9. PříbramB 2.520 0 7. Spartak Příbram B 11 7.361

Přeštice 2.520 0 8. TJ Přeštice 2 11.477
Plzeň B 2.520 0 9. Slávie VS Plzeň B 0 12.600

Cechy - střed 9. RTJ + II. liga, Hradec Králové !18.. 8. 1990

Pravidelní účastníci hradeckých RTJ mají v podvědomí zafi
xováno, že Hradec = pěkné počasí. Tato představa utrpěla vážnou 
ránu již v pátek, kdy mohli účastníci turnajů, z nichž jeden se 
původně měl hrát v nedalekých Pardubicích, zahájit trénink teprve 
v půl páté', kdy konečně přestalo pršet.

Po odstranění vody a nánosu písku se ukázalo, že od loňské 
kvalifikace se zdejšího hřiště údržba nikterak nedotkla, technický 
stav některých drah byl na hranici regulérnosti. Pan Miloš Kořínek 
je však rozhodčí benevolentní, a tak se nakonec hrálo na všech 
drahách. Domácí pak technické nedostatky hřiště doháněli alespoň 
tradičně výborným občerstvením.

V ženské kategorii po vyrovnaném souboji s Bukvicovou zvítě
zila D. Šneiderová výkonem 114, mezi seniory byl o čtyři údery 
lepší L. Nepimach starší. Při neúčasti jeho syna v juniorské kate
gorii celkem nečekaně zvítězil L. Vlček solidním výkonem 110.

Opravdových favoritů bylo málo, a tak se sázkové kanceláři 
Kurka-Vančura, která vypsala kursy na vítězství a medailová umís
tění všech přítomných hráčů, peníze jen hrnuly. Hnán vidinou bez- 
pracného zisku pak jeden ze spolumajitelů kanceláře L. Vančura, 
na kterého si nikdo nevsadil, překvapivě zvítězil výkonem 99, poté 
co vyhrál rozstřel s B. Pokorným. O třetí místo se rozstřelovali 
hráči Děkanky J. Pergl a P. Mužík, Mužík však rozstřel po třetí 
dráze vzdal.

šesté kolo II. ligy vyhrálo silné B-družstvo Tanvaldu před 
tymy Tempa a Děkanky. K soutěži se tentokrát kromě tradičních absen- 
térů Pardubic a Př. Kopaniny nedostavila ani družstva Kladrub 
a Litoměřic.

-ánek
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Výsledky

Muži /35 účastníků/: Ženy /3 účastnice/:
1. L. Vančura SpP4 99 1 . D. šneiderová Lito 114
o B. Pokorný Lito 99 2. D. Bukvicová Tanv 116
3. J. Pergl SpP4 101 3. L. Perglová Lito 122
4. P. Mužík SpP4 101
5. L. Novák Tanv 102 Junioři /9 účastníků/:

1. L. Vlček Arit 110
2. Zd.. Ma j ku s Arit 115
3. M. Žákovský Tempo 116

6. kolo II. ligy družstev:
1. SEBA Tanvald 553
2. Tempo Praha 568
3. Spartak Praha 4 B 577
4. Aritma Praha B 600
5. Slavia Hr. Králové 608
6. Slovan Kladruby 2.520 

Sokol Př. Kopanina2.520 
Golf Pardubice 2.520 
Slavoj Litomeř. B 2.520

Čechy - střed - 10. RTJ + 7.kolo II. ligy družstev
Druhý den předvedlo hradecké hřiště svoji "nepadavost" favo

ritům v plné síle, takže i zkušení matadoři se alepoň v některém 
kole nestačili divit. Nejvyrovnanější výkony nakonec předvedl 
J. Schicht z Litoměřic a po zásluze zvítězil. Za ním se po 1 úderu 
srovnali M. Tománek, P. Mužík /SpP4/ a B.Pokorný /Lito/.

Tradičně slabě obsazená kategorie žen se stala kořistí D. Bukvi 
cové /Tanvald/, kategorie juniorů byla početnější, ale výkony nevy- 
bočila z průměru. Zvítězil M. Žákovský před žákovskými pronásledo
vateli .

V II. lize Sebě Tanvald ani tentokrát vítězství nikdo nevzal, 
prezentovalo se pouze 5 týmů, kromě nepřítomných nestartovaly i Lito 
měřice B. Spoření Kčs 100,- za startovně družsva se stalo ve středo
české oblasti už pomalu módou. Body nikoho nezajímají?!
Výsledky: Muži: Ženy:

1. J. Schicht Lito 98 1. D. Bukvicová Tanv 105
2. M. Tomášek SpP4 99 2. D. šteiderová Lito 115
3. P. Mužík SpP4 100 3. L. Perglová Lito 124
4. B. Pokorný Lito 101
5. M. Steklý HrKr 105 Junioři:

1. M. Žákovský Tempo 107
2. J. Vlček Arit 111
3. s. Slezák HrKr 112

7. kolo II • ligy:l.Seba Tanvald 543 ú. 10 b. 5. Aritma Praha 1:'B" 593 ú.
2. Tempo Praha 557 8 Litoměřice "B1 2.520
3. Spartak Praha4"B" 559 7 Př . Kopanina 2.520 -2
4. Slavia ]Hr.Kr. 579 6 Kladruby 2.520 -2

Pardubice 2.520 -2
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Celkový stav II. ligy po 7. kole:
T . Seba Tanvald 68 b. 3.642 ů. 
2. Spartak Praha 4 "B"

50 3.748
3. Slavla Hr.Kr. 39 4.072
4. Tempo Praha 39 5.850
5. Aritma Praha"B" 36 4.419
6. Litoměřice "B" 25 7.809
7. Slovan Kladruby 16 8.162
8. Sokol Př.Kop. -1 12.638
9. Golf Pardubice -14 17.640

Morava - sever , 15. ročník Přeboru mládeže 1990 v Šternberku

kategorie A - dívky: 1. L. Pečínková roč. 1976 60 ú.
2. V. Králová 1976 61
3. P. Kreuzigerová 1982 69

kategorie A - hoši : 1. P. Hajdu 1978 42
2. E. Polášek 1979 48
3. J. Hajdu 1980 49
4. R. Kreuziger 1981 53

P. Vemola 1981 53
6. J. Polášek 1982 57
7. M. Lukášek 1980 58
8. P. šourá 1980 71

kategorie B - dorost;: 1. V. Hybler 1974 48
2. P. Mařinec 1973 48
3. K„ Buchta 1974 53
4. P. Procházka 1975 55
5. M. Král 1975 56
6. Š. Buchta 1973 70

-Karásek-
Morava - :sever , 9. 10. RTJ + II. liga. 18.-19. 8. Opava

Před závěrečnou dvojicí RTJ ve Šternberku se hráči severn
Moravy podruhé sjeli do Opavy. Za solidního počasí, které letos 
našim oblastním soutěžím přeje, se účastnilo 45 hráčů a hráček. 
Pouze na konci druhého dne přišla krátká přeháňka, takže na mokrých 
drahách se končilo a rozřazovalo.

Předtím jsme však zaznamenali nejen rekord hřiště, ale i nový
čs. rekord žen na 1 okruh. Osmnáct úderů zahrála ve čtvrtém okruhu
10. RTJ olomoucká Hana Doležalová. Dobrými výsledky vyhrála oba
dny, ovšem jako jediná v kategorii. ;;

Na úrovni se hrálo i v kategorii mužů, o čemž svědčí poměrně 
velký počet výkonů pod sto úderů.

V kategorii juniorů vyhrál oba turnaje domácí Waligora. První 
den dokonce nejlepším výsledkem ve všech kategoriích.

7. kolo II. ligy vyhráli domácí. V soutěži je jinak prakticky 
rozhodnuto - zvítězí "béčko" Olomouce, druhý Šternberk by měl pos
toupit do kvalifikace. Na turnaji se opět objevili i hráči oddílu 
Kopřivnice, i když jen mimo soutěž.



V^sledky^ 
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Muži:
1. J. Langer Opava 95
2. P. Prokša Opava 96
3. J. Jašek Olom 97
4. L. Salantai Olom 97
5. B. Kratschmer Uničov 97

neděle 10. RTJ + li. liga
Muži: 
1. B. Kratschmer Unič 88
2. J. Karásek Štbk 90
3. P. Prokša Opava 90
4. M. Němec Opava 91
5. s. Římský Unič 91

II. liga
1. Opava A 491 ú. 8b
2. Olomouc B 498 6
3. Šternberk A 511 5
4 . Olomouc C 517 4
5. Opava B 540 3
6. Uničov B 929 2
7. šternb. B 1 019 1

Ženy:
1. H. Doležalová Olom 98
Junioři:
1. D. Waligora Opava 90
2. L. šmoldasová Unič 104
3. D. Schreiber Opava 109
4. M. Indrák Olom 1116
5. R. škrobánek Opava 116

Ženy:
1. H. Doležalová Olom 96
Junioři:
1. D. Waligora Opava 98
2. D. Schreiber Opava ' 98
3. M. Indrák Olom 106
4. P. Papoušek Opav 106
5. R. Formánková Opav 106

Morava - sever, 11. a 12. RTJ, Šternberk, 15. - 16, 9. 1990
Závěrečné dvojice oblastních turnajů na severní Moravě pro

běhla ve Šternberku. O úspěch se snažili zejména ti, kterým 
chyběly body na výkonnostní třídu nebo k dosáhnutí lepšího umís
tění v žebříčcích.

Počasí se na víkend zlepšilo, ale výsledky /kromě sobotních 
vítězů/ nepřesvědčily. Poměrně velký počet startujících nastoupil 
v kategorii juniorů /a to někteří stabilní hráči chyběli/, přičemž 
v "dresu" domácích se objevili noví hráči.

V posledním kole II. ligy těsně zvítězili domácí, celkově 
však získalo prvenství "béčko" Olomouce.

-karásek-
Výsledky^
11. RTJ
Muži /30 účastníků/: Ženy /3 účastnice/:
1. A. Vítek Olom 86 1 . H. Doležalová Olom 92
2. J. Jašek Olom 91 2. M. Meszárosová Olom 118
3. S. Římský Unič 93 3. D. Henklová Olom 121
4. Z. Zapletal Unič 93
5 . Š. Žoch Unič 95
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Junioři /16 účastníků/:
1. D. Waligora Opava 103
2. M. Gerža štbk 104
3. D. Kubíková Unič 106
12. RTJ
Muži /30 účastníků/:
1. J. Jašek Olom 94
2. V. Gerža Štbk 96
3. V. Vaňák štbk 97
4. S. Chytil Olom 98
5. J. Dvořák Olom 99

II. liga
1. Šternberk A 520 8
2. Olomouc B 523 6
3. Olomouc D 533 5
4. Uničov B 560 4
5. Opava B 586 3
6. Šternberk B 594 2
7. Opava A 950 1

Ženy /3 účastnice/:
1. H. Doležalová Olom 98
2. M. Meszárosová Olom 107
3. D. Henklová Olom 119
Junioři /18 účastníků/
1. D. Kubíková Unič 95
2. M. Koupil štbk 106
3. D. Waligora Opava 109

Konečný stav II. ligy družstev

1. Olomouc B 54 b. 4.007
2. šterneberk A 48 4.151
3. Olomouc C 35 4.406
4. Uničov B 32 5.838
5. Opava B 26 4.604
6. Opava A 23 5.263
7. Šternberk 11 7.852

Morava - jih, 8. RTJ + 6. kolo II. ligyf Rozdrojovice u Brna, 19. 8

Mistrovské soutěže jihomoravské oblasti pokračovaly po čtyřech 
týdnech. Původně plánované hřiště v Parku kultury a oddechu na Riviéře 
v Pisárkách však nebylo provozuschopné a regulérní pro oficiálnJí 
soutěže, a proto cddíl DG PKO Riviéra Brno připravil náhradní 
hřiště, které se nachází mezi Rozdrojovicemi /okres Brno-venkov/ 
a Brnem-Kníničkami u hotelu Form. vKromě hřiště DG je zde koupaliště, 
dětské hřiště, tenisové kurty a sauna. To všechno tvoří víceúčelové 
rekreační zařízení s. p. Form Brno /Výzkumné výrobní organizace tvá
řecí techniky/.

Na tomto druhém novém hřišti v sezóně se sešlo celkem 27 hráčů, 
mezi nimiž bylo 18 mužů a 8 juniorů. Počasí soutěžícím přálo, bylo 
bezvětší, teplo /až 2l°C ve stínu/, oblačno, později zataženo. Pouze 
krátká přeháňka okolo třinácté hodiny snad trochu postrašila.

Kategorie mužů měla na neznámém hřišti velmi vyrovnaný průběh. 
Rozdíl mezi vítězem a šestým hráčem v pořadí byl jen 4 údery. Zvítě
zil mostkovický Jan Láník, který výkonem 105 úderů vytvořil základní 
rekord rozdrojovického hřiště. 0 jeden úder za vítězem skončili Jiří 
Bednář z PKO Brno a Radek Výška z Olympie Blansko, kteří v rozstřelu 
rozhodli o druhém místě. Další základní rekord nového hřiště vytvořil 
Jiří Rimpler z Olympie Blansko nejlepším výkonem dne na jeden 
okruh 23 úderů.

Soutěž žen se již podruhé v letošní sezóně neuskutečnila.
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V kategorii juniorů zvítězil bystřičky Pavel Doležel. Je 
to již jeho třetí letošní vítězství v RTJ. Druhé místo obsadil 
kroměřížský Vojtěch Macek o dva údery před blanenským Kamilem 
šmerdou, za nímž o jeden úder skončil mostkovický Michal Jansa.

V soutěži družstev zvítězily Mostkovice před Bystřicí p. H. 
Oba týmy nastoupily v kompletních sestavách. Mostkovice se ví
tězstvím ujaly vedení ve II. lize, a také Bystřice se posunula 
na druhé místo. Tabulka tak pomalu dostává svou loňskou podobu. 
Třetí skončilo družstvo Blanska, kterému chyběl Jan Kříž. Čas 
dovolených vykonal v této kategorii své. Týmy SK Morava Kroměříž 
a PKO Riviera Brno nastoupily jen se třemi hráči a bojovaly tudíž 
spolu hned od začátku o 4. místo. Start Brno B nastoupil jen se 
dvěma hráči.
Výsledky^

8. RTJ
Muži Junioři
1. J. Láník Most 105 1 . P. Doležel Byst 109
2. J. Bednář PKO 106 2. V. Macek Krom 112
3. R. Výška Blan 106 3. K. Šmerda Blan 114
4. P. Zubač Most 107
5. R. Kučera Start 108
Družstva: II . liga po 6. kole:
1. TJ Mostkovice 571 9 1 . TJ Mostkovice 41 3329
2. TJ Bystřice p.. H.582 7 2. TJ Bystřice p. H. 38 3386
3. Olympia Blansko 594 6 3. SK Morava Krom. 38 4458
4. SK Morava Krom. 1346 5 4. Olympia Blansko 37 3433
5. PKO Riviera 1349 4 5. PKO Riviera Brno 14 8802
6. Start Brno B 2520 -2 6. Start Brno :B 9 9669

Sokol Kojetín 2520 -2 7. Sokol Kojetín 12 15120
Vysočina Třebíč 2520 -2 Vysočina Třebíč - 12 15120

Morava - jih, 9. RTJ Bystřice pod Hostýnem 15. 9. 1990

Jihomoravští golfisté pokračovali ve svých mistrovských soutě
žích opět po čtyřech týdnech v Bystřici p. H., na hřišti v půvabném 
prostředí městského parku Zahájené. Startovalo 30 hráčů, mezi nimiž 
bylo 20 mužů a 10 juniorů.

Předposlední letní sobota byla milos rdná a popřála soutěžícím 
pěkné počasí. Nejprve bylo polojasno, pak oblačno a bezvětří, poz
ději mírný vítr a šedá obloha, déš£ však nepřišel. Soutěže měly 
proto hladký průběh.

V soutěži mužů rozhodl o vítězi až rozstřel. V něm bývalý 
bystřický hráč Jakoslav Mikulík, nyní hráč Spartaku Praha 4, po
razil mostkovického Petra Zubače a obhájil tak své loňské vítěz
ství v sobotním bystřičkám RTJ. Oba hráči počtem 91 úderů vytvo
řili nový rekord bystřického hřiště /dosud 93 úderů Pavel šperlich 
Lok. Olomouc 18. 6. 1988 a Radek Doležel TJ Bystřice p. H. 18. 6. 88/ 
Rozstřel rozhodl také boj o třetí místo. Bystřický Radek Doležel 
v něm zdolal kroměřížského Miroslava Tesaře, hráče SK Morava Kro
měříž, velkého průkopníka tohoto sportu v Bystřici p. H. Byl 
posledním z hráčů, kteří v této kategorii hráli pod sto úderů. Nej
lepší výkon dne na jeden okruh zahrál mostkovický Jan Láník : 
v posledním okruhu zahrál 20 úderů.
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Soutěž žen se již potřetí letos neuskutečnila.
I v kategorii juniorů rozhodl o vítězství rozstřel. Střetli 

se v něm dva reprezentanti ČSFR na srpnovém juniorském mistrovství 
Evropy v Landshutu /SRN/: mostkovický Michal Jansa a bystřický 
Pavel Doležel. Hráč z Mostkovic byl úspěšnější, k vítězství 
v krajském přeboru přidal své první letošní vítězství v junior
ském RTJ.
Výsledky^
Muži Junioři
1. J. Mikulík SpP4 91 1 . M. Jansa Most 93
2. P. Zubač Most 91 2. P. Doležel Byst 93
3. R. Doležel Byst 94 3. D. Bílek Byst 96
4. V. Trdlica Krom 94
5. J. Láník Most 96

Morava - jih 10. RTJ + 7. kolo II. ligy, Bystřice P- "■ 16- 9.

K nedělnímu pokračování mistrovských soutěží v oblasti Mo
rava - jih se dostavilo 32 sportovců, mezi nimiž bylo 21 mužů,
10 juniorů a 1 žena.

Nedělní počasí zcela okopírovalo sobotu, jen obloha s šedými 
mraky snad víc a déle znepokojovala. Opět však nepršelo.

V soutěži mužů si skvěle vedl bystřický Radek Doležel, který 
zahrál 89 úderů a překonal tak čerstvý sobotní rekord bystřického 
hřiště. Také tento hráč obhájil své loňské vítězství v nedělním 
bystřičkám RTJ. Mostkovický Petr Zubač dokázal v neděli zopakovat 
své sobotní umístění i výsledek. Kroměřižskému Viktoru Trdlicovi 
pak zopakování sobotního výkonu pomohlo o jednu příčku nahoru.
Opět sedm mužů zdolalo hranici sto úderů. Nejlepší výkon dne
na jeden okruh - 20 úderů zahrál na třetím okruhu Radek Doležel.
I druhý den tak odolal "nepřekonatelný" rekord bystřického hřiště 
/19 úderů Zdeněl Seliga TJ US Uničov 18. 6. 1988.

Jediná žena v soutěži, kroměřížská Marcela ševčíková, ne
pronásledována konkurencí předvedla zatím svou nejlepší hru na 
bystřičkám hřišti.

V soutěži juniorů exceloval bystřický Pavel Doležel, který 
zvítězil s velkým náskokem. Dosáhl 89 úderů a stal se tak s ně
kolikaminutovým zpožděním spoludržitelem nového rekordu hřiště, 
který před ním vytvořil jeho bratr Radek. O druhém místě musel 
rozhodnout rozstřel, v němž mostkovický Michal Jansa se znovu pro
sadil, tentokrát proti bystřickému Davidu Bílkovi. Ještě čtvrtý
v pořadí, další domácí hráč Marek Dvorník, překonal hranici sto 
úderů. Výkon bystřické juniorksé pětice vůbec stojí za povšimnutí. 
Součet úderů těchto hráčů na čtyři okruhy, dává číslo 489 /P. Dole
žel 89, D.Bílek 97, M. Dvorník 99, R. Krutli 101 a Vít Kotas 103/ 
a tento počet by stačil bystřickým dorostencům na vítězství ve 
II. lize.

V soutěži družstev se vyznamenal bystřický tým, kter| uhrál 
477 úderů, což je výsledek, za který by se nemusel stydět žádný 
prvoligový celek. Také družstva na dalších místech SK Morava Kro
měříž, TJ Mostkovice a Olympia Blansko dosáhla pěkných výkonů. 
Brněnský tým PKO Riviera hrál opět již potřetí /po Brně a Roz- 
drojovicíh/ jen se třemi hráči a Start Brno B napodobil již po
druhé /po Zlíně/ Kojetín a Třebíč: v Bystřici neměl jediného hráče.
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Druhý soutěžní den tak skončil velkým úspěchem domácích hrá
čů, kteří vyhráli všechny soutěže, ve kterých startovali.

-doležel-
Výsledky: 10. RTJ
Muži Zeny
1. R. Doležel Byst 89 1 . M. ševčíková Krom 100
2. P. Zubač Most 91
3. V. Trdlica Krom 94 Junioři
4. J. Mikulík SpP4 95 1. P. Doležel Byst 895. J. Kříž Blan 96 2. M. Jansa Most 97

3. D. Bílek Byst 97

Družstva - 7. koloi II. ligy II.. liga po 7. kole
1. TJ Bystřice p. H 477 9 1. TJ Mostkovice 3829 47
2. SK Morava Krom. 495 7 2. TJ Bystřice p.H . 3863 47
3. TJ Mostkovice 500 6 3. SK Morava Krom. 4953 45
4. Olympia Blansko 523 5 4. Olympia Blansko 3956 42
5. PKO Riviera 1341 4 5. PKO Riviera 10143 18
6. Start Brno B 2520' -2 6. Start Brno B 12189 7

Sokol Kojetín 2520 -2 7. Sokol Kojetín 17640 -14
Vysočina Třebíč 2520 -2 Vysočina Třebíč 17640 -14

Slovensko 7. RTJ + II. liga 8. kolo, Košice 18. a 19. 8. 1990

Na košické RTJ přišlo menej účastníkov než po iné roky. Chý- 
bala prakticky celá slovenská špička. Z tých známějších si přišli 
zahraň okrem domácích len Putnoky a Qualich z Března. Takže celkový 
počet účastníkov: 18 mužov, 1 žena, 5 juniorov.

Hrálo sa za ideálneho golfového počasia a ako to už v posled- 
nej době na košických RTJ bývá zvykom, na ihrisku kraloval domácí 
Peter Murín, ktorému ani zdr&tovaná čelust'nezabránila, aby obi- 
dva RTJ vyhrál. Sice tesne, ale predsa.

Prvý deň mu vážné konkurovali domácí Schultz. Baloun a Korná - 
romi z Prievidze. Druhé miesto nakoniec po rozbojí obsadil Schultz, 
trerie Komáromi.

Druhý deň sa situácia opakovala, ale s tým rozdielom, že o 
druhé a tretie miesto sa rozřazovali Buchcar z Prievidze a Putnoky 
z Března. Úspěšnější bol nakoniéc Buchcar.

Sútaž juniorov vyhrál bez problémov obidva dni Pařák z Března.
Velmi slabú úroveň mala II. liga. Zúčastnilo sa jej prakticky 

len družstvo Prievidze, pretože Trnava hrala iba s tromi hráčmi 
a Březno a Bratislava nepostavili družstvá vobec.

—11 z—
Výsledky:
7. RTJ
Muži /18 účastníkov/
1. P. Muríň Koši 89 4. R. Baloun Koši 91
2. J. Schultz Koši 90 5. Š. Buchcar Prie 93
3. J. Komáromi Prie 90
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Ženy /I účastnica/:: 1 . J.. Struhárová Prie 134
Junioři /5 účastnikov/: 1. L. Pařák Brez 96

2. L. Ištván Brez 102
3. M. Seman Koši 108

Družsvá - 7. kolo: Družstvá - 8. kolo:
1. BC Prievidza 520 L. BC Prievidza 508
2. Slávia Trnava 1384 2. Slávia Trnava 1.. 349

Mostáren Březno 2520 Mostáren Brezno2..520
Elán Bratislava 2520 Elán Bratislava2.. 520

8. RTJ
Muži Ženy
1 . P. Mur íň Koši 91 1 . J. Struhárová Prie 127
2. š. Buchcar Prie 92
3. M. Putnofcy Brez 92 Junioři /5 účastníkov/
4. P, Margita Koši 93 1 . L. Pařák Brez 99r: I. Sokol Koši 98 2. M. Seman Koši 102

3. L. Ištván Brez 102

Stav II. ligy po 8. kole
1 . BC Prievidza 27 b. 4.342 ú
2. Elán Bratislava 20 8.154 ú
3. Slávia Trnava B 15 7.727
4. Mostáren Březno 6 12.124
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F Ó R U M
"Oznámení"

Oddíl DG Slavia Vš Plzeň oznamuje předsednictvu ČSDG, že se 
nezúčastní kvalifikace o 1. ligu z důvodu změny SŘ bez návrhu 
STK soutěže bez oficiálního písemného oznámení oddílům. Tímto 
považujeme toho rozhodnutí za neplatné a neoprávněné.

V případě vyloučení ze soutěže oddíl podá stížnost ke 
Státní arbitráži.

Za oddíl DG Slavia VŠ Plzeň
STK

V Chomutově 23. 9. 1990

Oddíl dráhového golfu 
Slavia VŠ Plzeň
p. Lumír Benda

24. 9. 1990 předseda oddílu

Vážení sportovní přátelé,

dostal jsem Vaše oznámení úmyslu nezúčastnit se kvalifikace 
o I. ligu.

Toto oznámení dostávám v době, kdy vrcholí práce předsednictva 
svazu na všech ustanoveních a pravidlech, kterými se bude svaz - 
- přesně řečeno svazy - řídit v budoucnosti. Pro konferenci oddílů 
připravujeme ke schválení stanovy českého, slovenského a federální
ho svazu, koncepci vzájemných kompetencí těchto svazů, volební 
a jednací řád, nový přestupní řád a samozřejmě - hájíme naše zájmy 
v Konfederaci sportů. Velké společenské a ekonomické změny nás nutí 
navíc změnit i systém soutěží.

Novou strukturu se snažíme připravit za maximální spolupráce 
všech oddílů. Bude totiž schvalována konferencí v únoru, a pokud 
se na. ní neshodne většina oddílů, nemáme příští rok co hrát. Byl 
proto vypracován první návrh a bude dost času k tomu, aby byl 
oddíly dvakrát připomínkován a podle těchto připomínek upraven.
Jediná změna, na kterou dost času nebylo, byl přechod z roku 1990 
na rok 1991. Má se vůbec hrát kvalifikace ? Kdo ji má hrát a kolik 
družstev má postupovat ? Kdo bude representovat v PMEZ v říjnu Sl.

Tyto otázky nemohla vyřešit až konference. Bylo třeba je vyřešit 
a všem zúčastněným sdělit co nejdříve proto, aby věděli, a co 
vlastně v soutěži družstev bojují. Podařilo se nám to ve dvou 
třetinách prvoligové soutěže. V Košicích jsem při zahájení jménem 
předsednictva svazu oznámil rozhodnutí, že kvalifikace se hrát bude 
a budou ji hrát ty oddíly, které ji dle stávajících propozic hrát 
měly + navíc - deváté družstvo z I. ligy. Do ligy pak z kva
lifikace postupují dvě družstva, čímž se počet účastníků sníží 
na deset.

Toto rozhodnutí přijalo předsednictvo proto, že jsem ho pova
žovali z hlediska sportovního za jasně nejspravedlivější.
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V okamžiku oznámení tohoto rozhodnutí byla věc zcela otevře
ná - o osmé "nekvalitikační" místo bojovalo minimálně 5 družstev 
a všechna změnu v propozicích svým mlčením respektovala. ,

Změna přechodu ligové soutěže na rok 1991 byla zároveň uve
dena i v materiálu, který byl 3. 9. zaslán na všechny oddíly.

Vzhledem k tomu, že se vyskytly určité nejasnosti o startu 
B družstev v kvalifikace, vystoupil jsem znovu při zahájení posle
dní ligového kola v Chomutově a zcela přesně jsem specifikoval 
podmínky pro kvalifikaci. Ani v tomto druhém případě nikdo nic 
nenamítal.

Poté, co jste neuspěli na hřišti, snažíte se sportovní výsle
dek, zvrátit bojkotem kvalifikace. Tento způsob za fair nepova
žuji - vždyf vyhovět Vašim námitkám by znamenalo ublížit jinému 
československému oddílu. Nebo snad myslíte, že Olomouc také bude 
čekat, zda vyhraje či nevyhraje ligu a pakpodá či nepodá protest 
k rozhodnutí o PMEZ ?

Věřím, že si věc znovu v klidu zvážíte a dokážete v kvalifi
kaci, že mezi prvoligovou elitu patříte, o čemž osobně nepochy
buji.

S pozdravem
ing. Milan Kožíšek

co.ing. Daniel - předseda STK
J. Tuháček - předseda STK Plzeň

Plzeň 27. 9. 1990
ing. Milan Kožíšek 
předseda ČSDG

Vážený pane předsedo,

chtěli bychom Vám oznámit, že naše stanovisko nezúčastnit se 
kvalifikačního turnaje o I. ligu je nezvratné a neměnné.

Nesdílíme Váš názor, že rozhodnutí předsednictva je nejspra
vedlivější. Jsem toho názoru, že jakákoli změna během rozehrané 
soutěže je neregulérní. Do dnešního dne jsem ani nedostali toto 
rozhodnutí písemně /např. formou dodatku k SŘ/. Z naší strany se 
tedy nejedná o žádný bojkot. Pouze se řídíme SŘ a soutěž je pro 
nás, jakožto celkově deváté družstvo, ukončena.

Máme také potvrzené od ing. Daniela, že tato změna nebyla 
vůbec navržena komisí STK, což se nám zdá být podivné.

A ještě poznámka k materiálu, který4pám byl zaslán 3. 9. 90. 
Byl nám předložen jako návrh a najednou áe dozvídáme, že byl schvá
len. Není rozesílání takovýchto materiálů pouze formální a tudíž 
zcela zbytečné?

Máme sice radost z Vaší rychlé odpovědi, pane předsedo, ale 
své oznámení o neúčasti v kvalifikaci o I. ligu jsme adrésovali 
předsednictvu ČSDG a trváme na tom, že bychom rádi znali názor ce
lého předsednictva.

S pozdravem Oddíl DG Slavia VŠ Plzeň

co: ing. 0. Daniel - STK
Slavia VŠ Plzeň - Oddíl DG



Ještě jednou k budoucím soutěžím

Předsednictvo svazu se při přípravách návrhu soutěží celkem 
jednoznačně shodlo na tom, že je třeba oddělit soutěže družstev 
a jednotlivců.

Celostátní STK se při své následné schůzi jasné přiklonila 
k opaku - ke společným soutěžím družstev a jednotlivců.

Rozlousknutí tohoto oříšku bude zřejmě rozhodující pro další 
vývoj budoucí koncepce soutěží: Hrát družstva společně s jednot
livci jako dosud a nebo obě soutěže oddělit ?

Při dalším vycházím z dohody téměř všech zúčastněných, že je 
třeba hrát celostátní soutěž družstev, a to minimálně třikrát za 
rok - tedy jednou v Čechách, jednou na Moravě a jednou na Slo
vensku.

Pokusím se definovat výhody, přednosti resp. nevýhody obou 
uspořádání.

Stávající -_gEOlečná_soutěž_družstev_a_jednotíivců vychází 
z představy - dobrý jedinec - dobré družstvo. Hraji-li dobře jako 
jednotlivec je i můj vklad pro družstvo dobrý.

Výhody:
- přináší lepší obsazení soutěží /zúčastní se dobří jednotlivci, 

kteří nehrají soutěž družstev, zároveň řada hráčů je tu pouze 
kvůli družstvu a samostatnou soutěž jednotlivců by vůbec nehrála/

- umožňuje objektivnější hodnocení širší čsl. špičky /těch, kteří 
se těchto soutěží pravidelně zúčastňují/. Je možno sestavit čsl. 
pohár /třeba i ze tří turnajů/, který je dobrým podkladem pro 
čsl. žebříček a vyšší výkonností třídy/. Je dobrým východiskem 
pro výběr hráčů do representace.

-šetří termíny /k tomu, aby hráč odehrál kompletní soutěž družstev 
i jednotlivců - z pohledu staré struktury - potřebuje méně termí
nů/

Výsledek je jasný. Chceme-li co nejobjektivněji určit n^jlepší 
družstva a nejlepší jednotlivce, budeme hrát jejich soutěže spo
lečně.

Proč tedy hrají v celé Evropě soutěže družstev i jednotlivců 
odděleně ? NSR, Rakousko, švédsko, Švýcarsko, ale i docela ma
linké Lucembursko mají svoje oddělené soutěže družstev, které jsou 
pro většinu hráčů prvotní. Proč? Úkolem tamějších svazů není pouze 
vychovávat lepší a nej lepší superhráče, kteří urvou medaile na 
mistrovstvích. Ne plánují medaile, nejsou strojem na úspěchy své
ho režimu, jak nás k tomu nutila socialistická tělovýchova. Hlav
ním úkolem je poskytnout zajímavé soutěže pro širokou škálu všech 
jeho hráčů. A zde je nutno si uvědomit - pouze malá hrstka z nich 
si klade vysoké cíle Mistrovství Evropy. Naprostá většina jich 
hraje proto, nebot minigolf je pěkná, chytrá a náročná hra v pří
rodě, která je dostupná každému bez ohledu na věk. A právě soutě
že družstev jsou forma, v které se dobře uplatní i ne zcela tré
novaný nebo talentovaný jedinec. Hraje-li samostatnou soutěž druž
stev, po prvém nevydařeném kole ho spoluhráči chlácholí, povzbuzují 
a říkají: nic se nestalo, Franta to dohnal. V příštím kole zahraješ 
ty. A pokud nezahraješ, a nezahraje celé družstvo, společně si po
pláčete. A to je vždycky veselejší pláč než Váš osobní. Je to za
jímavé - vyhraje-li jednotlivec, vždy řada lidí závidí. Vyhraje-li 
družstvo, nezávidí nikdo.
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V našem systému je rozhodující vlspěch jednotlivce. Ale 
pozor jestliže u družstev můžeme mít při vhodných přestupech 
třeba deset vyrovnaných družstev, a tedy 60 hráčů s nadějí 
na úspěch, kolik hráčů má naději na úspěch v soutěži jednot
livců ? Naše praxe je následující: Zahraji-li první kolo špatně, 
jsem na konci startovního pole. Nepostoupím, nebudu zítra hrát. 
Nezískám body, nebude VT. Neměl jsem sem vůbec jezdit.
A spoluhrá'č? Družstvu- to nepomohlo, ale konec konců - o soupeře 
méně i

Moc těžká je role začínajících. Neumějí, nemají míčky a jsou 
pořád na chvostu. Dobře že tak, ještě by nás mohli porážet !

-kožíšek-

NAŠI V  Z A H R A N I Č Í
"Mistrovství Evropy 1990, Lucembursko”

15. srpen 1990. Tři vozidla zahraniční výroby se vydávají 
do Babylónu. Nikdo se nebojí zmatení jazyků, neboř v tomhle Baby
lónu se nestaví žádné věže a navíc je docela blízko Domažlic.
Druhý den odtud odjíždí výprava česko-slovenských ?olgistů na 
nejvýznamnější turnaj sezóny, Mistrovství Evropy 1990 v Luxem- 
bourgu, hlavním městě maličkého, avšak krásného Lucemburska. Po 
třech letech opět šance získat medaili, neboř se hraje na dvou 
miniaturgolfových hřištích. Možnost odčinil italský neúspěch a zase 
Evropě ukázat, že něco umíme. Už hezky dlouho jsme o svých kva
litách nepřesvědčili a je načase s tím něco dělat. Většina hráčů 
má navíc za sebou čtyřdenní červencový tréninkový tábor a obě 
hřiště už zná, především ovšem za vody a za zimy, neboř cyrilo
metodějské počasí bylo něčím mezi Mikulášem a Hromnicemi.

Jen co jsme vyjeli za hranice, zase začalo pršet. Třeba bude 
lít celých deset dní ....Nominace na tohle mistrovství byla tvrdá 
a spravedlivá. Každý věděl co a jak. Průměru 80,0 v reprezentačním 
koeficientu dosáhli jen dva hráči, a tak se z větší části roz
hodovalo na Mistrovství ČSFR, po němž mělo mít na základě umís
tění účast jistou dalších 5 hráčů. Poslední dva měl určit trenér 
reprezentace Aleš Vítek přímo v Brně, ale nakonec se o zbývající 
místa bojovalo ještě na CTJ v Olomouci. Výsledkem bylo opravdu 
silné a navíc vnitřně sjednocené a bojovně naladěné družstvo.
Dobré atmosféře přispělo i kvalitní ubytování v luxusním hotelu, 
ti, kteří absolvovali tréninkový tábor s dojetím vzpomínali na 
čtrnáctilůžkový pokoj v ubytovně pro mládež, v němž měli. všichni 
k sobě tak blízko. $

Již od pondělka začínal tzv. půlený trénink /trénovalo se 
vždy bud jen dopoledne, nebo jen odpoledne/, takže "od nevidím 
do nevidím" jsme mohli hrát pouze v neděli. Achim Fridrik, kauč 
družstva mužů a Alešem pověřený trenér, stál před nevděčnou úlohou 
spojit kolektivní i individuální potřeby členů družstva, a nutno 
říci, že se svého úkolu zhostil na výbornou. Tedy: trénovalo se
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ve skupinách, avšak nikoli zbytečně dlouho, každý měl čas na 
individuální osvojení hřiště, hrála se tréninková kola, která byla 
vždy večer na poradě družstva analyzována a došlo i na ukázkovou 
konfrontaci systémů všech hráčů na některých vybraných těžších 
překážkách /to jsme odkoukali od Němců/. Již během tréninku se 
množily zvěsti, že družstvo žen Německa dává běžně za jedno kolo 
na lehčím z obou hřišt jen pět až šest dvojek. Pravda, hřiště bylo 
skutečně snadné a některé překážky zcela nespravedlivé /velbloud 
d la Tempo Praha , most s "haluzovým" kruhem/, ale přesto jsme se 
na průměr 19,2 necítili. Trenér Němců Zimmermann nás varoval, že 
budeme mít problémy především psychického rázu, protože nejsme 
zvyklí hrát tak dobré výsledky /právě na tomto hřišti padl světo
vý rekord a každý, kdo si potřebuje zahrát národní rekord, jede 
právě sem/, a už při tréninkových kolech se ukázalo, že měl pravdu. 
Ne že bychom hráli špatně, ale něco přece jen chybělo. Soustředili 
jsme se tedy především na hřiště obtížnější. Tam podobné výkony 
"nehrozily", šlo o skutečně těžké technické hřiště /velbloud na 
rovně, ležaté kužely těžkým míčem přes obě překážky, velmi obtížná 
"myši díra” na klínu aj./, a my cítili, že tady je šance.

A skutečně. V prvních dvou kolech jsme jako družstvo podali 
druhý nejlepší výkon, hned za Německem, a ve třetím dokonce zcela 
nejlepší. Pak ale přišlo čtvrté kolo /klasické/, v němž nás porazil 
kdekdo, takže jsme se vrátili zpátky na zem. Navíc nás pohled na 
výslednou tabuli přesvědčil o tom, že domácí hráči, kteří začínali 
právě na lehčím hřišti /hrály tam tři tabulkově nejslabší družstva 
z posledního ME a všechny ženy/, hráli na čtyři kola fantastický prů 
měr 19,71. Jak se druhého dne ukázalo, my jsme dokázali zahrát "jen" 
20,46, avšak výkon z těžšího hřiště nás před domácí reprezentanty 
dostal více než přesvědčivě. Celých osm kol jsme se drželi na třetím 
medailovém místě, až v posledním, osmém kole při teplotě 30 °C 
/v takovém vedru jsme vůbec netrénovali/ se přiblížili na dostřel 
do té doby čtvrtí Švédové. Tři dráhy před koncem jsme vedli o pět 
ůderů a zdálo se, že nás bronzu nemůže nic zbavit. Stačila ale 
jedna dvojka na sopce, trojka a dvojka na proudech a dvojka na 
blesku a bylo vyrovnáno. Drama vrcholilo. Přehřátým míčem Deutsch- 
mannem 085 /naše družstvo ho nevlastnilo/ zahrál jeho švédský 
spoluhráč "eso", čímž zmařil i naše naděje na rozstřel. Radost 
Švédů byla obrovská, s medailí už nepočítali. Není divu, že jsem 
se z nešEastné prohry -jen těžko vzpamatovávali. Byla to smůla a 
na slavnostním zakončením nám bylo smutno, zvláště když další den 
jsme v soutěži jednotlivců Švédy porazili o více než 20 úderů.
Slouží však ke cti hráčů, že každý hledal chyby jen u sebe ....

Vyhráli samozřejmě Němci - byli bezkonkurenční. Ani na druhé 
Rakousko jsme tentokrát neměli, i když 18 bodů ztráty není mnoho.
Ani ženy bohužel nedosáhly na medaily: skončily páté 4 údery 
za švédkami a 6 za Rakušankami, přestože jim kauč Pavel Dostál 
dělal nejen chladiče a nahřívače míčků, ale také stíniče, uklid- 
ňovače a povzbuzovače. Konec konců, výsledkem bylo alespoň desáté 
místo Dagmar Hirschmannové v jednotlivcích. V mužích se do desítky 
nedostal nikdo, ale tři hráči mezi prvními dvacíti /ll. Mandák,
16. Arbeit, 19. D. Valenta/ je při tak vyrovnané soutěži také 
úspěch.

Cestou zpátky jsme se pokoušeli vybavovat si spíše pří
jemnější zážitky z mistrovství: výlet do Francie /viděli jsme 
slavnou katedrálu v Metách/, zdařilé slavnostní zahájení /vy
stupovala v něm i "elastická žena" se svými pohybovými kreacemi/, 
či 15 programů na televizním přijímači v hotelovém pokoji.
Ve Fůrthu, kam jsme vezli Dášu, nám však okomentoval Robert 
Hirschmann naše vyprávění o sportovní smůle slovy: "neprohráli
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jste na poslední dráze. Prohráli jste první dvojkou v prvním 
kole na pyramidách”. Nedokázali jsme mu říct, že zrovna na 
pyramidách nikdo dvojku nedal.

-arbeit-
Výsledky^

Družstva žen: Družstva mužů:
1. SRN 665 1 . SRN 13202. Lucembursko 689 2. Rakousko 13373. Rakousko 720 3. švédsko 13544. Švédsko 722 4 . ČSFR 13555. ČSFR 726 5. Lucembursko 1364
6. švýcarsko 730 6. švýcarsko 13997. Itálie 752 7 . Finsko 14278. Norsko 768 i 8. Itálie 14279 . Belgie 856 9. Nizozemí 1431

10. Dánsko 1451
11. Belgie 1485
12 . Norsko 1509
13 . Francie 1662

Ženy: Muži:
1. Gáby Rahmlow D 239 /01 9,,91/ 1. Walter Erlbruch D 232
2. Annabel Hartmann D 243 2. Mikael Poduschkin S 238
3 . Yvette Tomczyk L 243 3. Claude Hermes L 2384 . Karin Schlapp D 244 4. Andreas Winkel D 239
5. Dianne Ferespiel L 245 5. Reinhard Neitzke D 239
10. Dagmar Ilirschmannová CS 257 6. Romain Bausch L 23 9
15. Dana Fridriková CS 262 7. Gottfried Hofstádter A :
20. Věra Valentová CS 182 8. Heinz Weber A 241
30. Dana Kubíková CS 189 9. Leo Hendriks NL 242
36. Běla Pardusová CS 192 10. Andé Míiller D 243

11. Josef Mandák CS 243
16. Marcel Arbeit CS 245
19. David Valenta CS 245
26. Aleš Vítek CS 247
27. Pavel Lev CS 248
35. Petr Cipro CS 252
40. Ladislav Švihel CS 258
44. Leonard Benčík CS 172
45. Milan Lipmann CS 172

/019,3

239

- 8 ko

NEPRAKTA -ŠVANDRIÍK

„Ale, ani si nestěžuju. Socialistickej realismus mi vydržel do 
penze a teď jedu ateliér prodat za valuty."
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"WAT WIEN - 30. 6. - 1. 7. 1990"

Předem mého příspěvku bych se chtělo všem čtenářům omluvit 
za případné drobné nerovnalosti, a to z důvodu, že jsem byl po
žádán redakcí Zpravodaje napsat o WATU cca jeden měsíc po návratu 
z turnaje a především bez výsledkové listiny. Tolik tedy na úvod.

Na turnaji startovalo 64 mužů, 22 žen, 12 juniorů a 8 žáků, 
přičemž z ČSFR jsme měli 10 zástupců v mužích a 1 ženu. Mezi 
našimi nominovanými hráči převládali hráči Startu Brno, kteří jako 
jediní z nás hráli soutěž oddílových družstev a umístili se na 
druhém místě za domácím týmem. Dále jsme se zúčastnili soutěže 
osmičlených družstev pod hlavičkou ČSFR. K samostatnému průběhu 
turnaje se vrátím ještě později, škoda je, že z důvodů pracovního 
úrázu těsně před odjezdem nemohl startovat Láča Metelka, který 
by obhajoval třetí místo.

Do dějiště turnaje dorazila část výpravy ve čtvrtek dopoledne 
a zbytek se objevil až v pátek k polednímu, neboř auto L. švihela 
mělo ještě na našem území menší problémy. Za úmorného vedra 
probíhala naše příprava na turnaj, a to jednak na hřišti v rámci 
tréninku a večer na kolejích, kde jsem byli ubytovaní a zde se 
konala taktická porada. Myslím si, že asi všichni jsme se těšili 
na večerní návrat na studenské koleje, mimochodem na dobré úrovni 
při srovnání s ubytováním na letošním Norinberku, kde na nás če
kala piva samozřejmě v hnědých lahvích, sprcha a slušná snídaně.

Na hřišti bylo alespoň pro mne, několik zajímavostí: úzký 
looping, široké, ale přitom náročné okénko,/očemž se přesvěd
čil zejména Libor Langr/, dále jakési "V" na šikmém kruhu /na 
něj bude zase vzpomínat Jarda Řehák/ a především jsem se poprvé 
setkal s eternitovými mantinely /perfektní na odraz i na údržbu, 
ale náročné na přesnost úderu/.

Golfové hřiště je umístěno téměř v centru Vídně v pěkném 
a udržovaném prostředí, v blízkosti restaurace, která fungovala 
pro všechny účastníky turnaje s výjimkou nás /do Evropy máme 
ješte daleko, a proto jsme zašli maximálně pro vodu na šumák/. .
I my jsme se však alespoň jednou dočkali pohostiňství této restau
race při slavnostním zahájení a zde byla k dispozici "švédská ku
chyně", mimochodem na výborné úrovni.

Po prvním hracím dnu, kdy jsme hráli všichni dopoledne, nás
ledovalo pozvání na večer do zahradní privátní restaurace na se
verním okraji Vídně. Zde bylo možno utratit pár drahocenných ši
linků při tombole. Pro mužskou část výpravy byl přijeraný návrat 
pozdě večer projíždkou po noční Vídni, neboř byla možnost sledo
vat na chodnících provozovatelky nejstaršího řemesla, přičemž 
byly oděny v téměř vše odhalujících přiléhavých kombinézách.
Po této kratochvíli nás Milan Kožíšek se zasvěceným výkladem 
provedl po centru Vídně, což byl rovněž kouzelný zážitek.

Z našich hráčů si vedl nejlépe debutant J. Řehák, který 
se umístil na celkově 4. místě /132/6/ a to znamenalo, že 
získal cenu jednak za umístění a rovněž jako nejlepší cizinec. 
Zvítězil domácí Datzinger výkonem 130/6. Dále byl na 6. místě 
M. Kožíšek - 133 úderů. V ženách zvítězila Strotzka - 143 úderů 
a na pěkném 3. místě skončila VI. Trélová. V soutěži reprezentač
ních výběrů jsme obsadili druhé místo za domácím ASKČ, na němž 
má hlavní podíl má osoba /škoda, že nehrál výborný J. Řehák od 
počátku - střídání bylo provedeno pozdě - až páté kolo/.
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Z klimatických a časových důvodů se nekonalo superfinále 
tří nej lepších a tak byl turnaj ukončen pro 6. kole /do dru
hého dne postupovali všichni účastníci/.

Pikantností v neděli odpoledne bylo sledování televize, 
neboř probíhal právě na šampionátu duel našich a západoněmeckých 
fotbalistů. Seděli jsme namačkáni u jedné televize spolu s golfi- 
sty ze SRN a myslím si, že je štěstí, že čeština není světový 
jazyk.-

Nakonec složení našich golfistfi :
ČSFR: švihel, Metyš, Kováč, Langr, Kožíšek, Vítek, Čása, Pokorný, 

náhradník Řehák
Start Brno: první čtyři a náhradník O. Daniel 
Dále: Vladka Trélová a doprovod Zorka Kožíšková

-pokorný-

Výsledky^

Muži Ženy
1. A. Datzinger A 130 1. H. Strotzka A 143
2. R. Schuster A 130 2. VI. Trélová CS 149
3. H. Weber A 131 3. I. Wondracek A 152
4 . J. Řehák CS 132 4. G. Freilach A 153
5. K. Rieger D 133 5. S. Nemmervoll A 154
6. M. Kožíšek CS 133
7. F. Berger A 133
8. A. Z ech A 135 Družstva mužů:
9. M. Pavliček A 135 1. WAT Rudolfsheim 546
10. L. Švihel CS 136 2. Start Brno 553
11 . L. Langr CS 136 3. BGC Wien 563
17. R. Kováč CS 140
22. A. Vítek CS 141 Mezinárodní utkání ČSFR - Wiirtten-
25. J. Metyš CS 143 berg - ASKO
26. 0. Daniel CS 144 1. ASKO
32. I. Čása CS 145 2. ČSFR
41. B. Pokorný CS 151 3. Wůrttenberg

Z E  SVĚTA
Po dlouhé době se nám dostal do ruky zahraniční časopis - 

BBV-INFO /oficiální orgán bavorksé svazu pG/ č. 2 roč. 1990 
vydané letos v květnu.

Časopis vychází 5x ročně a má především informativní cha
rakter. Většina obsahu je věnována výsledkům a žebříčkům. ..Ko
mentovány jsou jenom nejdůležitější turnaje. Jedním z niclj je 
turnaj A-Klasse v Griesbachu 31. 3. - 1. 4. 1990, který v ka
tegorii žen vyhrála vynikajícím výkonem čs. reprezentantka 
D. Hirschmann v dresu MGC Nurnberg. Výsledek 219 znamenal při
rozeně suverénní vítězství mezi ženami, ale vítězství absolutní 1 
/nejlepší muž hrál 222/. Výkon je zároveň čsl. rekordem na 10 
okruhů. O Dášiných výsledeíh se bohužel dovíme sporadicky a se 
zpožděním. Uvítali bychom v této oblasti spolupráci - nejlépe 
přímo D. Hirsch ínann !

BBV-INFO uveřejnil program Iniciativy německého sporu
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Fair - play. Po prvním přečtení jsem si myslel, že tyto samozřejmé 
zásady je v případě našeho klidného a gentlemanské sportu zby
tečné uveřejňovat. Pak jsem se dověděl o událostech na červencových 
RTJ v Opavě a na CTJ v Chomutově a rychle jsem změnil názor. Takže 
zde je překlad:

"pět zlatých pravidel fair-play"
Podporuji fair-play ve sportu, protože sport mám rád a nesu 

za něj spoluodpovědnost. Proto se držím těchto pěti. zlatých zásad:
Jsem upřímný
Dbám na psaná i nepsaná sportovní pravidla. Ke sportu patří 

stejně vítězství i porážka. Snažím se vyhrávat i prohrávat slušně.
Jsem tolerantní
Akceptuji rozhodnutí rozhodčího, bez ohledu na to, zdají-í.i 

se mi správná nebo ne. Považuji svého protivníka za partnera.
Pomáhám
Starám se o zraněného protivníka jako by to byl můj spoluhráč.
Nesu spoluodpovědnost
Nesu odpovědnost za fyzické i duševní nepoškození mého pro

tivníka .Souhlasím s rovností šancí pro všechny. Doping je odporný 
podvod.

Jsem pro fair hru
Vím, že radost ze sportu budu mít jenom tehdy, když budu upří

mný, tolerantní, připravený pomoci.

V BBV-INFO propaguje bývalý vynikající hráč a uznávaný golfový 
odborník Dr. Gerhard Zimmermann satelitní míče. Reklama se nám líbí 
a proto ji bezplatně přetiskujeme.

-Iv-
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"Oficiální listina čs. rekordů v dráhovém golfu k 2o. 9. 1990"

Na mistrovství Evropy v Lucembursku se celkem 4x změnila 
naše rekordní listina. Dále jsme zjistili informace o turnaji 
v Griesbachu v SRN letos na jaře a to nejdůležitější: padla 
bájná hranice na jeden okruh v kategoii žen. Dostatek důvodů 
pro uveřejnění rekordní listinyl
Družstva:
1 okruh Trnava 107 CTJ Plzeň 5.7.1980

Chomutov 106 CTJ Aritma 4.6.1988
Olomouc 105 CTJ Olomouc 27.5.1989
OLOMOUC 103 CTJ Březno 23.9.1989

4 okruhy Trnava 448 CTJ Aritma 2.5.1986
Chomutov 440 CTJ Chomutov 26.9.1987
Olomouc 439 CTJ Aritma 4.6.1988
Olomouc 437 CTJ Olomouc 15.10.1988
OLOMOUC 432 CTJ Oloumouc 27.5.1989

Ženyi

1 okruh D. Váňová 19 RTJ Příbram 7.6.1981
• H. Doležalová 18 RTJ Opava 19.8.1990

4 okruhy D. Váňová 85 CTJ Xaverov 27.9.1986
D. Hirschmann 84 ME Lucembursko 23.8.1990
D. HIRSCHMANN 79 ME Lucembursko 25.8.1990

6 okruhů M. Kožíšková 140 VCP Tempo 6.-7.7. 1985
V. Valentová 139 VCP Tempo 23.-24.7. 88
V. VALENTOVÁ 130 MČSFR Olo-Štbk26.8.1989

8 okruhů D. Váňová 181 CTJ Xaverov 27.-28.9.1986
V’. VALENTOVÁ 175 Alpen cup ARITMA13.-14.9. 89

10 okruhů M. Kožíšková 241 CTJ Olomouc 1.-2.9.1984
V. Valentová 227 M ČSFR Olo-štbk26.-27.8.1989
D. HIRSCHMANN 219 A-KLASSE GRIES.,31.3.-1.4.90

Muži:

1 okruh L. HOLUB 18 RTJ Kopřivnice 9.7.1983
4 okruh P. Cipro 79 CTJ Xaverov 28.9.1986

I. Palovič 78 ME Vídeň 21.8.1987
A. VÍTEK 75 CTJ Olomouc 27.5.1989

6 okruhů L. BENČÍK 122 VCP Tempo 6.-7.7.1985
8 okruhů J. TOLAROVIČ 165 M SSR Trnava 20.-21.7.1985
10 okruhů J. TOLAROVÍČ 209 M SSR Trnava 20.-21.7.1985
12 okruhů A. Fridrik 273 M ČSFR Ústí-Ltm9.-10.8.1986

P. Cipro 257 ME Vídeň 21.-23.8.1987
J. MANDÁK 243 ME Lucembursko 23.-25.8.1990

Rekordy se evidují zvlášt pro muže a ženy na 1, 4, 6, 8,
10 a 12 okruhů a pro pětičlenná družstva na 1 a 4 okruhy. Mu
sí být dosaženy během oficiálního turnaje hráčem s čs. státní 
příslušností. Pro rekordy na 4 až 12 okruhů jsou brány v úvahu 
výkony dosažené za jeden den nebo za celý turnaj resp. ucelenou 
část turnaje. V přehledu jsou kromě platných rekordů /jméno 
velkým písmem/ uvedeny i překonané čs. rekordy /jméno malým 
písmem/.
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A
"Nekrolog"

Dne 8. 8. 1990 se nejbližší rodinní příslušníci a známí 
rozloučili naposled s MUDr. Josefem Lazarem, jehož život ukon
čila zákeřná nemoc. S tímto hráčem Spartaku Příbram jsme se 
mnozí mohli setkat ještě krátce před jeho smrtí na republikovém 
turnaji v Chebu. Jeho oddíloví druzi a sportovní kamarádi ho 
znali jako upřímného a obětavého člověka, který i když o mnoho 
starší než většina jeho kolegů, byl oblíbeným členem golfo
vého kolektivu.

Čest jeho památce!

R A D Í M E
PSYCHOLOGIE SPORTU 

"Kaučování"

Poslední důležitější polemickou otázkou je vztah psy
chologické přípravy sportovce a kaučování či sekundování 
přímo v utkání. Psychologická příprava je pojem širší. Zahrnu
je do sebe i bezprostřední přípravu během soutěže. Kaučování 
lze považovat za vyvrcholení psychologické přípravy sportovce. 
Předpokladem jeho úspěšnosti je systematické plnění úkolů psy
chologické přípravy sportovce už v předcházející tréninkové 
přípravě.

Na závěr terminologických vymezeni je možno definovat 
psychologickou přípravu sportovce. Je to cílevědomé využití 
psychologických poznatků k prohloubení efektivity tréninkové
ho systému. Cílem psychologické přípravy sportovce je na zák
ladě psychologických poznatků zvýšit účinnost složek sportov
ní přípravy a v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni na
trénované kapacity sportovce.

P Ř E Č E TLI  Z A  N Á S
Jak nás přesvědčila Pražská informační služba, byl čer

venec a srpen skutečným boomem dráhového golfu v našich novi
nách. Jen kdyby to ;tak bylo celý rok ve všech novinách!

Na konání VCP upozornily předem kromě minule uvedených pe
riodik i Večerní Praha 13. 7. článkem "Golf na Novodvorské" a 
Lidová demokracie 14. 7. "špička na velké ceně".

Masovému sportu se věnují noviny Východ 17. 7., když infor
mují o soukromém pronájmu miniaturgolfového hřiště u hotelu 
Hutník v Košicích. Text je doplněn fotografií stejně jako upo
zornění na miniaturgolf na koupaliště v Ostravě-Porubě, uveřejněné 
v Nové svobodě 14. 8.
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Samostatnou kapitolou je Brněnský večerník. Už 18. 7. 
v referátu o Velké ceně Prahy "Svihel v reprezentaci?” je zva
žována možnost nominace tohoto hráče na ME 23.-24. 7. jsou 
uveřejněny články a fotografie věnované 17. ročníku Poháru 
primátora města Brna. Výsledkům Mistrovství ČSFR je 31. 7. 
věnován článek "švihel má šanci” /rozuměj šanci nominovat se 
na ME/.

To pravé regionální nadšení vypuklo 7. 8. v článku 
"Golfový šok v Olomouci” referující o CTJ v Olomouci /l. Svihel, 
2. Kováč, Svihel + Pardusová definitivně nominováni na ME/.
L. Svihel je na fotografii tentýž den, B. Pardusová a dva dny 
později. Brněnští čtenáři byli díky svým novinám informování 
o předběžné i definitivní nominaci na ME lépe než leckterý 
golfista.

Brněnský dráhový golf dosahuje letos mimořádných úspěchů 
a v krajském tisku je tomu věnována patřičná pozornost. V pří
padě budoucího vítězství některého brňáka na ME předpokládám 
zvláštní vydání Brněnského večerníku!

Proč to nejde v ostatních krajích?
-Iv-

G L O S A
"Návrh huj a ve vnitř

Již dvě čísla Zpravodaje se čtenářům dostalo do rukou 
v pěkně vyvedených barevných obálkách. Po nejméně takových 
již řadu měsíců toužil prezident svazu a celá redakce byla 
letošní rok pod jeho stálým tlakem. Když se to konečně poda
řilo, výsledek je více než rozpačitý. Nepatřil jsem nikdy 
k těm, kteří si mysleli, že barevnou obálkou by se měla zdvi
hnout jeho úroveň, ale konečné dílo předčilo všechna očekává
ní. Bohužel však v negativním smyslu. Oba dva barevné exempláře 
jsou totiž těmi nejnepovedenějšími čísly, která opustily dveře 
redakce. Pan prezident by se s nimi mohl chlubit snad jen to
mu, kdo neumí česky /slovenské příspěvky nemohu objektivně 
posoudit/. Tolik pravopisných a věcných chyb v textu nevyváží 
žádná obálka, ani'vtipy, ba ani neoděné slečny. Že se písařka 
splete, překlepne, nebo nepochopí text jí neznámé tématiky 
prosím, ale to vše by měla zachytit konečná' korektura. Je 
evidentní, že u posledních čísel šly originál texty přímo do 
tisku aniž by se je někdo obtěžoval přečíst a překontrolovat.
Tak se stalo, že z rotačky vypadly zmetky. Mrzí mne to zvlájt 
jako stálého dopisovatele rubriky STK a autora některých článků, 
kterým se tyto chyby rovněž nevyhnuly, protože takový přístup, 
kterým se vyexpedovala poslední dvě čísla zcela znehodnocuje 
a znevažuje práci dobrovolných pracovníků redakce v očích čte
nářů. Nemluvím ted určitě jen za sebe. A stačilo by tak málo.

-prchal-



-  3 §

"Redakční poznámka"

I v amatérských podmínkách Zpravodaje se snažíme vydávat 
jednotlivá čísla na co nejvyšší obsahové i grafické úrovni.
Bohužel někdy dostane naše snaha pořádnou ránu pod pás. Na
posledy v minulém i čísle.

Na přepisování se tentokrát nepodílela naše obvyklá spo
lupracovnice N. Kubíčková, ale narychlo zajištěná námezdní 
písařka, která nemá s golfem jinak nic společného.

Ještě před předaním do tiskárny jsme zjistili, že výsledek 
je katastrofální. Nevyhovující grafická úprava jednotlivých 
stránek a hlavně strašné překlepy. Půl dne jsme se snažili 
zachránit, co se dá. Termín tiskárny a nutnost distribuce na CTJ 
v Chomutově byly ale příliš tvrdým soupeřem.

Výsledná podoba čísla 6 zdaleka není dobrá. Musíme se 
omluvit všem "obětem" za zkomolená jména, mnohdy byla znehodnocena 
práce autora článku změnou celého smyslu věty /"neprávem zapo
menuté"/, někdy překlep "jenom" budí smích /"nahá smrt"/.
Smutno je nám při pohledu na rekordní listinu, která je psaná 
kompletně malým písmem a v textu se tvrdí, že platné rekordy
jsou psané velkým.... Konec textu chybí pro jistotu úplně.
Naštěstí díky dosaženým výkonům na ME je dobrý důvod listinu 
rekordů uveřejnit znovu.

Nemá cenu pokračovat ve výčtu "šotků" - věřte, že nás 
mrzí nejvíc!

-redakce-

Neberte si to tak, pana Pivmec. třaba se na vás přijdou podívat zejtra, to sou návitévy 
taky povolaný I"
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