




Ú V O D N Í K

"Pár slov na závSr sezóny."

Konec roku je vždy příležitost se na chvíli zastavit a za
myslet se nad tím, co isme za uplynulých la měsíců udělali dobré
ho i Spatného. Pro dráhové golfisty to byl rok, kdy jsme poprvé 
za dobu své existence mohli řídit běh událostí v DG zcela sami.

zmizel byrokratický aparát ČSTV, II. odd.a rozdělili jsme se 
s klasickými golfisty, se kterými jsme byli léta uměle spojeni.
V únoru pO byt založen Csl. svaz dráhového golfu. Byli jsme zvykli 
pracovat samostatné a pilné nž léta před tím a tak se stalo pouze 
to, co jsme vlastné považovali za normální.V Sele stanní ing. Mi
lan Kožíšek s mírné obměněným vedením a mandátem na jeden rok.

PředevSím bylo nutné se rychle orientovat a začlenit dráhový 
golf do nové vznikajících struktur. Jako správný krok M. Kožíška 
se ukázalo vytvoření českého a slovenského svazu DG, na které byla 
získána finanční dotace. Rozdělení pravomocí mezi řídící federální 
vedení a republikové představitele probíhá méně dramaticky než 
v parlamentech. Tento oroces není ještě ukončen. Republiková vede
ni se teprve utvářejí. Doufejme, že se najdou schopní organizáto
ři.

Samostatný statut DG mezi sporty si vyžádal vytvoření nových 
stanov ČSDC, ČDC a SDG. Jsou připravené ke schválení na konferenci 
v únoru pl I Vzhledem k rychle se měnícím společenským a ekonomic
kým podmínkám bylo nutné přebudovat systém soutěží. Tady to vypada
lo na veliký problém, který hrozil roztržkou mezi českou a sloven
skou stranou. Po složitých jednáních a kompromisech se podařilo 
dospět k optimálnímu návrhu, který bude rovněž předložen ke schvá
lení na konferenci pí. S tím souvisí i změna celého soutěžního řádu 
Kdo ho někdy studoval, smeká před těmi, kteří to mají za úkol. Bu
de předložen rovnéž na konferenci pl.

V letošním roce bylo Československo přijato za řádného člena 
IBGV. Kolik let jsme o tom mohli jenom snít. Kolik žádostí končilo 
na stolech vysokých úředníků úv ČSTV. Zmizeli úředníci a jak je vi
dět, zmizel i problém, práce vedení dostala přesný řád a pravidel
nost. Do normálních kolejí se dostalo i vydávání Zpravodaje, zlep
šil se vzhled, úprava a doufejme i obsah, to však necháme na uváže
ni cténého čtenářstva.

Nebudu dále unavovat, iak je vidět i zběžné ohlédnutí ukazuje 
na spoustu odvedené práce, bez které by nový samostatný svaz ne
mohl fungovat, Jsou to základní kameny, a F bude po únorové konfe
renci v čele kdokoliv, má už na čem stavět.
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Redakce Zpravodaje Vám přeje hodně zdraví a úspěšné vykročení 
do nové sezóny - roku lggl f

redakce

“ Z 8. schůze předsednictva 1.-2. 12. gO

v Praze

l/lg-Ustanovení SZDG neprojednáno pro nepřítomnost A. Fridrika

1/28-samolepky - úkol nesplněn. Nový pokus formou finančně ohodno
cené soutěže. Nejlépe oceněný návrh 300,-Kčs, 2.místo lso,-Kčs. 
Vyhlášení soutěže s uzávěrkou do Ig.l.lggl ve Zpravodaji a 
všech dosažitelných tiskovinách.

Ti ihned 
Zi Valenta

II/4 Zajistit evidenci sad startovních čísel k znovurozdělení 
na konferenci.

Ti lO.l.lggl 
Zi Valenta

IV/4 Zájem hráčů a oddílů o MSS. flkol trvá.
Ti lo.l.lggl 
Zi Vítek

VI11/3 Změny o přestupním termínu nutno zaslat na všechny oddíly.
Ti ihned 
Zt Daniel

VII1/3 Soutiže_gl
Prezídium s menšími úpravami schválilo změnu struktury sou
těží pro r. Iggl. Max. bylo přihlédnuto k názorům uplatně
ných na poslední schůzi STK. Ze zásadních zrněni 
UR 3 denní
celostátní termíny 4 (vč. UR) + CTI u, pořadatelství na zá
kladě konkursu
počet družstev v l. lize lo, systém-so 4 okruhy, Ne 3 okruhy
I. liga současně se soutěží jednotlivců
stejný systém doporučen i pro zemské soutěže (11. liga.ZPD) 
rozhodčí, konkurs na nehrající rozhodčí - finanční zvýhodně
ní
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- zvážit zachovdHÍ komise pro hřiSté- provéřit možnost dálkových Skolení pouze se závérečným se
minářem (rozhodčí i trenéři)- byla schválena termínová listina postihující všechny nej- 
důležitijši celostátní a mezinárodní akce.
Konečné znéní materiálu zaslat oddílům tak, aby mohl být 
připomínkován do 3I.Iz.I99O. Ti lO.l2.l9pO 

Zt KožíSek
ví 11/4 52EI2222Í222

Prezídium schválilo předložený materiál koncepce přípravy 
a kritérií pro určování nominace pro r, I99I.

vil 1/5 Rozgočet
Prezídium schválilo předbížný návrh rozpočtu na r. I99I.
Do konečného návrhu nutno zhrnout položky na vydávání 
Zpravodaje, vydáni publikace ke 20 rokům trvání DG a nákla
dy na masové soutéže.

Ti IO.I.I99O 
Z1 Vančura

VIII/á Stanov^_svazu
prezídium schválilo nékteré dílčí úpravy ve znéní textu 
svazových stanov tak, aby bylo sladino s ostatními navazu
jícími předpisy. Konečné znéní připravit j'ako podkladový 
materiál pro konferenci svazu.

Ti lo. I. I99O 
Zi Daniel

VII1/7 Přestupní_řád
Prezídium po připomínkovém řízení schválilo návrh nového 
přestupního řádu. Konečné znéní materiálu zaslat oddílům 
tak, aby mohl být připomínkován do 3I.I2.I99O.

Ti I0.I2.I99O 
Z i Vančura

VI11 /8 lodnací_řád
Prezídium po připomínkovém řízení schválilo návrh nového 
jednacího řádu. Konečné znéní materiálu zaslat oddílům 
tak, aby mohl být připomínkován do 3I.I2.I99O.

Ti IO.I2.I99O 
Zt Prchal

Vlll/p volební-řád
Prezídium po připomínkovém řízení schválilo návrh nového 
volebního řádu. Konečné znéní materiálu zaslat oddílům 
tak, aby mohl být připomínkován do 3I.I2.I99O.

Tt I0.I2.I99O 
Zt Prchal



vm/lo Přtgrflv£_feoj!Í£E2!J££
- termín a. - 3.2. Ipol - Brno, dvoudenní zasedání
- I. den konference CSOG
- 2. den konference českého svazu, doporučuje se i slo

venského svazu
- schválen program I, jednacího dne
informaci oddílům zaslat spolu s materiálem na připomínko
vání.

Ti lO.I2.lppO 
2t Valenta

Objednat ubytování a pronájem sálu ve spolupráci 
s ing. O. Danielem. T, iJf|ied

Z 1 Valenta

vili/ll 2I2ŽííE2~_22í--Í---Í
Prezídium odsouhlasilo vypracovaný scénář almanachu DG 
k 20. výročí vzniku s tím, že bude orientován spíše pro 
interní potřebu. Nastinčn postup prací včetné časového 
plánui
- shromáždéní materiálů
- koncepty článků a materiálu 

od jednotlivých zpracovatelů
- konečná redakce
- vydání
Uveřejněné příspěvky budou honorované.

3O. 1.Ippl
28.2.Ippl 
30.3,Ippl 
3O.4,Ippl

Příští schůze prezídia - l2.1.lppl v Brné.

PETR JUŘENA
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Zimní nabídka

20.I2. Vánoční turnaj Olomouc (zač. 10 . 0 0  hod.)
12 .1. Novoroční turnaj Praha (zač. 10 . 0 0  hod.)
3I.3. Velikonoční turnaj Šternberk
(Uvedeny jsou pouze turnaje, o kterých se redakce dozvěděla).

Kvalifikace o účast v I. lize - Bystřice p/H

6. - 7. 10. IppO

Kvalifikace o účast v l. lize má vždy svoji specifickou 
atmosféru. K nervozitě před tou letošní přispěly i dohady o^účas- 
ti či neúčasti družstva Plzně. Nakonec nepřijela nejen Plzeň, ale 
ani žádný zástupce severní Moravy a Slovenska. O dvě místa v reor
ganizované lize bojovalo tedy jen pět týmů.

Hřiště v Bystřici pod Hostýnem bylo v perfektním technickém 
Stavu, počasí v tomto ročním období také vynikající. Jediným orga
nizačním problémem bylo zalistování nehrajících hlavních rozhod
čích. liž 00 několikáté selhal na důležité soutěži systém delego
vání hlavních a náhradních rozhodčích. Tentokrát zachraňovali si
tuaci M. Palkovský a V. Trdlica z blízké Kroměříže,

Sobotní turnaj měl velmi dobrou úroveň, Do čela šel od začát
ku jeden z favoritů - Spartak Praha 4 těžící z perfektní znalosti 
hřiStě naordinované ex-Bystřičanem ). Mikulíkem. V prvním i druhém 
kole hrál ale úplně stejně tím Tanvaldu a ve třetím ztratil pouhé 
dva údery. Na dohled se držel unex uničov - především zásluhou ne
uvěřitelného výkonu D Rubikové, která porazila všechny ostatní 
účastníky (lepší výkon na 4 okruhy v kategorii žen zahrála v čs. 
historii pouze D. Hirschmann ve finále letoSního ME l).

Napínavý souboj vyvrcholil v posledním kole. Vynikajících 
"108“ znamenalo přesvědčivé vítězství pro Sebu Tanvald. Spartak 
odešel výkonem ”126" a uničov si o jediný úder zajistil druhé mís
to. TJ Mostkovice a ČSSL Františkovy Lázně sledovaly tento souboj
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z bezpečné vzdálenosti.

V neděli si ve výborné pohodě hrající Tanvald vítězství zopa
koval a po roční přestávce se vrací do nej vyšší soutěže. Jejich 
dobře sehraný orchestr s přehledem dirigoval krajánek J, Sulkiewičz 
nejlepším výkonem na 8 okruhň - "lyó".

Členové Děkanky i Uničova hráli v neděli pod velkým psychic
kým tlakem a především hůř než v sobotu. Do průběžného pořadí zača
ly promlouvat i uostkovice a Františkovy Lázně, v nepřehledné situ
aci ještě v polovině posledního kola byl na ligovém postupu Uničov, 
pak se ale opakovala sobotní fiistoria, jenže s opačnými barvami. 
Odešel uničov - dokonce až na 5, místo - a triumf oval Spartak Praha 4 
Šampaňské koupené již v pátek se přece jen nechladilo zbytečně I
výsledky 
I. dent
1. Seba Tanvald
2. unex uničov
3. Spartak Praha 4
4. Mostkovice
5. CSSL Frant.Lázně

2. dent
1. Seba Tanvald
2. Spartak Praha 4
3. uostkovice
4. ČSSL Frant.Lázně
5. unex Uničov
celkový stavt
1. Seba Tanvald
2. Spartak Praha 4
3. Unex uničov
4. Mostkovice
5. CSSL Frant. Lážně

456 ů. 6 b.
471 4
472 3
495 3
52O l

463
480
49I
495
5OO

6
4
3
2
l

9I0 
pól 
9 7 1
986 

l OlS

I2
7
5
5
3

„B ach a, Pivníkl!"



Dva nádherné podzimní dny byly rámcem posledního oficiálního 
turnaje sezóny I99O. Poprvé a jak to vypadá asi i naposled se 
střetlo 8 nejlepších celků z I. ligy v nástavbé, která měla určit 
konečného vítěze. Rozvrstvení celků však bylo tak spravedlivé, že 
tento turnaj byl pouze potvrzením toho, co bylo odebráno.

Družstva hrající o medaile přijely v těch nejsilnějších sesta
vách i s několika náhradníky, pouze Brno si věřilo nakolik, že hrá
lo jen v pěti. V poněkud děravých sestavách nastoupili pouze hráči 
z Košic a Trnavy, kteří se prezentovali téměř s kompletními junior
skými celky. Tedy formální záležitost, která se v této podobě ne
jeví příliš domyšlená, za jediné pozitivum se dá považovat skuteč
nost, že byla poprvé na turnaji vyzkoušená forma letmého startu 
všech účastníků. Tak jak se tento systém praktikoval v Příbrami, 
tedy po každém okruhu přestávka, se nejevil vůbec jako úspora času, 
spíš naopak, ale po menších kosmetických úpravách bude jistě života
schopný.

pořadatel věnoval přípravě turnaje náležitou péči a tak hráči 
nastupovali na nově zadapiované hřišté s novými nátěry na mantine
lech i překážkách apřebroušenými hracími plochami, jen jedno nemohl 
pořadatel ovlivnit - zajistit suché dráhy před desátou hodinou. Dí
ky velké nadmořské výšce a nízkým ranním teplotám a naopak vysoké 
vlhkosti vzduchu nepomohl žádný hadr, žádná stěrka. Dráhy vysušily 
až hřejivé paprsky slunce. Na celkem dobré organizaci pokulhával jen 
malý výběr občerstvení v bufetu.

Samotná úroveň výkonů těch nejlepších byla vysoká, žádná osm
náctka sice nepadla, ale např. vítězné družstvo Chomutova mělo první 
den z 25ti výsledků jen tři zelené, jinak samé červené. Odměnou těm 
nejlepším byl po oba dny sladký dort, tři nej lepší družstva celkově 
si rozšířila své sbírky o hezké totalitní medaile a diplomy. Za roz
dávání tohoto artiklu byl svaz již nékolikrát kritizován, musíme 
však upozornit, že podobné relikvie budou brzy velice vyhledávaným 
sběratelským materiálem, takže jejich majitelé se mohou stát boháči, 
pokud jim čest dovolí se jich zříci. Všechny spekulanty však musíme 
zklamat, veškeré zásoby jsou již vyčerpány.

V̂ s_í e dk o vá _Cá s

sobota - 5 okruhů
I. Sl. Chomutov 562 92, Lok, Olomouc 581 7
3 - T] Rakovník 5 9 7 ó
4 . Start Brno 6 1 3 5
5 - Most Březno 630 4
6. Aritma Praha 652 3
7 - Sl. VŠT Košice ÓÍ3 2
8. Sl. Trnava 7 5 7 1

neděle - 4 okruhy 
I. Sl. Sl. Chomutov 4 5 4 92. Lok. Olomouc 4 7° 7
3 . TJ Rakovník 483 6
4 . Start Brno 4 PO 5
5 - Most Březno 4Pl 4
6. Aritma Praha 5O4 3
7 - sl. Trnava 5I9 2
8. Sl, VŠT Košice 5 4 8 l
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celková tabulka - dlouhodobá část + finálet

1. Slavoj Chomutov
2. Lokomotiva Olomouc
3. Start Brno
4. T] Rakovník
5. Mostáren Breznp
6. Slávia v5t Košice
7. Slávia Trnava
8. Ar i tma Praha

82 3 .8 4 3
7 6 3-917
68 3- 959
64.5 3. 969
59.5 4.O27
38 4. 188
38 4.227
37, 5 4. IO9

Cechy-střed ll. a la. RTJ + 1 1, liga. Tempo Praha

29. -30. 9. I99O

Závěrečná dvojice republikových turnajů přilákala poslední 
zářijový víkend na Tempo padesátku hráčů a hráček. Přišli i někte
ří, které jsme na turnaji dlouho neviděli - soutěž žen obohatila 
v sobotu Petra Pavelková, svůj první a poslední letošní turnaj si 
přišel zahrát i poslanec Jan Vidím (OF a Spartak pha 4),

za pěkného počasí se na hřišti, které bylo před turnajem nej
prve změněno a poté znovu uvedeno do původního stavu, hrály obvyklé 
kvalitní výsledky, v dramatickém sobotním boji o první místo v ka
tegorii mužů nakonec M. Tománek těsně porazil B. Pokorného, třetí 
skončil /. Mikwlík, za zmínku stojí nečekané 4, místo M. Plši (Spar
tak Pha 4) a osmé místo J, Pavelka (Aritma), který překvapil hned 
v prvním kole nejlepéím výkonem 2I, ačkoliv zde vůbec netrénoval. 
Podobným překvapením byl výkon jeho manželky Petry, která po dvoule
té pauze vybojovala druhé místo za hlavní favoritkou D. Sneiderovou, 
třetí skončila L, Perglová.

Velmi kvalitní byly výkony některých juniorů. V této kategorii 
po rozstřelu se Z. Majkusem (Aritma) zvítězil domácí D. Malík, Výkon 
obou (94) by přitom znamenal 5. místo v obsalutní kategorii I

Hlavním překvapením neděle bylo umístění J. Mikulíka, který do
kázal zvítězit přes sedmadvacítku v prvním Kole, Další tři hrál vý
borně a skončil 2 údery před domácím ]. Makovcem. Trojrozstřel Ti- 
cháček-Valenta-Vobora o třetí místo vyvrcholil po odpadnuti Ticl áčka 
náhlou smrtí, kterou až na 9. dráze (trubka) rozhodl pro serte domácí 
Vobora.

Mezi ženami si vítězství zopakovala D. Sneiderová, další místa 
obsadily L. Perglová a E. Průchová (Kladruby). Výborně opět hráli 
junioři.opětovně zvítězil D. Malík a jeho součet 93 představoval dru
hý nejlepší výkon dne I Podobně výkon druhé S. Valentové by stačil



na vítězství v kategorii žen.
V posledním drwlioligovém kole své celkové vítězství potvrdil 

A-tým Tanvaldu, kromě tradičních absentérú tentokrát nenastoupilo 
ani družstvo Litoměřic.

Výsledky 1 1. RT]

muži t
l, M Tománek sp. P4 88
2. B. Pokorní Lito 80
3. / MikulíK SpP4 Pt4. M. PíSa S0P4 935. / Makovec Tempo 94

Výsledky I2. RTÍ

muži t
l. ). Mi kulík SPP4 pl2. ]. Makovec Tempo P3
3. M. voboro Tempo P4
4. M. Ticháček Tanv. 945. JI Valenta Aritma P4

8. kolo 11.ligy 1
l. Tanvald "B" 48 5
2. Tempo Praha 500
3. Spartak pha"4 "b" 535
4. Aritma Pha *B" 537
5. Slovan Kladruby 553
6. Slavia Hr.Krá . 1,340
7. Slavoj Litoměř. 2.520
8. sokol př.Kopán. 2.52O
p. Golf Pardubice 2,520

řenyi 
l. D. Sneiderová Lito 98
2. P. Pavelková Ar i tma !!?3- L Perglová Lito
junioři 1
l. D. Malík Tempo 94
2 . Z. Maikus Aritma 943. S. Valentová Aritma loo

ženyi
Iv D. Sneiderová Lito 108
2. L. Perglová Lito U 2
3. E. Průchová 
junioři:

Kladr. l2Q

1. D. Malík Tempo 932. S. Valentová Aritma 96
3. M. Žákovský Tempo lol

KoneCn2_stav^
l. Tanvald 7 8 b. 4. I27
2. Spartak P4 57 4.283
3. Tempo 47 6. 35O
4. Hradec 43 5 - 4 1 25. Aritma 42 4 ■ 9 5 6
6. Litoměřice 23 10. 329
7. Kladruby 21 8.7I5
8. Kopanina í3 Í5- '58
9. Pardubice -lá 20, láO
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čechy-západ - I5.-I0.9. - 9. a lo. RTJ
příbram

Soutěže se pomalu chýlí ke konci. Už předposlední setkání 
hráčů západní oblasti se uskutečnilo v Příbrami opít v terminu 
bývalého dne horníků, který se letos po mnoha letech oficiálně 
neslaví. Sešlost nebyla nijak slavná a nebýt toho, že Příbram je 
místem konání finále I. ligy, byla by patrně ještě slabší. Možnost 
tréninku využila obě prvoligová družstva z této oblasti - Chomu
tov a Rakovník, která mají účast zajištěnu již bez ohledu na vý
sledek posledního ligového kola. Přesto však alespoň první den 
neměli jejich hráči na růžích ustláno, činili se především domá
cí borci.

V sobotu obsadili Příbramští všechna první místa, v neděli 
jen v mužích a juniorech přenechali vavříny přespolní.Na svou za
šlou slávu si zavzpomínal Roman Václavík, vítěz hlavní kategorie, 
který neztratil pevné nervy ani v závěrečném sobotním rozstřelu.

V neděli už byl pánem na hřišti chomutovský "naprogramovaný 
stroj" M Lipmann. Soutěž družstva byla stále ve znamení útlumu 
hlavního adepta na postup do kvalitikace - družstva Frant. Lázní a 
nebýt toho, že domácí nechali stát některé hráče, kteří mohli po
sílit B družstvo, mohl být průběh ještě zajímavější. Vítězstvím
si však však opět otevřela teoretickou šanci na dostižení Fr. Lázní 
Příbram.

Výsledky

sobota
1, Roman Václavík Příbram 9*

ne
l
dě le
Milan Lipmann Chomutov 87

2. Luboš Kovář Rakovník 92 2. Josef Mándák Chomutov 93
3. Milan Lipmann Chomutov 9 3 3 - Zdeněk Andr Rakovník 9 3
4. Dušan Kántor Příbram 9 3 4- Stanislav Bečka Chomutob 94
5. Stanislav Bečka Chomutov 94 5. Roman Pošek Chomutov 94

senioři 1
l. Dušan Kantor Příbram 93 1. Dušan Kantor Příbram 9 9

ženy 1
1, K. Podroužková Příbram los 1. K. Podroužková Příbram

lít2. Alena Salátová Fr.Lázně llo 2. Josefa Bokrová Příbíam
3. Josefa Bokrová Příbram H 3 3 ■ Alena Salátová Fr, Lázně 113

JHhiořit

l. Jaroslav Adam Příbram 107 I. Martin Koča Fr,Lázně 97
2. J. Kunzendorfer Cheb 111 2. Tomáš Bystřičky Rakovník 103



11 -
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11.

TomáS Bystřický 

. liaa 6 . kolo

Rakovník

I. Příbram A 5 10 lo
2 . Rakovník B 5l7 8
3• Fr. Lázni 553 7
4 - Příbram B 561 6
5 * Cheb A 564 5
6 . Cheb B 1 . 3 9 6 4
7- Chomutov B 2. 52O 0
8. Přežtice 2. 52O 0
9 Plzeň B 2. 52O 0

Čechy západ - 29.-30.9.

Plzeň

3. Jaroslav Adam Příbram I05

I2kilI^2_E2_Éi_^2l£
1. TJ Rakovník B 52 3.231
2. ČSSl FrflMt,lázně 48 3.301
3. Spartak Příbram A 45 3.296
4. Slavoj Chomutov B 34 5 - 3 5 25. Hraničář Cheb A 29 4 , 0 0 4
6. Hraničář Cheb B 24 5 - 4 2 4
7. Spartak Příbram B i? 7. 922
8. TJ Přeštice 2 13 - 997
9. Slávia v5 Plzeň B 0 lS-l20

II. a I2 RTJ

poslední dějství soutěží západní oblasti se odehrálo netradičně 
v Plzni. Kromě toho, že mělo o všem rozhodnout a to jak v soutěži 
jednotlivců, tak v soutěži družstev, bylo ještě okořeněno příchutí 
mezinárodního turnaje, pořadatelé přijali na vypořádání reciprocity 
čtyřčlennou výpravu svého partnera z rakouského Voralbergu.- MGC Bre- 
genz. A že to nebyla jen hrstka turistů,dokázal jejich nejlepší hráč 
A. Ereth, který po oba dny dosáhl výborných výsledků. Členem výpravy 
byl i prezident zemského svazu Voralberg pan Siegfried Schweizer, 
se kterým byly navázány vzájemné diplomatické kontakty. Po oba dny 
probíhaly turnaje za krásného počasí babího léta, což bylo znát i 
na dobrých výsledcích na hřišti. Zasloužili se o ně především domácí, 
ale ani ostatní konkurence nezůstala Dozadu. Dramatický závěr měla i 
druholigová soutěž družstev.

O celkovém vítézi bylo vlastně rozhodnuto už předem, ale v sáz
ce zůstávalo stále ještě postupové místo do kvalifikace. Františkovy 
Lázně spoléhající se na obrovský náskok ze začátku soutěže a Příb
ram, která už tři poslední kola se svým nej větším soupeřem neprohrá
la a k úspěchu ji scházelo tříbodově vítězství,v posledním kole moh
ly ještě dostatečně pořadí zamíchat. Příbram nakonec vítězství do
sáhla, ale k nástupu to nestačilo. Fr. Lázním stačilo druhé místo a 
na pořadí ostatních družstev se podepsal nedostatek hráčů, které jim 
odčerpaly prvoligové celky.



Yíil-Ú-Yl

sobota neděle
muži 1

l. Jaroslav Tuháček Plzeň 87

že My:
t0 Ivan časa Plzeň 87

2. Alex Erath Breqenz 92 2. Milan Souček Rakovník oO
3. Josef Mráz Plzeň 04 3■ Petr prchal Příbram 92
4. Dušan Kantor Příbram 0 5 4■ Luboš Kovář Rakovník 935. Milan Kruliš Fr. Lázně 08 5. Milan Kruliš Fr.Lázně 96

ženyi

l. Jana Bečková Chomutov 06 1. Jana Bečková Chomutov 97
2. Alena Salátová Fr.Lázně los 2. Alena Salátová Fr.Lázně los
3. Eva Macourová Příbram ll2 3. K, Podroužková Příbram 1 lo
seniořit
l, Dušan Kantor Příbram 05 1. Dušan Kantor Příbram loo
junioři 1

l. Jiří Trnka Plzeň 88 1. Jiří Trnka Plzeň 92
2. Martin Koča Fr.Lázně loo 2. Martin Kofia Fr,Lázně lol
3. Tomáš Bystřičky Rakovník H9 3■ Jaroslav Adam Příbram 103

Morava-jih - ll.RTJ a 8. kolo II, ligy - 29.9. OO

Třebíč

Závěrečná mistrovské soutěže jihomoravských golfistú se 
uskutečnily v Třebíči na hřišti, které je součástí krásného let
ního plaveckého areálu. K tomuto areálu v “Sadech na polance" 
patří také dětské hřiště odbíjené s asfaltovým povrchem a kou
paliště s ohřívanou vodou.

K sobotním soutěžím se sjelo na Horácko 28 hráčůj tuto sesta
vu tvořilo I7 mužů, lo juniorů a jedna žena. První podzimní sobo
ta darovala hráčům nádherné počasí. Po většinu hrací doby bylo 
jasno nebo skoro jasno, bezvětfí a teplo, teploměr u hlavního 
ze tří bazénů (stále ještě s vodou) ukazoval ve st inu až 22'C.

Jinak však soutěže trpěly několika nedostatky. Funkcionáři 
domácí Vysočiny Třebíč neprojevili o turnaj sebemenší zájem. Ne
zajistili pořadatelskou službu, občerstvení ani noclehy, žádný 
z funkcionářů se nepřisel ani alespoň podívat. Ještě že ve vzdá
lenosti asi 3OO m od hřiště je ještě v parku restaurace, v níž 
bylo možno poobědvat. Také dva z třebíčských kotelů vzaly naštěstí 
do Svých náručí všechny startující, kteří s1’ však ubytování muse
li zajistit sami až po svém příjezdu do Třebíčel



Nej lepším hráčem prvního dne byl bystřícký Radek Doležel, kte
rý bezpečně zvítězil v kategorii mužů a výkonem lol úderů vytvořil 
nový rekord třebíčského hřiště /dosud I07 úderů Petr Zubač z Mostko- 
vic ly.p.lpěp/. Bylo to již čtvrté letošní vítězství tohoto hráče 
v rtj /předtím ve Zlíně, v Brně a v Bystřici/ a R. Doležel si tím 
vybojoval l. výkonnostní třídu I Po druhém v pořadí, mostkovickém 
lanu Láníkovi,musel o dalších místech rozhodnout rozstřel. Narazi
li v ném na sebe dva hráči olympie Blansko, z nichž Radek výška 
vzal Janu Křížoví naději na 3. místo. Není bez zajímavosti, že hrá
či na prvních třech místech tvořili jednu /čtvrtou/ skupinu.

Byl překonán i dosavadní rekord hřiště na jedno kolo /24 úde
rů Pavel Doležel z Bystřice a P. Zubač, oba I7, p, 8p/, Další bystřic- 
ký hráč ing. Ivan Doležel zahrál hned v prvním okruhu 23 úderů. Ješ
tě v témže okruhu tento výkon vyrovnal brnénsbý Jiří Bednář. Ve dru
hém okruhu se k ním přidal J. Kříž a konečně v posledním kole P. Zu
bač.

Soutěž žen absolvovala opět jen osamocená kroměřížšká Marcela 
ševčíková a s dosaženým výsledkem určitě nebyla spokojena.

Mostkovický Michal Jansa je v závěru sezóny v nejlepší formě 
Po vítézství v kategorii juniorů v Bystřici dokázal zvítězit i v Tře
bíči a to s obrovským náskokem liti úderů před blanským Pavlem 
Smerdou. Boj o třetí místo postavil proti sobě kromšřížského Vojtěcha 
Macka a byst řického Pavla Doležela. Rozstřel opět '-ozhodl ve prospěch 
dorostence z Kroměříže.

Soutěž družstev byla opravdovým dramatem. Nej lepší start měl 
bystřičky tým, který v l. kole získal na své dva největší soupeře 
shodně náskok osmi úderů a první pozici si udržel i po třech kolech, 
zatím co Mostkovice a Blansko si prohazovaly druhé a třetí místo. 
Mostkovice však skvěle zahrály poslední kolo a strhly vítězství 
na svou stranu, zatímc: Bystřice čtvrté kolo velmi pokazila a skonči 
la nakonec na druhém místě těsně o jediný úder před Blanskem. Bystři
ci sice chyběl Vladimír Neradil, nelze však s jistotou tvrdit, že by 
jeho ořítomnost pomohla bystřickému celku k vítězství.

Tato kategorie zaznamenala však bohužel jeden negativní rekord 
sezóny. Bilance zbývajících pěti týmů byla totiž zatížena 2 52O úde
ry a mínus dvěma body. je smutné, že z Kroměříže a z PKO startovali 
vždy jen dva hráči, ze startu jeden a z Kojetína a z Třebíče pochopi
telně žádný.

Výsledk^_~_ll:__RTj_

mužii ženyt
1. Radek Doležal Byst, lol l, Marcela Ševčíková Krom. I2Č
2. Ján Láník Mostfc. I05
3. Radek výška Blan. 106 junioři 1
4. Jan Kříž
5. Petr Zubač

Blan.
Mostk.

lo č 
108 1. Michal Jansa

2. Pavel Smerda Most k. Blan, los
ll7

3. Voj těch Macek Krom, u 7
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DrH2stva_-_8^feoZo_jni_ligl!i
TJ Mostkovice 558TI Bystřice pod Hostýn. 5Ó8
olympia Blansko 569
SK Morava Kroméříž 2 53O
PKO Riviera Brno 2 5 30
Start Brno B 2 5 3 0
Sokol Kojetín 2 5 3 0
Vysočina Třebíč 2 5 3 0

9
7
6

- 3
- 3
- 3
- 3
- 3

Uorava-jik-la.RTJ a 9.kolo II. ligy-Třebíč

3O. 9. IppO

Do nedSleního pokračování mistrovských soutěží jihomoravských 
golfistů nastoupilo 37 hráčů. ješti v sobotu odjela domů kroměříž- 
ská Marcela Sevííkovd a nedílní soutíž žen tím odpadla. Pánská jíz
da pak startovala ve stejném složení i ve stejném počtu jako v so
botu t I7 mužů a lO juniorů. it

Také nedílní počasí bylo ideální a tak soutěžící si v tomto 
snéru nemokli na nic stěžovat.



Souboj mužů byl v neděli poněkud vyrovnanější. Zvítězil mostko- 
vický Petr Zubač o jeden úder před bystřickým Radkem Doleželem. Tře
tí Radek výška z Blanska měl o úder víc, ale současně o úder měně 
než jeho oddílový spoluhráč Jan Kříž. R. Výška také zahrál ve dru
hém okruhu 22 úderů a vytvořil tím nový rekord hřišti, když vymazal 
všechny čtyři sobotní spoludržitele. Nový rekord mu nejen po druhém, 
ale i po třetím kole zajišťoval vedení, nevydařený poslední okruh 
ho připravil o téměř jistě vftézství a snad i o rekord na čtyři okru
hy.

V kategorii juniorů zvítězil opět reprezentant Ssfr Michal Jan- 
sa z Mostkovic a dokonce znovu o 11 úderů. Druhé místo obsadil 
blanský E. Hromek po rozstfelu s bystřickým Davidem Bílkem, Také 
další 2 místa obsadili bystřiCtí hráCi vít Kotas a Pavel Doležel.

Poslední kolo ll. ligy družstev bylo téměř věrným obrazem první
ho dne. Blansko se ujalo vedení, Mostkovice šly do Cela po druhém 
okruhu a udržely si ho až do konce. S odstupem pěti úderů byla dru
há Bystřice a se stejným odstupem úderů skončilo třetí Blansko, 
Mostkovice tím obhájily své loňské prvenství ve n. lize a Ceká je 
opět kvalifikační turnaj o účast v i. lize v r, I99I, tentokrát 
na hřišti pro né známémt Bystřici pod Hostýnem. Stoprocentní absence 
Kojetína a Třebíče je ostudou oblasti v letošní sezóně a nabízí se 
tu vlastně otázka i byly tyto týmy vůbec řádně přihlášeny k mistrov
ským soutéžím ?

VJsledk^_-_lai_RI2
muži junioři
l. Petr Zubač Most. I03 l. Michal Jansa MOSt. 104
2. Radek Doležel Byst, I04 2. Erik Hromek Blan. 115
3. Radek Výška Blan. I05 3. David Bílek Byst. lis
4. Jan Kříž Blan, lOÓ5. Zdeněk Skopík Most. 108

Družstva - 9 . kolo li. Hgy»
l. TJ Mostkovice 5 5 7 9
2. TI Bystřice p.H. 5 62 7
3. olympia Blansko 567 6
4. SK Morava Kroměříž 2. 520 -2
5. PKO Riviera Brno 2. 520 -2
6. Start Brno B 2. 520 -2
7. Sokol Kojetín 2. 520 •2
8. Vysočina Třebíč 2. 520 -2

n i_liga_go_2ikoIe_;_koneCné_gořadí^
1. TJ Mostkovice 4. P44 65
2. TI Bystřice p.H. 4- 9 9 3 61
3. Olympia Blansko 5.O92 544. SK Morava Kroméříž 9 - 9 9 3 4!5. PKO Riviera Brno I5.U3 I4
6. Start Brno B 1 7 . 3 2 9 3
7. Sokol Kojetín 22. 680 - 1 8

VysoCina Třebíč 22. 6 8 0 -18

-Doležel-



ló

Okresní přebor Kromgřtžska

okres Kroměříž je s výjimkou okrasu Cheb asi jediným okra
sem na území ČSFR v němž se každoročně v posledních letech usku
tečňuje také okresní přebor v dráhovém golfu. Tato soutěž se 
vlastně poněkud podobá pražskému přeboru (Aritma, Děkanka).

první ročník se uskutečnil v r. I985 a nedopatřením (špatná 
informovanost, možná úmysl - pozn. autora) na ném chyběla téměř ce
lá bystřická špička. Hrálo se tehdy na obou hřištích t.j. v Kro

měříži i v Bystřici pod Hostýnem po pěti okruzích. Klasifikováni 
byli jen hráči, kteří absolvovali všech lo okruhů (údery se sečí- 
talyl.a ti byli pouze čtyři. Celkový počet účastníků byl 8, star
tovali pouze muži, ženy a družstva nesoutěžily. (Tolik z korespon
dence Ivana Roemera).

Druhý ročník okresního přeboru se uskutečnil v rámci propagač
ního turnaje, který Jehdy pořádala TJ Šternberk a tehdejší kroužek 
dráhového golfu při TJ Tatran Bystřice p.H. Tento turnaj se konal
2. srpna lp86 v Bystřici p.H. a druhý den v neděli 3.8.I98Ó pak pře
bor pokračoval v Kroměříži. Jednotliví soutěžící získávali již 
za svá umísténí body a jejich součet byl směrodatný pro celkové 
pořadí. To platilo také ve všech dalších ročnících. Soutěžily již 
i ženy a také družstva - tříčlenná, popř. čtyřčlenná s jedním škr
tem v každém kole. Celkem se 2. ročníku zúčastnilo 23 soutěžících 
(ll z Kroměříže, I2 z Bystřice).

Další ročník okresního přeboru se uskutečnil ve dnech 22.8. 
(Kroměříž) a 23.8.1987 (Bystřice). Systém z předcházející sezóny 
zůstal beze změny. Startoval rekordní počet-29 hráčů, z toho ló 
z Bystřice a I3 z Kroměříže.

od ročníku I988 poznal model této soutěže opět změnu, zatím 
poslední. Na každém z obou hřiSl se hrálo zx a lepší výkon z kaž
dého hřiště se počítal každému startujícímu do přeboru, současné 
se od této sezóny přebor hrál v rámci RTJ nebo v rámci krajského 
přeboru (Bystřice v r. I988). Hrálo se tedy 1 8. a I9.Ó.I988 v Byst
řic i a ló. a I7.7.I988 v Kroměříži. Soutěžilo 25 golfistů (ló z Kro
měříže, I3 z Bystřice).

Konečné zatím poslední 6. ročník okresního přeboru Kroměřížska 
byl odehrán 26. a 27.5. v okresním městě a I5. a I0.9.I99O na hřiš
ti bystřického rivala. Překvapila druhá nejipenší účast v historii - 
- pouze I7 startujících (lo z Bystřice, 7 z'Kroméříže), Hlavní pří
činou byl velký úbytek hráčů z Kroměříže. Několik hráčů z tohoto 
oddílu nastoupilo zákl. vojenskou službu, nékolik zanechalo, aktiv
ní činnosti a řada dalších hráčů přestoupila do Sokola Kojetín a 
do TJ PKO Riviera Brno.



zizhlzé-é2iz^séní2h-2tzk2'í\iíhi.2h.i.zsfiJítsziiíli
Rok 1 Muži t
I985 Miroslav Tesař Bystřice p.H,
lg86 Ivan Roemer Kroměříž
I987 Marek Palkovský Kroměříž •
I988 Pavel Doležel Bystřice p.H.
lp 89 Radek Doležel Bystřice p.H.
I99O Pavel Doležel 

ženy 1
Bystřice p.H.

I986 Tereza Hradilová Bystřice p.H.
I987 Marcela Sevčíková Kroměříž
I988 Ludmila Fryštékové Bystřice p.H.
1989 Marcela Ševčíkové Kroměříž
I99O Marcela Ševčíkové 

družstva 1
Kromě říž

I98Č TI vodní sporty Kroměříž A
I987 TJ Tatran Bystřice p.H. A
I988 TJ Tatran Bystřice p.H. A
1989
1990

TJ Tatran Bystřice SK Morava Kroměříž
p.H. A

Z tohoto přehledu je patrné, že nejúspišnijší v této soutě
ži byli zatim M. Ševčíkové a P. Doležel. Z jiného pohledu je 
však pozoruhodné bilance Radka Doležela.Titul sice získal pouze 
jednou, ale čtyřikrát v letech I086, 87, 88, pO obsadil 2. místo. 
Přitom v letech lp8ó a I987 dosáhl menšího poctu úderů než okres
ní přeborníci o ty nešlasné body ho odsunuly na druhé místo.

Co ještě dodat k okresnímu přeboru Kroméřížska T Pokud bude 
okres Kroméříž existovat ještě nijaký čas v dnešní dobi vytvořený 
v r. IpóO sloučením s bývalým okresem Holešov, pak lze předpoklá
dat, že se další ročníky přeboru s největší pravděpodobností opět 
uskuteční. Dojde-Ii k územní reorganizaci a k obnovení okresů Ho
lešov (do něhož Bystřice spadala a spadala by tedy znovu), histo
rie této téměř ojedinělé soutěže by se uzavřela. Kroměřížským o 
bystřickým golfistům by však v tomto případě zůstaly vzpomínky 
na zajímavé a mnohdy napínavé a vyrovnané souboje na hřištích 
v Kopernikově ulici a v městském parku Zahájené,

MIROSLAV KEMEL
„Z budoucnosti strach nemám, čeká mé spousta tvůrčí práce, 
musim popřít všechno, co jsem kdy napsali"
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Volební turnaj - Uorava-j ih, Blansko 

34. 1 1 ,1 99O

Za skoro zimního počasí se hrstka vyznavačů golfu sešla 
v Blansku k přátelskému turnaji.

Turnaj se hrál na čtyři okruhy a zatímco v soutěži jednot
livců se zdálo být rozhodnuto už po dvou kolech, v sowtéži druž
stev se bojovalo až do posledního úderu. V soutěži jednotlivců 
kraloval mostkovický Jan Láník, který uhájil své prvenství 
před svým oddílovým kolegou Petrem Zubačem. v soutěži družstev 
vyhrálo družstvo Mostkovíc o úder před Blanskem A.

Turnaj se vydařil a po ním následovalo rozloučení se sezonou 
v blízké restauraci Uyslivna.

Vjgsledk̂ i 
jednotlivcit

l. Jan Láník 
3 . Petr Zubač
3. Jan Kříž
4. Radek Kučera
5. Kamil Směrda
družstvaj
1. uostkovice 
3. Blansko A 
3. Blansko B

Uostkovice
Uostkovice
Blansko
Brno
Blansko

3 3 4
3 3 5  
366

7 3
75
77
78 
8 0

Slovensko "O pohár vzniku ČSFR" 3. ročník 

30.lo.I99O, Prievidza

Třetí ročník soutěže v dráhovém golfu "O pohár vzniku CsFR" 
uspořádal dne zO.lo. I09O oddíl dráhového golfu TJ Baník cíge1'Prie 
vidza. za pékného a slunečného počasí při účasti lsti domácích 
hráčů podal nej lepší výkon nestárnoucí a stále se lepšící Stefan 
Buchcar, který nejenže turnaj vyhrál novým rekordem ČSFR na 6 okru 
hů výkonem 1 1 8 úderů (zlepšil rekord CsFR na 6 okruhů L, Benčíka 
z r. Ip85 o 4 údery)» ale v druhém okruhu pokřtil domácí hřiště. 
první turnajovou osmnáctkou vůbec. Mrzí nás však, že se zúčastnila



turnaje jen jediná léna Jarmila Struhárová, které na vítízství 
stálil výkon I75 úderů. za juniory nastoupil jediný Laco Trnka, 
jehož výkon 168 úderň na 6 okruhů ho vyzdvihl také na l. místo.

V£sledk^i
l. Stefan Buchcar 118
2. Jur07 Struhár lap
3. Pavel Pirlák 134
4. Ján Komáromi (obhájce) l305, Peter Struhár I42

Síň slávy Ipp0

ČESKOSLOVENSKÝ ŽEBŘÍČEK
muži j
l, M. Lipmann Chomutov 625
2. M. Arba it Olomouc 584
3. J. Tolarovič Trnava 580
4. A. vitek Olomouc 577
5. D. Valenta Aritma 556
6. J. Mandák Chomutov 5507. P. Cipro Chomutov 546
8. L. Svihel Start 538
0. J. Mráz Plzeň 534
10 R. Kováč Start 5Í7ll. 1. Čása Plzeň 50Í
I2.Z. Andr Rakovník 500
I3. P. Lev Rakovník 4P5I4. R. Simonský Trnava 468
15. J. MetyS Stort 462
16. K. Šmíd Rakovník 456I7. 0 . Daniel Stort 4 5 6
1 8. L. Langr Start 456lp. t. Palovič Košice 455
20. p. cašperan Březno 455
(hodnoceno 23I hráčů)

ženy 1
l. D. Fridriková Trnava 728
2. B. Valentová Ar i tma 642
3. J. Bečková Chomutov 53I4. V. Trelová Chomutov 5205, H. Doležalová Olomouc 51 p
6. M. Sevčíková Kroméříž 47P7 B. Pardusová Start 478
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8. D. Bukvicová Tanvald 455 (hodnoce
g. A. Salátová Fr. lázni 439 no 32
lo. K. Podroužková Příbram 416 hráček)

junioři, (bez VCPji
1. D. Kubiková Unitov 502
2. J. Trnka Plzeň 484
3. L. Ištván Březno 4424. L. Pařák Březno 4355. D. waligora Opava 43I
6. L. Nepimach ml. Tanvald 4 2 g7. P. Doležel Bystřice 422
8. M. Jansa Uostkovice 38O
g. V. Moček Kroměříž 349 (hodnoce

10. M. Kota Fr. Lázně 343 no 65 
juniorů)

ČESKOSLOVENSKÝ POHÁK
mužit
l. M. Liomanu 

Arbeit Chomutov sis
2 . M. Olomouc 4 Ól
3 b. Svihel Start 4 5 9
4 - D. Valenta Aritma 444
5 . /. rolarovit Trnava 4 3 8
6. J. Uandák Chomutov 4367. Z. Andr Kakovntk 4 3 4
8. R. Kováč Start 4 32
9. A. Vítek Olomouc 427
lo. V. Cipro Chomutov 42612. ). Mráz Plzeň 4I4
I2. P. Lev Rakovník 4 Ol2j. 1. Cása Plzeň 38O (hodnoceU. 1. Palovič Košice 366 no lo 7I5. R. Simanský Trnava 3ÓO hráčů)

íenyj
1. D. Fridriková Trnava 6 0 4
2. V. Valentová Aritma 5 7 4
3. ]■ Bočková Chomutov 498 (hodnoce
4 . V. Trelová Chomutov no I2
5. B. Pardusová Start hráček)
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ZÁPADOČESKÝ pohár

muži i

l. D. Kantor Příbram 388
2. L. Kovář Rakovník 3 3 0
3. M. Souček Rakovník 3 3 3
4. V. Kropáček Příbram 3O35. J. Hála Fr. Lázně 392
6. M. Kruliš Fr. Lázně 280
7. ] . Mandák Chomutov 281
8. V, Horáček Fr. Lázně 264 (hodnoce
9. P ■ Vostník Chomutov 246 no 52
10 R ■ Václavík Příbram 3 4 5 hráčů)

íenyt

l. A ■ Salátová Fr. Lázně 5 5 5 (hodnoce2 K. Podroužková Příbram 484 no I2
3. ]. Bečková Chomutov 389 hráček)

junioři1

l. ) Trnka Plzeň 439 (hodnoce
2. M. Koča Fr. Lázně 433 no ló
3. ). Kunzendorfer ml Cheb 359 juniorů)

STŘEDOČESKÝ POHÁR
muži 1
l. j. Sulkiewicz
2. M. Tománek
3 - P. Mužík
4 - J- Schicht
5- B. Pokorný
6.
7-

;•M.
Peral 
Ticháček

8. ). Makovec
p. L. Novák
10. 1 Vozár

ženy 1

l. D. šneiderová
2. D. Bukvicová
3 - L. Perglová

junioři 1
1. L. Nepimach ml.
2. M. iákovský
3. D. Malík

Ta uvald
Spartak Pba 4
Svartak pba 4
Litoměřice
Litoměřice
Spartak pba 4
Tanvald
Tempo
Tanva Id
Tempo

Litoměřice
Tanvald
Litoměřice

Tanvald
Tempo
Tempo

4I0
384
3 7 3
3 7 3
3 4 3
3 0 3
3 9 7
393 (hodnoce- 
278 no 55 
277 hráčů)

524 (hodnoce- 
345 no 6 
327 hráček)

423 (hodnoce- 
2ól no I2 
260 juniorů)
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SEVEROMORAVSKÝ POHÁR
m u ž i  i

l . Jašek O lo m o u c 4 30
2 . M. Bauer U n i č o v 398
3■ V. Vaňák Stbk. 3 8 3
4 - S. loch Uničov 3 4 0
5- S . Ř í m s k ý Uničov 33 2
<5. J . K a r á s e k S t b k . 27Ó
7- K u b í k uničov 2588 . B. K r a t s c h m e r Uničov 255 (hodnoce
p .  Z . , , S e  liga uničov 247 no 3 p
10. 0 . Karásek S t b k 2 4 1 hráčů)

ženyt
l .  H. Doležalová O lo m o u c ópO (hodnoce
2 . M. Meszárosová O lo m o u c

m
no s

3 ■ P- Mazalová S t b k . hráček)

juniořit
l. D. K u b í k o v d U n i č o v 485 (hodnoce
2. D. Waligora Opava 4 7 7 no 1 5
3- D. Scbreiber Opava 280 juniorů)

JIHOMORAVSKÝ POHÁR

muži i
I. R. Doležel Bystřice 4522. P. Zubač Mostkovice 4 18
3- J. Láník Mostkovice 3 9 0
4 - R. Kučera Start 3 3 0
5- J. Bednář PKOB 3O9<5. J. Kříž Blansko 285
7- J. Rimoler Blansko 2608. V. Trdlica Kroměříž 254 (bodnoce
?• R. Výška Blansko 237 no 3510.M. Palkovský Kroměříž 23O hráčů)

ženy:
l. M. Ševčíkova KroměříT 476 (hodnoce2. B. Pardusová Star t 2 4 3 ny 4
3. S .  Vysloužilová Mostkovice 5<5 hráčky)

junioři<
1. P. Doležel Bystřice 5OO (hodnoce-
2. J. Jansa Mostkovice 496 ho I5
3. V. Macek Kroměříž 4 5 5 juniorů)
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SLOVENSKÝ POHÁR
muži t
l.'P. Cašveran Březno 359
2. 1. Palovič Košice 324
3. 1. Qua lich Březno 3I2
4. A. Fridrik Březno 3OO
5, S. Buchcar Prievidza 29O
6. ]. Tolarovič Trnava 2837. R. Simanský Trnava 2 73
8. M. PutnSky Březno 272
g. P. Mrázek Bratislava 2Ól
1 0. J. Komáromi Prievidza 2 3 7

ženy:
l. D. Fridriková Trnava 523 (hodnoceno
2. 0 . Palovičová Košice 3 3 9 4 hráčky))
3. ]. Struhárová Prievidza Í59

junioři:
I. L. Pařák Březno 4 3 9
2. L. Ištván Březno 4 3 7 (hodnoceno
3. M. Seman Košice 187 7 juniorů)

MISTŘI ČSFR IppO
mni i t 
ženy i 
junioři i 
družstva: 
junior.družstva i

Aciiim Fridrik /Březno/
Danka Fridriková /Trnava/
Danuše Kubíková /uničov/
TJ Slavoj Chomutov A
TJ Aritma Praha /]. Vlček, L. vlček, S, Valentová, 

Z.Majkus/

NÍPHAKTA- SVANORLlK
„Dneska tak někdo ocení kvalifikaci! Tady dcera dělá striptýz a nechtéji ji 
dát příplatek za tři světový jazyky a těsnopis!"
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F Ó R U M

Váleni golfisté,
navazuji na svůj zpravodajský příspěvek ze y.ó.lgoO, ve kte

rém jsem psal o svém roztrpčeni nad úpravou golfového hřiSté 
na Aritmě,nerozšiřováním různých dodatků k soutěžnímu řádu 
pro potřebu rozhodčích a nevydáním průkazů rozhodčího DG pro ú- 
častníky Skoleni v r. Ip88 na lil. tř..

Úprava hřiště Aritmy Praha mni už byla objasněna ústně před
sedou celostátní STK Otou Danielem, avšak další dva body mého pří- 
soěvku dosud nikoliv.

Nedomnívám se, že uvedená problematika by zajímala pouze mne 
a tudíž bychom se rádi dočkali odpovědi ze strany kompetentních zá
stupců svazu golfu.

Využívám této příležitosti a rád bych upozornil na skutečnost 
obsazování funkce pomocného rozhodčího na RTJ v oblasti řechy-střed. 
Při provedeni bilance za poslední 2-3 roky bychom dospěli k faktu, 
že někteří rozhodčí si "písknou na lajně" Ix za soutéžní rok, zatím
co pár vyvolených óx i vícekrát, při zachování této konstalace již 
zřejmě nebudu reflektovat na obnovení způsobilosti výkonu rozhodčí
ho, nebol se domnívám, že vyvolená skupina bude fungovat i bez mé
ho rozhodcovského oprávnění.

Dále dávám k zamyšlení a uvážení odpovědným funkcionářům DG 
setrvávající nutnost každoročního zajišťování lékařské prohlídky. 
Myslím si, že by nebylo na škodu odbourat tento administrativní 
přežitek. Na prohlídku a pro záznam do průkazu by se dostavili jen 
chroničtí uživatelé zdravotních úlev.

Bohumil pokorný 
TJ Slavoj Litoměřice

.....  Když si lidé mohou dělat, co chtějí, obyčejně začnou napo
dobovat jeden druhého....
(Hofferův zákon - vybrán z publikace MURPHY& U W  DESK CALENDAB I984 - 
- Murphologické prosté životni pravdy).
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Chtěl bych koridovat některé nepřesnosti uváděné v 6, 5/lgpo 
v rubrice Fórum v příspěvku ing. Pokorného, který se týkal tech
nického stavu hřiště Aritmy Praha.

V loňském roce se přihlásili 3 kandidáti na pořadatelství 
přeboru ČSRí Aritma Praha, Sp. Praha 4 a Bystřice p.H.. Na společ
né schůzi STK a TMK /za účasti členů předsednictva KDG/ bylo pod
pořeno úsilí STK pořádat tuto soutěž na nových hřištích, aby se po
sílila tvořivost hřadů a zlepšila variabilita hry. Osobně jsem před
pokládal, že z po % bude pořadatelství přiděleno add. Bystřice p.H., 
avšak ještě před schůzi STK svou kandidaturu odvolal. Vzápětí jsem 
obdržel dopis od oddílu Aritma Praha /I7.1 1.Ip8p/ podepsaný před
sedou STK D. Valentou, v němž byla nabídka na úpravu drah /až pat
nácti/ mimo dalšího zdůvodnění, kteřS~Bý~podpořilo kandidaturu 
Ar itmy.

Na schůzi STK /35.II./ bylo rozhodnutí iednoduché, Sv. Praha 4 
pořádal T], takže při respektování nabídky bylo pořadatelství při
děleno tomuto oddílu. Návrh byl pak potvrzen následnou schůzí před
sednictva KDG, kde byl s p. J. Valentou dojednán rozsah úprav.
/cca 6 drah bez další specií ikace o které dráhy by se mělo jednat/. 
Zde je třeba poznamenat, že dráhy měly být upraveny tzn. nastaveny 
tak, aby bylo potřeba hrát jiným "signálem"1 nebylo řešeno, že ma
jí být ztíženy, resp. zhoršeny. Předpokládal jsem, že úpravy budou 
provedeny před začátkem sezóny, kdy se provádí běžná údržba po zi
mě. Navíc při změnách drah se rozlomí některé spoje a je třeba pro
vést i následné tmelení.

Bohužel jsem se dopustil chyby tím, že jsem písemně neurčil 
termín provedení úprav a osobu odpovědnou za kontrolu, /přitom 5 
členů z předsednictva je z Prahy/, při předchozích akcích podobné
ho druhu sloužilo právě KT] pořádané před akcí k ověření technické
ho stavu a připravenosti na mistrovskou soutéž.

Tak se stalo, že situaci zneužil p. J. Valenta, Sám jsem byl 
svědkem jeho hlasitého nadávání při CTJ v Rakovníku po neúspěšných 
úderech na středovém kruhu, kde se rovnéž nechal slyšet ve smyslu 
"počkejte v Praze /míněno na Aritmé/, já vám ukážu na čem budete 
hrát". Tím lze vysvětlit, že úpravy byly provedeny tésně před tur
najem. Žádné nařízení, že úpravy musí být provedeny po RTJ. nebylo 
vydáno. Svědčí o tom právě zmiňované případy z minulosti, kdy před 
důležitou akcí celostátního významu se zcela samozřejmě v místě ko
nání pořádalo RTJ.

O tom, že se v tomto případě jednalo o jasný záměr dráhy úmysl
ně ztížit, není nejmenšlch pochyb. Za Ip let, co se dráh. golfu vě
nuji, jsem nehrál středový kruh z rohu - až poprvé letos na Aritmě. 
Myslím, že technický stav drah středový kruh a koš m  Aritmě společ
ně s drahou kruhová plošina přispěly k pochybnostem o nutnosti exis
tence komise pro hřiště. Jestliže tyto dráhy byly uznány ve smyslu 
pravidel a snah této komise za hratelné, nemělo již smysl jakákoliv 
jiné dráhy zakazovat pro hru; horší dráhy si lze asi jen z těží před
stavit.

O. Daniel
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Causa "48"

Při čtení Zpravodaje 7/I99O jsem zjistil, le neutichá rozruch 
okolo tSžko vysvětliteIného výkonu Petra Murína, který na CTI v Cho
mutove zahrál na jedno kolo výsledek 48. Nokolik se tento výkon dá
vá do souvislosti s bojem Trnavy o záchranu,bych chtěl vysvětlit 
následovně.
I. Jako Slověk a předseda oddílu DG Sl. vSr Košice prohlašuj i na svou 

čest, že žádná dohoda o naši pomoc i Trnavě v boji o udržení se 
v I. lize neexistovala.

z. Těžko si dovedu představit primitivnější způsob takového dohody 
než zahrát jedním hráčem v Role 48 úderů. Bylo by přece o mnoho 
jednodušší a méně nápadné, kdyby několik z nás zahráli 3 3 - 3 5 úde
rů. V takovémto počasí - nic mimořádného. A i "48" se dá zahrát 
inteligentněji než zahrál Petr Murín. já jsem to viděl také a 
ručím za to, že už na labyrintu,/kde si mě po 3. úderu zavolal, 
že mn absolutné nejde k ordinovat úder/, by jsem ho byl vystřídal, 
kdyby jsme tu možnost ještě měli. A vůbec -
v 3. kole špatně hrajícího Schultze, kdyby
šlo o výkon, ale aby jsme před sebe pustili Trnavu ?

3. Kdo má zájem, al se podívá na výsledkovou listinu z Košic, Tam byl 
Murín střídaný v 3. kole, protože měl podobný výpadek. Jen díky 
střídajícímu Kollárovi jsme si jako družstvo mořili připsat 3I a 
ne nějakou čtyřicítku. V Příbrami, kde kvůli výpadku formy ani 
necbtčl být, hrál Murín převážně černé výsledky a v neoficiální sou
těži jednotlivců skončil poslední. Petr prostě chytil nějaké "gol
fové mouchy” a my mu ze srdce přejem, aby se jich co nejdříve zba
vil.

Na závěr jedna myšlenka no adresu hráčů z Plzně. Kdyby jste 
v I. ligovém kole na Spartaku nastoupili aspoň odtí... Tom někde 
začínají příčiny vošebo nezdaru v lize tohoto roku a ne při "48"
P. Murína.

..... moudrého člověka potěší, když odhalí pravdu, hloupého potě
ší, když odhalí podlost......
(vybráno z publikace MURPřf/S LAtv DESK CALENDAR I984 - Murpbqlogické 
prosté životní pravdy).

To je celá pravda okolo Murínovy "48".

ing. Peter Margita
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BeckíMeth Cup - Stuttgart II.-I2.8.IggO

Druhý srpnový víkend se konal ve Stuttgartu turnaj mistrů do
tovaný firmou Beck&Meth. Na tuto akci jsou zváni nejlepší účastní
ci Mistrovství Evropy. Hraje se na minigolfu (obtížnost - průměrný 
výkon 30).

Naši hráči se zúčastnili poprvé. Reprezentovali nás V. Valentová, 
D. Hirschmann, A, Vítek a P. Cipro. Hrálo se ve smíšené kategorii, 
tj, muži a ženy dohromady I

čsl. účastníci měli na neznámém m g hřišti na trénink I den, 
takže mnoho reálných šancí nezbývalo. Přesto se P. Cipro a A, Vítek 
dostali ze základní kvalifikační části do finále hraného K.0. systé
mem. (Do finále kromě postupuj ících z předkola postupuj í i nejúspěš
nější účastníci minulého ročníku).

Ve finále byl los k našim kráčům nemilosrdný - svedl oba naše 
zástupce spolu již v prvním kole. Úspěšnější byl P. Cipro, v dalším 
kole ale nestačil na známou švýcarskou reprezentantku Mirindu Graf.

Tyto základní informace přinášíme s velkým zpožděním, nebol 
jsme se o turnaji dověděli vlastně náhodou, výsledková listina je 
prý v Chomutově, odtamtud jsme však informace přes ústní i písemné 
prosby nedostali.

Problémy s evidencí našich výsledků v zahraničí (včetně Mistrov
ství Evropy I) narůstají a historici si jednou budou rvát vlasy I 
Prezidium CSDG by rychle mělo najít zodpovědného archiváře...

Valentová (LV)

Mezistátní utkání ČSFR-SRN (výběr Bavorska)

2O.-al.lO.gO MTG Front. Lázně. MG Grossbuchlberg

Na úplný závěr sezóny v ČSFR se na samý západ naší republiky 
a východ SRN sjely výběry ČSFR a Bavorska k vzájemnému měření sil.

Příjezd do Fr. lázňí ve čtvrtek provázela velká nepřízeň poča-
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sí (hustý a vytrvalý déší) a pro většinu účastníků bylo překvapením, 
že po krásném lázeňském městé je možno se pohybovat prakticky pou
ze pěšky. Vedoucí čs. výpravy I. Valenta vyřídil pro všechny řidi
če povolení příjezdu až k hotelu "imperiál", který je přímo vedle 
krásně umístěného miniaturgolfového hřiště.

Ve čtvrtek někteří naši hráči trénovali dopoledne (před deštěm), 
poté se všichni sešli v jedné restauraci a stejně jako v Košicích se 
společně čekalo na konec utrpení v podobě deště. Příroda se k nám 
obrátila zády, oroto pro některé účastníky zbyl na trénink obou 
neznámých hřiš? pouze pátek (především pro Moravskou skupinu čsl. vý
běru) a k tomu navíc minigolf, na kterém min, polovina našich hráčů 
hrála naposledy před dvěma lety na MR lp88 v Hlohovci,

S tréninkem jsme začínali ve Fr, Lázních na velmi těžkém technic
ky dost špatném MTC hřišti: dálky většinou na kopci, kruhy obráceně 
Podložené: naoř šnek, ale hlavně okénko, které bylo prostě hrozné 
(nejprve 2/3 tah vlevo, pak 1/3 tah vpravo a kruh vlevo 7 1, eso šlo 
hrát jedině napřimo, nebo pravý loch rychlejším míčem a navíc silněj
ším tempem, pravidelnost žádná), labyrint nešlo hrát na buzar atd.
Asi ve 13,00 hod, jsme vyrazili směrem SRN, celnice Pomezí n.O. .
Před hraničním přecnodem jsme nechtěli věřit svým očím, několikaset- 
metrová fronta nás dokonce nutila přemýšlet vrátit se natrénovat pořád
ně alespoň jedno hřiště - ve Fr. Lázních, Nakonec jsme frontu "pře
žili" a po cca 1 a I/z hod. dorazili do městečka Grossbúchlberg.

Za městem v lyžařském ráji je také vyletní restaurace a pod ní 
má oddíl DG I, MTC Mitterteich Grossbúchlberg e.V. krásné minigolfo
vé hřiště a hned vedle hřiště Pit Pat golf (stoly, tága), O co těžší 
bylo MTC hř ve Fjr. Lázních, o to lehčí a technicky téměř dokonalé by
lo hř. v SRN. Kromě dráhy č. 4 (velký hrad) žádná dráha prakticky 
netáhla, kruhy až na malé vyjímky naprosto rovné.,skoro na všech dra
hách se dalo hrát i několik dobrých systémů: např, já "pokořil" ty
to dráhy (zahrál alespoň Ix eso> č, I, 2, 4. 5, 6, 7, 11, I2, I3, I4 
a 18 (chybou bylo nepokořit č. 1 0, I7), Dráhu č, 7 (odpal) měl téměř 
každý esový, hrálo se jezdivým tvrdým míčem do lo cm..

Nemohu se zbavit dojmu, že v ČSFR se až pří liž úzkonrse dodržují 
předpisy IBGV. Po několika startech v zahraničí vidím, že asi existují 
jisté tolerance - viz tady dr. č. 7, širší okénka -.WAT Vídeň a dokon
ce i na nej vyšší sport, akci dráh. golfu na Mistrovství Evropy I99O 
v Lucembursku na lohčím hřišti.

Ještě horší než cestování tam bylo cesta zpět. Fronty se táhly 
nejen před hraničním přechodem, ale dokonce už na několika křižovatkách 
po cestě. (pokaždé jsme dostali strach, jestli Už to není fronta k pře
chodu a my nevystačíme s benzinem), po předlouhých třech hodinách jsme 
vyhladovělí dorazili do hotelu.

Turnaj začínal další den v sobotu ve Fr. Lázních, Těžké hřiště 
potvrdily i výsledky obou družstev mužů i žen, sem tam se v prvních 
třech okruzích objevil červený výsledek, více se to červenalo v po
sledním - čtvrtém okruhu. Našim družstvům se ani v jednom okruhu ne-



?odařilo zahrát pod t 25.001 muži Bayernu se ve 4. okruhu vyznamena- 
i, kromě dvou zahráli všichni červené (j 23.5). Po prvním dnu mu

ži prohrávali s Bayernem o I4 úderů, ženy o 2 údery vedly. Výborný 
výkon 95 úderů zahrál Seubert, nebýt nevydařeného zahřívacího okru- 
hu (29), hrozil by pokořit rekord hřiště D, Kantora (94). Hráči č.l 
ČSFR v r. I99O M. Lipmannovi málem vyšla "předpověd"1 "...na mini
golfu strach ze"sedmičky" nemám, to 7 i spíš dám ve Frantovkách".
Okénko mu málem zařídilo nošení pověstné chomutovské šišky a "pře
zimování” v chomutovské vitríně "sedmičkářů". Nejlenším z našich byl 
junior ]. Trnka.

V neděli se pokračovalo na výborném minigolfu. Muži hned v prvním 
kole stáhli 9 úderů (nejhorší výkony) a asi se namlsali, protože 
v dalších kolech ztratili na své soupeře vždy min. lo úderů. Na MG 
měli naši smůlu hl. na cihlách (několik vyšších cifer, ale hlavně 
Trnka - 7), na odpalu padalo exo za esem, ale Lev Ix 3, Pod 30 
úderů zahráli Ix 1 Hutzler - 25, Seuberg - 28, Schubzrt - 28, Lev, 
Valenta D. , Linmann M,,SchoIz, Hofer (dvojnásobný vítěz VC Prahy, 
tady jako řidič a náhradník) - 29. V ženách se naopak první kolo po
vedlo Bayernu (vyhráli o I2 úderů) a náskok udrželi až do konce. Na- 
šé děvčata finišovala (Valentová ve 4. okruhu 29, jediná žena pod 30), 
aby nakonec o jediný úder prohrála.

PO skončení turnaje před slavnostním ukončením si někteří naši 
hráči vyzkoušeli obrácenými holemi Pit Pat golf. Celkem nám to šlo, 
škoda, že takové atrakce nemáme také doma.

Svihel

V^sledk^j
družstva mžů: (8+1): družstva žen (3 + l)t
1. Bayern l 859 úderů l. Bayerh 736 úderů
2. ČSFR 1 9O2 úderů 2. ČSFR 737 úderů
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R E K O R D Y

oficiální listina Ss. rekordů v dráh.golfu k 3l.l2.lggO

Konec rohu nebyl bohatý na mimořádné výkony, přesto opět v naší 
listině nastal "vrůvan" Dáša Váňová-Hirschmann nám totiž poskytla 
na základě naší výzvy v minulém čísle přehled svých nej lepších vý
konů Po provedených ovravách jsou výkony ostatních našich žen, kte
ré se v listině dokázaly udržet, o to cennější.

Štefan Buchcar dokázal v Prievidze překonat nejlepší Ss. výkon 
na 6 okruhů. Tento výkon nemůže však být uznán za platný čs. rekord, 
nebolí nebyly solněny náležitosti oficiálního turnaje (zařazení do ce
lostátní termínové listiny, delegovaný rozhodčí atd. ).
Drnžstva :
l okruh Trnava \ ° 7 CTJ Plzeň 5. 7. Ig8 0

Chomutov lOó CTJ Aritma 4. 6. I088
Olomouc 10 5 CTJ Olomouc 27. 5, Lg8g
OLOMOUC 103 C T J  B ř e z n o 23. g. Ig8g

4 okruhy Trnrva 448 CTJ Aritma 2. 5.I08Ó
Chomutov 44O CTJ Chomutov 26. g. 1987
Olomouc 4 3 9 CTJ Aritma 4. 6. Ip88
Olomouc 4 3 7 CTJ Olomouc 15. lO. Ip88

Ženy:
OLOMOUC 4 3 2 CTJ Olomo".c 27, 5. I989

l okruh D. Váňová 1? RTJ Příbram 7.6.IgSl
D . H i p r c u v - n 18 M Bavorska družstev 

(Hammer)
žen

I3. 6. 1987
4 okruhy D . Váňová 85 CTJ Xaverov 27. 9, 1 g8á

D. Hirschmann 84 ČSFR Bavorsko, Hammer 1 7.6 ,lq8 q
D . H IRSCH M A N N  7p ME Lucembursko 25. 8, IggO

6 okruhů M. Koříšková I4O VCP Tempo 6.-7.7. I985
D . Hirschmann 133 A-Klasse Hammer 3. 10, 1987
V. VALENTOVÁ 130 M ČSFR Olo-Stbk 26. 8. Ig8g

8 okruhů D. Váňová 181 CTJ Xaverov 27. -28, g. Ig8ó
V. VALENTO VÁ 175 Alpencup Aritma I3.-I4.5. M 9

lo  okruhů M. Kožíšková 24I CTJ Olomouc I.-2. g. Ig84 
30.4.-1,5 , I988D. HIRSCHMANN 2I5 A-Klasse Pegnitz

I2 okruhů V. Valentová 294 M ČSFR úst Í-Ltm Q.-10.8. lo8ó
D. Hi r schmann 278 ME Vídeň 2I. -23. 8. Ig87
D HIRSCHMANN 257 ME Lucembursko 23. -25. 8. IggO
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tr.n 1 i 1 
Z okruh L. HOLUB 18 RTJ Kopřivnice
4 okruhy P.Cipro 79 CTJ Xaverov

1. PaZovič 78 ME Vídeň
A. VÍTEK 75 CTJ Olomouc

6 okruhů L. BENČfK 122 VCP Tempo
S okruhů ;.tolarovíč ZÓ5 M SSR Trnava
ZO okruhů J.TOLAROVIČ 2O9 M SSR Trnava
I2 okrnhů A.Fridrik 2 7 3 M ČSFR £}st Í-Ltm

P.Cipro 25 7 ME Vídeň
/ . MAN CLÍ K 243 ME Lucembursko

9-7 - 19&3 
28. p. I986 
2l. 8. I987 27,5. ZpSp
0.-7.7.19S5 
20.-21.7.1985
20. -21.7.1985
p.-lo, 8. I08Ó
21. -23. 8. I9S7 
23. -25. 8. Z99O

Rekordy se eviduji zvlášř oro muže a ženy na l, 4, 6, 8, lO 
a I2 okruhů a oro oštiSlenná družstva na l a 4 okruhy. Musí být 
dosaženy během oficiálního turnaje hráčem s čs. státní příslušnos
ti. Pro rekordy na 4 - I2 okruhů jsou brány v úvahu výkony dodrže
né rá jeden den nebo za celý turnaj reso. ucelenou část turnaje.
V přehledu jsou kromě platných rekordů (jméno velkým písmem} uve
deny i překonané čs. rekordy (jméno malým písmenem}.

......Zákon schválnosti působící pro pořádaní stránek1 všechny
stránky následující po stránce první jsou “vzhůru nohama“ nebo 
v opačném sledu, dokud hromádku nepřerovnáte. Pak se celý pOstuo 
opakuje.

(Vybráno z publikace MlíRPHYŠ UUV DESK CALENDAR ZpS4-MnrpřioZogícké prosté životní pravdy).
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co natři do psychologické přípravy sportovce 7

1. Východiskem psychologické přípravy sportovce je vyřešení 
psychologických otázek výběru sportovních talentů a psychologická 
véče o sportovní talentovanou mládež v prvních letech systematického 
tréninku.

2. Druhou závažnou složkou psychologické přípravy je respekto
vání obecných principůimodelovaný trénink, regulace aktuálních psy
chických stavů, regulace motivační struktury, regulace meziosobních 
vztahů a princip individualizace přípravy z psychologického hlediska

3. Z hlediska složek sportovní přípravy patří do psychologické 
přípravy psychologické základy télesné přípravy, psychologické zákla 
ay technické přípravy, psychologické základy taktické přípravy a 
speciální prost ředky přípravy psychologické.

4. Z hlediska časového lze v psychologické přípravě sportovce 
vyčlenit psychologické otázky tréninku (problematika psychických zá
těží v tréninku a problematika regenerace sil sportovce z psycholo-
? ického hlediska), psychologické otázky ke konkrétní soutěži, psycho ogické otázky koučování a psychologické otázky úpravy posoutěžních 
stavů.

5. 2 hlediska nositele psychologické přípravy můžeme vymezit 
roli trenéra v psychologické přípravě, roli samotného připravuj" ící- 
ho se sportovce, roli psychologa, lékaře a ostatních funkcionářů, 
kteří přímo nebo nepřímo zasahují do procesu sportovního tréninku.

Naznačený výčet nepředstavuje kategorickou klasifikaci psycho
logické přípravy sportovce, spíše j"de o přístupové aspekty, které se 
v některých momentech překrývají, ale vcelku mohou dobře posloužit k osvětlení nejdůležitějších otázek.

SPOLEČENSKÁ K R O N I K A

Narodil se golfista. A ne ledajaký i Dne 5. 12 Ippo spatřil 
světlo světa syn prezidenta ÍSDG ing. Milana Kožíška - fahub Ko
žíšek, Rodičům gratulujeme a synkovi nřejemet ”Al ti to nadá 1"
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P Ř EČETLI  Z A  NÁS

S končící sezonou ubývají i výstřižky o našem sportu v denním 
tisku. Přesto Vás můžeme informovat jak o několika "zatoulaných" 
starších, tak i o aktuálních zprávách z podzimního dění v našem 
soortn.

Královohradecká pochodeň přinesla 5.7. článek "slavia čtvrtá", 
kde informuje o druholigovém klání v Tanvaldě. Stejný titulek oou 
žívá Pochodeň p. 10. Tentokrát se ale jedné, o celkové umístění slavie 
Hradec Králové ve II. lize,

V bratislavském Snortn jsme objevili raritu - doslovný překlad 
z pražského čs. sportu "Týždeň Velkých cien", Plánek je poaepsán 
jiných novinářem - byly vyplaceny dva honoráře ?

Perfektní zpravodajství přináší pnět Brněnský večerník. 25,9. 
re fetoval o posledním CTJ v Chomutově v obsáhlém článku s titulkem 
"O medaili". I7.I0. jsou brněnští čtenáři opět komplexně informováni - 
- tentokrát článkem "Bronzový golf" o finále ligy v Příbrami. 24.1c. 
přináší dokonce Brněnský večerník článek "Na Bavorsko nestačili".
Je to smutné, když o mezistátních utkáních referuje pouze 1 periodi
kum, ještě k tomu lokální. Tento článek je zároveň svědectvím o tou, 
že se brněnští golfisté starají nejen o popularitu vlastního oddílu 
v případě úspěchů, ale podávají informace skutečně o všech akcích, 
které jsou pro náš sport důležité.

Směr Bánská Bystrica uveřejnil 3I.I0. zprávu “Rekord v minigolfe". 
Je podána informace o třetím ročníku turnajemO pohár vzniku ČSFR," 
kde dosáhl 3 . Buchcar výkonu 118 úderů na 6 k 1. Jak uvádíme na ji
ném místě, výkon nebyl jako rekord uznán, přesto je chvályhodné, že 
je středoslovenská veřejnost o golfovém dění informována.

Svobodné slovo se I2.ll. zabývá v článku "Kolik financí rozděle
no" Valnou hromadou českého svazu tělesné výchovy. Je zde jmenován 
i náš svaz jako nový člen ffesTV.

Dvakrát se našim sportem zabýval i deník Lidové noviny - i když 
v poněkud netradičních souvislostech, p.lo. jsme se z článku "Z ústa
vu domov" dověděli, že v jedné z variant dostavby Jedličkova ústavu 
se počítá i s minigolfem. 23.II. v článku “Krása a nápad předností" 
je popisována činnost dobročinné organizace ARPIDAt která pomáhá zdra
votně postiženým dětem. Opět mimo jiné za pomoci minigolfu.

Na závěr jedna poznámka - o obsahu této rubriky rozhodujete vy, 
golfisté a potencionální přispěvatelé do tisku všeho druhu. Čím ví
ce budete bombardovat naše deníky svými příspěvky (zatím je to sníš 
sem tam ojedinělá rdna), tím bude pestřejší i naše rubrika. A třeba se 
dočkáme i toho, že budeme jednou neodbytné novináře z našich turnajů 
odhánět, aby nám dali alespoň trošku klidu.
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Smutno, velmi smutno nám bylo, když jsme se po uzávěrce 

dozvěděli, že zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 58 let 

Ing.Josef K ů r k a .

Snad všichni jsme měli rádi jeho noblesní květnatou řeč.

Jeho laskavá povaha a prokvetlé tváře nedávali nikomu 

tušit, že bojuje se zákeřnou chorobou. Na hřišti byl 

zvyklý bojovat až do konce a nic nevzdávat. Boj o svůj život 

prohrál 4.1.1991.

Vzpomínejte s úsměvem !
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Tiskařský šotek se bohužel nevyhnul ani poslednímu číslu 
Zpravodaje. Naopak se zdá, že jeho řádění nabývá stále více 
na intenzitě. Kromě řady drobných překlepů došlo tentokrát i 
k několika chybám skutečně závažným.

Přehození odstavců v referátě o RTJ v Hradci Kr. zřejmě zpo
zoroval pouze autor, nicméně je záhada, jak k něčemu takovému 
mohlo technicky dojít.

Ve dvou článcích došlo k jiné chybě: Vypadla část věty a 
zbytek byl svojen s větou následující. )e to případ Slánku 
M Arbeita "Mistrovství Evropy IppO", kde věto na str. zy na kon
ci 2. odstavce má správně znít.

"Přehřátým míčem Deutschmann 0 8 6  dal Aleš Vítek dvojku,
0 číslo nižším Deutschmannem 085 /naše družstvo ho nevlastnilo/... 
atd.

Druhá chyba vznikla na str. Iq ve článku V. Doležela o RTJ 
v Bystřici p.H., kde došlo ke spojení těchto dvou vět:
"Bystřičky Radek Doležel v něm zdolal kroměřížského Viktora Trdli- 
du. pozoruhodné je 7. místo /pp úderů/ óoleteho Bystřičana Mirosla
va Tesaře, hráče SK Morava Kroměříž, velkého průkopníka tohoto 
sportu v Bystřici p.H."

Za překlep roku můžeme bezpochyby prohlásit zkomolené jméno 
juniorského mistra Evropy (str. 8). Do I4 písmen se vloudily "pou
hé’ 4 překlepy a vznikl pozoruhodný jazykolam: Harakd Erkbrzcg. 
Správně má jméno znít Harald Elbruch.

Obzvláštní smysl pro ironii šotek projevil v případě nadpisu 
glosy p. Prchala "Na vrch huj a ve vnitř ...", který kritizoval 
nesmírné množství chyb v minulých číslech zpravodaje. Vypadlo pís
meno a z "navrch" byl "návrh".

Ale vážně; tiskařský šotek je bytost nadpřirozená a za všech
no samozřejmě může lidský faktor. Už v minulé "redakční poznámce" 
jsme vysvětlovali, proč jsme nuceni dávat do tisku i ne zcela kva
litní předlohy, úsilí o zlepšení práce redakce však pokračuje a 
věříme, že časem bude všechno lepší a že rubrika "opravy" nebude 
nutnou pomůckou pro čtení předcházejících čísel.

Všem postiženým se omlouváme.

Redakce



SLOSOVACÍ A K C E

Redakce Zvravodai e přichází s dalším nápadem,jak zatraktiv
nit náš časopis v konkurenci všech Respekt A, Reflexu, Expresů a 
Sexboxů. připravili jsme pro vás slosovací akci o dvě peněžité 
odměny. Každý výtisk zpravodaje č. l/lggl bude očíslován a na prv
ním celostátním turnaji budou vylosováni dva Slastní výherci peně
žitých cen - lo o , - korun československých (vnitřně směnitelných)

Ale oozorj d o  slosování budou zařazeni pouze předplatitelé, 
kteří uhradí předolatné 40,-Kčs (nezdražujeme I) na adresu hospo
dáře ČSDG (Libor Vančura, Kollárova 673, 25O 82 Úvaly) do gl^l^Ql I 
V případě hromadných předplatných celých klubů si poznačíme~clšlá, 
která klub obdržel a přesného vlastníka-výherce si musí určit 
klub. (n anř. Plzeň si předplatí lo výtisků, dostane čísla 2I-3O, 
vylosováno bude číslo 25. To, že konkrétním výhercem je Pepa Mráz, 
určí kompetentní osoba v Plzni na základě vnitřní evidence). Takže 
nemusíte zbytečně posílat individuální předplatné.

Hodně štěstí přeje redakce I
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I N Z E R C E

V letošním roce isme očekávali vyšší zájem o náš časopis než 
byl skutečný odběr. zoyla nám proto část nákladu. Nabízíme komplet
ní ročník Ippo s čísly 1 -8 za sníženou cenu 25,-Kčs. Budoucí spe
kulanty už nyní upozorňuj emeî žé~řóSňTk~Tč'ol~oúdě~vyráb8n nouze 

předplaceném nákladu vzhledem ke zvýšeným nákladům na tiskárnu 
proto žádný výprodej příští rok nebude I

redakce

POTŘEBUJETE PENÍZE ? zavolejte si hospodáři ÍSDG domň na jeho 
nové tel. číslo (Oalppplajp /
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> * R 6 e Ivan Roemer - potřeby pro dráhový g o l f

N a b ř  d k a m í č • 4

s e r ie  GT '
barvo odskok tvrdost váha p o u ž it í

r
GT 1

midi
ze lená /černá/ 21

20
85 42

52 podobný míč
enorra

/černé/
19 63 mg B 6 j

pyramidy, most
GT 2 okr ová 1T 85 42

midi 16 52 podobný mfě
enarm 15 63 GT 1, pom ale jš í

serie. RG
KG 1 černá /černá/ 14 85 40 podobný míč

midi 14 50 mg E 8;
enorm 13 60 pyramidy, příčky

RG 2 šedá /černá/ 1 1 85 40 s te jn é  jako
midi 11 50 u RG 1
enarm1 10 60

RG 3 b í l á /černá/ 9 83 40 položené, šnek,
midi 9 50 proudy,' pyramidy
enarm: 8 60

RG 4 b í lá - /černá/ 7 83 40 šnek, p říčk y ,
midi černá- 7 50 proudy
enarm bílá 6 60

BG 5 růžová /Černá/ 5 83 40 k lín y ,  sopka,
midi 5 50 rovné dráhy
cnonn' 4 60

s e r ie  PM
PM 1 modrá /modrá/ 63 /65/ 60 31 lehký míč na

midi 62 /64/ 3e trubky, blesky
enarm 61 /62 / 44 r  na vodu

PM 2 oranžová /tm. čeř - 59 /61 / 57 31 podobné jako
mid i vená/ 58 /60/ 38 u PM 1
enarm 57 /59/ 44

PM 3 chrom • /sv. hně - 55 /57/ 5 5 31 pom a le jš í ve rze
midi ž lu tá dá/ 54 /56/ 38 k PM 1 a 2
enom 53 /55/ 44 podobná B+M A 1

PM 4 modrá- /sv. hně -  51 /53/ 55 31 ne jp omele j š í
midi ž lu tá - , d á/ 50 /52/' 38 míč z PM
enarm 49 /51 / ?■ 44

r  lak
V e lik o s t i míčů: bez ozn. * 37 - 38 mm Ceny : bez 85 ,- 90 ,-

midi 39,5 -  40, 5 mm midi 9 5 ,- 100,-
enomr = 42 - 43 mm enorm 155,- 110,-

Odskoky měřeny p ř i 2 5°C na betoně.
Opravy laků a firmemnfch označení míčů r  o e zahrnuty v ceně. 
Možno té ž  z v o l i t  u nelakovanýcb va r ia n tu  r + -  hrubý, sekavý
Objednávky na adrese : Ivan Roemer

Táborská 104 
615 00 Brno:

/posílám  na dobírku, 
p la t í  zákazník/
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