




W g Z P R Á V Y Z  TURNAJŮ

CfjCELOSTÁTNÍ TURNAJE

Kvalifikace o I. ligu - Brno Bystrc, 20.,21.8.1994

Již po třetí v letošní sezóně byla pozornost dráhových golfistů soustředěna do 
Brna na hřiště MGC v Rakovci. Tentokrát to byla dvojice kvalifikačních turnajů, které 
měly rozhodnout, kdo doplní šestici týmů v I. celostátní lize družstev na konečných 
osm pro sezónu 1994-95.

Z devíti možných účastníků jich přijelo pouze šest. Ze západních Čech nepřijel 
nikdo, ze severní Moravy Uničov, ostatní oblasti byli kompletní (Tanvald, Hr. Králové 
- Bystřice p.H., Mostkovice). K nim se řadil hlavni favorit a specialista na kvalifikace, 
tým Aritmy, který měl v Brně obhájit svou prvoligovou příslušnost, kterou se mu 
nepodařilo potvrdit v dlouhodobé soutěži.

Průběh prvního dne rozdělil soutěžící do třech dvojic. Zvítězil zkušený fJničov o 
úder před Aritmou. S patnáctiúderovým odstupem následoval Hr. Králové opět o 
úder před svým oblastním rivalem z Tanvaldu. Na chvostu zůstaly oba celky jižní 
Moravy, z nichž Mostkovice byly o 2 údery lepší Bystřice p.H.

Průběh druhého dne však měl jinou a nečekanou podobu. Zvítězil nadějný 
celek Hr. Králového, pražská Aritma zůstala opět o úder druhá a třetí příčku vybojoval 
Tanvald. Až čtvrtý byl Uničov a toto umístění mu zavřelo vrátka k postupu.

Celkovým vítězem se stalo družstvo Hr. Králové a druhým místem v pořadí 
obhájila svou prvoligovou příslušnost Aritma. Nejsmutnější opuštěl soutěž Uničov, 
kterému k celkovému vítězství stačilo porazit druhý den Tanvald a skončit třetí. To je 
to kdyby ... Spolu s Tanvaldem, Mostkovicemi a béčkem Bystřice p.H. musí zkusit 
své štěstí znovu napřesrok.

Výsledky. Celkové pořadí:

1. d e n : 1. Slávia Hradec Králové 11 961
1. Uničov 473 7 2. Aritma Praha 10 947
2. Aritma 474 5 3. Unex Uničov 10 960
3. Hr. Králové 489 4 4. SEBA Tanvald 7 969
4. Tanvald 490 3 5. 1. DGC Bystrice p.H “B" 3 986
5. Mostkovice 496 2 6. SK Mostkovice 3 987
6. Bystřice p.H. "B" 498 1

Vlastimil Doležel
2. den :
1. Hr. Králové 472 7
2. Aritma 473 5
3. Tanvald 479 4
4. Uničov 487 3
5. Bystřice p.H. "B" 488 2
6. Mostkovice 491 1
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4. CTJ + 1. kolo I. ligy družstev - Šternberk. 3.,4.9.1994.

Po měsici se na severní Moravu opět sjeli hráči a hráčky, tentokrát k 
celostátnímu turnaji a I. lize družstev. Pěkné tréninkové počasí vystřídal při sobotním 
zahájeni déšť, ale po dvouhodinovém přerušeni se pak vše odehrálo (i když se čtvrtý 
okruh dohrával pro tmu až druhý den).

Hřiště na koupališti se konečné po dvaceti letech dočkalo absolutního výkonu 
a to hned 5 x : poprvé osmnáctku zahrál Ladislav Švihel. A že se hrálo na výborné 
připraveném hřiš ti, dokumentuje I nový český rekord na 1 okruh družstev. Olomouc 
zahrála 99 úderů. Soutěže družstev přinesly poněkud netradiční pořadí. Zvítězila 
posílená Olomouc před Brnem a doposud vítězící Chomutov skončil až třetí. I juniorská 
liga měla netradičního vítěze v družstvu Brna (tentokrát nastoupila všechna družstva).

V kategoriích jednotlivců se na čelných místech v podstatě rozhodovalo až do 
posledního okruhu. Obvyklé rozřazováni na některém z prvních tři míst tentokrát 
zdrželo vyhlášeni vítězů téměř o hodinu (Junioři dohráli náhlou smrt až hodně za 
polovinou hřiště) a tak se vyhlášeni vítězů s řadou cen od místních sponzorů zúčastnila 
jen hrstka účastníků. Stálo by za to přehodnotit smysl rozřazováni vůbec.

Výsledky:

Muži: 61 účastníků 1. Lokomotiva Olomouc 432 9
2. Start Brno 436 7

1. Andr Zdeněk Rakovník 164 3. SK DG Chomutov 438 6
2. Vilek Aleš Olomouc 166 4. LEKO Rakovník 454 5
3. Molnár Karel Chomutov 167 5 . 1.0GC Bystřice p.H. 462 3,5
4. Clpro Petr Chomutov 168 Slávla Hr. Králová 462 3,5
S. Llpmann Milan Chomutov 171 7. DIAN Praha 469 2
6. Benčik Leonard Olomouc 171 8. Aritma Praha 477 1
7. Švihel Ladislav Brno 171
8. Spáčil Jaroslav Uničov 174
9. Karásek Kamil Olomouc 174 1. kolo 1. Juniorské ligy :
10. Daniel Otakar Brno 175

1. Start Brno 271 6
Ženy: 12 účastnic 2. Aritma Praha 289 4

3. TANASOCheb 300 3
1. Bystflcká Adéla Rakovník 185 4. KDG Šternberk 303 2
2. Šmoldasová Lenka Bystňce p.H. 188 5. DIAN Praha 304 1
3. Perglová Anděla DIAN 188
4. Trelová Vladimíra Chomutov 196
5. Meszárosová M. Olomouc 198 Otakar Karásek

Kublková Dana Uničov 198

Junioři: 24 účastníků

1. Klapal Jan Olomouc 172
2. Král Vladimír Brno 177
3. Jansa Michal Bystřice p.H. 177
4. JezdlnskýAleš Hr. Králové 178
5 . Šebela Marcel Brno 181
6. Malík David Aritma 186
7. Majkus Zdeněk 
1. kolo I. ligy :

Arilma 187
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5. CTJ + 2. kolo I. ligy družstev - Aritma Praha,
17..18.9.1994.

Poslední letošní prvoligový turnaj byl přidělen Aritmě Praha.

Praha je z hlediska koncentrace hráčů i klubů největším centrem dráhového 
golfu u nás. Tento turnaj ale skončil pro Pražáky krachem herním i organizačním.

V pořádajícím klubu se rodina Valentova rozhodla po letech vypustit organizaci 
částečně a hru úplně. Zbytek poměrně početného klubu nedělal nic a podle toho to 
také dopadlo... Turnaj se odehrál jaksi setrvačnosti a za šestičlenného "pečlivě 
vybraného" domácího prvoligového týmu dva nestihli začátek a k turnaji nenastoupili.

V soutěži žen Šmoldasová. Kubiková a Bystřická nepustily nikoho dalšího na 
stupně vítězů. Nejlepši hráčka z Prahy skončila desátá.

Závěr sezóny perfektně vyšel A. Jezdinskému z Hradce. Výkon 174 stačil k 
vítězství o 8 úderů před M. Špidrou. Souboj o bronz vyhrál trochu překvapivě M. 
Kudr nad M. Jansou. Nejlepši junior z Prahy byl desátý.

Petr Cipro se nijak neohlížel na nepříjemné podzimní počasí, nehrál sice ani 
jednou "18", ale tři devatenáctky a nejhorši výkon 21 stačily k překonáni loňského 
fantastického výkonu V. Krejčího a výsledkem byl nový český rekord na 8 okruhů - 
161. Jeho oddilový spoluhráč K. Molnár na druhém místě zůstal v uctivé vzdálenosti 
9 úderů. Sbirku brněnských bronzů doplnil na dva L. Švihel. Nejlepšiho umístěni ze 
všech Pražáků dosáhl na 9. místě B. Pokorný z Ústí n/L.

V I. lize dospělých vrátil SK DG Chomutov svým konkurentům porážku ze 
Šternberka a s velkým náskokem zvítězil. Vzhledem k druhému mistu Brna a třetímu 
Olomouce je pořadí po podzimní části ligy velmi napínavé. Z dalšího pořadí stojí 
určitě za zmínku vynikající umístěni nováčka z Hradce Králové, jehož hráči se v I. 
lize přímo překonávají. Uvidíme, zda jim to vydrží i na jaře. Pražské týmy nelichotivě 
uzavírají celkové pořadí.

Juniorská liga po loňském zahřívacím ročníku letos nabírá dech. Zúčastňuje 
se všech pět kompletních družstev a výsledky jsou také kvalitní.

Výsledky:

Muži: 57 účastníků

1. Cipro Petr Chomutov 161
2. Molnár Karet Chomutov 170
3. Švihel Ladislav Brno 174
4. Andr Zdeněk Rakovník 175
5. Lipmann Milan Chomutov 176
6. Kováč Roman Brno 177
7. Metyš Jan Brno 177
8. Benčík Leonard Olomouc 178
9. Pokorný Bohumil DIAN 180
10. Doležel Radek Bystříce p.H.181

Ženy: 14 účastnic
1. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H.189
2. Kubiková Dana Uničov 193
3. Bystřická Adéla Rakovník 195
4. Llsová Petra Cheb 199
5. Nečekalová Jana Cheb 199

Junioři: 27 účastníků
1. JezdinskýAleš Hr. Králové 174
2. Špidra Marek Rakovník 182
3. Kudr Michal Brno 183
4. Jansa Michal Bystřice p.H. 184
5. Král Vladimír Brno 185
6. Drozda Zdeněk Chomutov 187
7. Klapal Jan Olomouc 187
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2. kolo I. ligy: 2. kolo I. juniorské ligy:

1. SK DG Chomutov 443 9 i. Start Brno 280 6
2. Start Brno 459 7 2. Aritma Praha 301 4
3. Lokomotiva Olomouc 464 6 3. TANASO Cheb 310 3
4. LEKO Rakovník 470 4,5 4. DIAN Praha 322 2

Slávla Hr. Králové 470 4,5 5. KDG Šternberk 373 1
6. 1.DGC Bystřice p.H. 474 3
7. DIAN Praha 478 2 Tabulka po 2. kole :
8. Aritma Praha 904 1

1. Start Brno 12 887
Tabulka po 2. kole : 2. Aritma Praha 8 seo

3. TANASO Cheb 6 810
1. SK DG Chomutov 15 881 4. DIAN Praha 3 628
2. Lokomotiva Olomouc 15 896 5. KDG Šternberk 3 678
3. Start Brno 14 895
4. LEKO Rakovník 9,5 924 -L V -
5. Slávia Hr. Králové 8 932
6. 1.DGC Bystřice p.H. 6.5 936
7. DIAN Praha 4 947
8. Aritma Praha 2 1381
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£ § OBLAST ČECHY-ZÁPAD

8. a 9. OTJ + 1 kolo II. ligy družstev • Cheb, 10..11.9.1994.

Celý podzimní program naši oblasti byl naplánován až na úplný západ Čech. 
Dřivé se v podvědomí lidi pod pojmem divoký západ vybavil americký kontinent. 
Bohužel dnes je tomu jinak. Divoký západ se nachází už i u nás. V poklidném golfovém 
víkendu, kdy už unavení hráči začali myslet na konec sezóny, se téměř za humny 
děli věci neuvěřitelné.

Nejprve pár km směrem na hranici k Pomezi přepadli maskovaní lapkové 
směnárnu u silnice. Akce se vydařila a veškerá hotovost kompletně změnila majitele.

Další, tentokrát morbidní událost se udála na silnici k Aši, kde došlo k ošklivé 
dopravní nehodě, jejíž jeden účastník po několikerém střetu s projíždějícími auty 
přišel o hlavu.

A aby se dodrželo pravidlo tří, tak u Františkových Lázní zastřelil policista němec
kého řidiče, který se odmítl podrobit silniční kontrole.

Sedmičky na labyrintu pánů Bireše a Stejskala nebo prezidentská sedma na 
trubce, ve srovnání s výše popsanými událostmi, vzbuzuji jen letmý úsměv.

Výsledky:

8. OTJ - sobota:

Muži: 41 účastníků

1. Kantor Dušan Příbram 88
2. Souček Milan Rakovnik 89
3. Staněk Stanislav Rakovník 95
4. Mandák Josef Chomutov 95
5. T rnka Jiří Rakovnik 96

Ženy: 11 účastnic

1. Bokrová Josefa Příbram 104
2. Fledlerová Jar. Fr. Lázně 106
3. Nečekalová Jana Cheb 108

Junioři: 10 účastníků

1. Nečekal Marek Cheb 99
2. Drozda Zdeněk Chomutov 99
3. Masér Luděk Fr. Lázně 109

9. OTJ - neděle:

Muži: 40 účastniků

1. Lisa Miroslav ml. Cheb 94
2. Bystřičky Tomáš Rakovnik 96
3. Kropáček Václav Rakovnik 99
4. Trnka Jiří Rakovnik 100
5. Vosmik Petr Chomutov 100

Ženy: 12 účastnic

1. Fiedlerová Jar. Fr. Lázně 97
2. Bystřická Adéla Rakovnik 101
3. Lisová Petra Cheb 102

Junioři: 11 účastníků

1. Drozda Zdeněk Chomutov 99
2. Nečekal Marek Cheb 101
3. Landa Pavel Příbram 101

1 .1kolo II. ligy:
1. LEKO Rakovnik "B" 505 8
2. TANASO Cheb “A" 513 6
3. SK DG Chomutov "B" 518 5
4. ČLL Fráni. Lázně 524 4
5. Spartak Příbram 526 3
6. TANASO Cheb "B" 528 2
7. SláviaVŠ Plzeň 972 1

- prc
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QšžOBLASTMORAVA-SEVER

8. OTJ ±  1. kolo II. ligy družstev - Opava. 10.9.1994,

Do podzimní části oblastních soutěži schválili zástupci STK oddílů sevarnl 
Moravy změnu systému hry a hodnoceni oblastního poháru. Jednotlivci hraji na 3 + 
1 okruh s postupem 50 procent do finále a odtud vyplývají i tři okruhy pro soutěž II. 
ligy. Oblastní pohárový žebříček se bude hodnotit z turnajů podzim - jaro. Hned na 
tomto turnaji se však uvedené úpravy staly zdrojem protichůdných diskuzi.

Pěkné počasi přineslo nečekané výsledky zejména v družstvech (tentokrát 
kluby přihlásily do soutěže jen po jednom družstvu, Kopřivnice žádné). Silná sestava 
Uničova jen se štěstím dotáhla v posledním okruhu výborně hrajici Šumperk, naopak 
se vůbec nedařilo družstvu Šternberka.

Novinkou na severní Moravě je II. liga juniorských družstev. I zde měli navrch 
šumperští, kteři zvítězili před Olomoucí a svým béčkem.

V kategoriích jednotlivců si vítězství odnesli prakticky titíž hráči jako v úvodním 
letošním OTJ na tomto hřišti. Výsledky však byly mnohem kvalitnější.

Výsledky: 1. kolo II. ligy :

Muži: 40 účastníků 1. MAPA Šumperk 365 6
UNEX Unlčov 365 6

1. Šalanlal Lubor Olomouc 88 3. GOLF Opava 373 4
2. Waligora David Opava 89 4. Loko Olomouc "B" 382 3
3. Langr Libor Opava 61 5. Slezská Opava 392 2
4. Spáčil Jaroslav Unlčov 93 6. KDG Šternberk 394 1
5. Vaňák Václav Seefeld 95

1. kolo II. juniorské ligy :
Ženy: 8 účastnic

1. MAPA Šumperk 1. 224 5
1. Kublková Dana Unlčov 88 2. Lokomotiva Olomouc 234 3
2. Meszárosová M. Olomouc 102 3. MAPA Šumperk II. 270 2
3. Hlochová Dana Unlčov 108 4. UNEX Unlčov 559 1

Junioři: 21 účastníků O. Karásek

1. Klapal Jan Olomouc 94
2. HeřmanskýJan Šumperk 97
3. KrecI Mo|mir Šternberk 98
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^ O B L A S T  MORAVA-JIH

8. OTJ + 1. kolo II. ligy družstev - Jedovnice, 28,8.1994

Po loňské premieře se sjelo k první repríze do Jedovnic u Blanska celkem 41 
hráčů, opět bez hráček, aby po dvouměsíční přestávce bojovali o další oblastní body.

Obě kategorie jednotlivců měly velmi dobrou úroveň, což dokazuje skutečnost, 
že celkem 12 hráčů překonalo základní rekord hřiště na 4 okruhy a padl i rekord na 
1 kolo.

V soutěži mužů zvítězil po rozstřelu mostkovický P. Zubač před J. Křížem, novým 
hráčem Bystřice p.H.. Třeli byl dalši bystřičky hráč V. Macek.

Soutěž juniorů byla záležitostí trojice brněnského Startu. Zvítězil reprezentant 
V.Král o úder před V. Šenkyřikem a třetí byl M. Kudr.

Současně byla zahájena II. liga družstev. Nejlépe odstartovaly Mostkovice, 
posílené Jirkou Rimplerem z Blanska. Nebezpečí jim zprvu hrozilo jen od béčka 
Startu Bmo. Příjemným překvapením byl start nového účastníka II. ligy, družstva 
KMG Vyškov, byť zatím jen ve třech hráčích. Na jaře se jistě zbaví ostychu i dalši 
jejich hráči a Vyškov bude rovnoceným členem jihomoravské rodiny.

Výsledky: 1. kolo II. ligy :

Muži: 29 účastníků 1. SK Mostkovice 497 7
2. Start Brno "B" 508 5

1. Zubač Petr Mostkovice 93 3. 1. DGC Bystr. p.H. "B” 521 4
2. Křiž Jan Bystřice p.H. 93 4. MGC Blansko 527 3
3. Macek Vojtěch Bystřice p.H. 95 5. MGC 90 Brno 532 2
4. RimplerJiři Mostkovice 97 6. KMG Vyškov 1521 1
5. Láník Jan Moslkovice 97

Vlastimil Doležel
Junioři: 12 účastníků

1. Král Vladimír Start Brno 97
2. Šenkyřik Vít Start Brno 98
3. Kudr Michal Start Brno 100

Pozn. red.: Jak se následně ukázalo na diplomatickém poli, s přestupem hráčů 
Kříže a Stroblíka do Bystňce a s výsledky tohoto turnaje to není tak jednoduché...

9. OTJ - Start Brno, 10.9.1994

Dva týdny po jedovnickém zápolení se dráhoví golfisté jihomoravské oblasti 
sešli v Lesné v počtu 39 hráčů, mezi nimiž opět nebyly ženy.

Soutěž juniorů byla vyrovnaným soubojem tří brněnských hráčů. Své první 
vítězství si v rozstřelu zajistil Pavel Janík z MGC 90 před V. Králem ze Startu. Jen 
úder za nimi skončil další hráč Startu V. Šenkyřik.
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Také v soutěži mužů unikla trojice hráčů ostatním. Zvítězil domácí L. Švihal o 
úder před svým nedávným spoluhráčem J. Křižem, nyní hráčem 1. DGC, jenž sl 
druhou příčku vybojoval v úspěšném rozstřelu s dalším z bratři Švihelů.

Výsledky:

Muži: 25 účastníků Junioři: 14 účastníků

1. Švihel Ladislav
2. Křiž Jan
3. Švihel Karel
4. Škoplk Zdeněk
5. Kováč Roman

Start Brno 83 
Bystřice p.H. 84 
Start Brno 84 
Mostkovice 88 
Start Brno 88

1. Janik Pavel
2. Král Vladimír
3. Šenkyfik Vit

MGC Brno 90
Start Brno 90
Start Brno 91

Vlastimil Doležel

10. OTJ + 2. kolo II. ligy družstev - Start Brno, 11.9.1994

Závěr mistrovských soutěži v kategoriích jednotlivců v sezóně 1994 přilákal na 
hřiště v Loosově ulici celkem 41 hráčů, opět bez žen.

Juniorský reprezentant, brněnský V. Král předvedl všem zúčastněným, že lze 
občas zahrát naprosto strojově. V každém z okruhů dosáhl totiž 22 a zvítězil s 
náskokem devíti úderů před trojici svých největších pronásledovatelů. Na sobotního 
vítěze P. Janíka zbylo až 7. misto.

Kategorie mužů měla vynikající úroveň zásluhou dvou domácích hráčů J. Metyš, 
K. Švihel, kteří zahráli nový rekord hřiště na čtyři okruhy. Šťastnějším v rozstřelu byl 
nakonec J. Metyš. K. Švihel vyrovnal rekord na jeden okruh, když v posledním kole 
zahrál 18.

Ve 2. kole II. ligy to dlouho vypadalo na vítězství domácích. Jejich velmi pokažený 
závěr však otevřel cestu k vítězství béčku bystřického 1. DGC. Rezerva Startu nakonec 
těsně uhájila 2. přičku před svým brněnským rivalem MGC 90, který se téměř 
pravidelně zlepšoval v každém kole. Nováček Vyškov nastoupil opět jen se třemi 
hráči. Dostanou na jaře odvahu soutěžit i dalši hráči tohoto klubu?

Výsledky: 2. kolo II. ligy :

Muži: 28 účastniků 1. 1. DGC Bystřice p.H. “ B" 480 7
2. Start Brno "B" 487 5

1. Metyš Jan Start Brno 80 3. MGC 90 Brno 489 4
2. Švihel Karel Start Brno 80 4. SK Mostkovice 502 3
3. Stroblik Martin Bystřice p.H. 87 5. MGC Blansko 521 2
4. Zubač Petr Mostkovice 89 6. KMG Vyškov 1447 1
5. Roemer Ivan MGC Brno 89 *•

Svoboda Martin Start Brno 89 Tabulka po 2. kole :

Junioři: 13 účastniků 1. 1.DGC Bystřice p.H. “ B” 11 is:2. Start Brno “ BM 10
1. Král Vladimír Start Brno 88 3. SK Mostkovice 10 199
2. Kudr Michal Start Brno 97 4. MGC 90 Brno 6 1021
3. Šenkyřik Vít Start Brno 97 5. MGC Blansko 6 1048

6. KMG Vyškov 2 2988

Vlastimil Doležal
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<|fps TATNÍ TURNAJE

Mezinárodní turnaj “O erb města” - Šternberk. 6.,7.8.1994.

Ke dvacátému výročí vzniku svého klubu uspořádali šternberští tradiční turnaj 
“  O erb města" (15 ročník) jako mezinárodni. Dlouhotrvající vedro sice spíše lákalo 
účastníky do bazénu než na hřiště a trochu komplikovalo organizaci turnaje na 
koupališti, ale předání cen skončilo skončilo bouřkou a ochlazením.

Domácí ukázali zahraničním účastníkům zajímavosti města a páteční večer 
všichni strávili na Kiosku při posezení a tanci. Třicítku hráčů z Holandska (Bilthoven) 
a Rakouska (Wien, Linz, Steyer, Baden, Seefeld) doplnili převážně hráči okolních 
oddílů. Hrálo celkem přes 60 účastníků na 3 + 3 okruhy.

Vítězové v kategoriích byli z různých klubů, ale na domácí zbyla až druhá a 
třetí místa. Symbolický "Erb" si odnesl až po rozřazeni s uničovskou Kubíkovou Jiří 
Borovička z rakouského Badenu. Ve vložené kategorii výběrů zemi vyhráli jak muži, 
tak ženy Moravy.

Výsledky: Muži: 31 účastníků

Žáci: 9 účastníků 1. Borovička Jiří Baden 130
2. Římský Stanislav Unlčov 133

1. Konrád Robert Sleyer 148 3. Gerža Vit Šternberk 136
2. Bartl Milan Unlčov 149
3. Lichtenberger M. Steyer 157 Senioři: 7 účastníků

Junioři: 6 účastníků 1. Kantor Dušan Přibram 138
2. Karásek Otakar Šternberk 139

1. Klapal Jan Olomouc 132 3. Bednář Jaromír Šternberk 141
2. Gerža Michal Šternberk 141
3. Krecl Mojmír Šternberk 143 Družstva: 9 účastníků

Ženy: 8 účastnic 1. UNEX Unlčov 539
2. KDG Šternberk "A” 553

1. KubikováDana Unlčov 130 3. Lokomotiva Olomouc 501
2. Meszároszová M. Olomouc 145
3. Lahnerová Hana Seefeld 147 Otakar Karásek

Memoriál Martina Zeleného.
III. ročnik - Hradec Králové. 6.,7.8.1994

Českému golfistovi jsou stále bližší body, než radost z vítězství či finanční 
premíe, takže účast na pohárových turnajích bývá bohužel nízká.

V Hradci Králové se navíc v minulých letech už několik rutinovaných hvězd 
spálilo a bylo vyřazeno hned v prvním kole neúprosného KO systému, takže letos se
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na startu sešlo pouze 16 odvážných, i když dotace od mecenáše Zezulky ve výši 
5.000,- Kč určitě nebyla zanedbatelná.

V sobotu se hrála kvalifikace na 2 okruhy o nasazeni do nedělního pavouka. V 
neděli pak vypukl ostrý vyřazovací boj, hraný navíc ve hře na jamky (t.j. vítězství na 
Jednotlivých drahách).

Do čtvrtfinále dokázali proniknout ještě 4 přespolní, ale v semifinále zastupoval 
zbytek světa už jen B. Pokorný z DIANu. Zde dokonce dokázal zlikvidovat hlavniho 
favorita Š. Slezáka. Ve druhé dvojici byl úspěšnější I. Martinek než M. Tománek, 
který hrál první turnaj na svém novém domácím hřišti. Ivo Martinek se nadal zastavit 
ani ve dvoukolovém finále a zvítězil na jamky v poměru 13:8.

Výsledky:

1. Martínek Ivo Hr. Králové
2. Pokorný Bohumil DIAN
3. Tománek Martin Hr. Králové
4. Slezák Šimon Hr. Králové
5. Janík Jiří Hr. Králové

Hanuška Milan Oáza
Nepimach Luboš ml. Tanvald
Mužík Pavel Aritma

-L V -

Mezinárodni 24-hodinovv maratón, Aritma

"Možná přijede i Erlbruch," tvrdili někteří. Druhá část zprávy ovšem zněla, že 
pokud německý reprezentant a exmistr Evropy H. Erlbruch přijede, přiveze s sebou 
své děvče a golfu se bude věnovat pouze okrajově. Nakonec nepřijel ani Erlbruch, 
ani žádný jiný zahraniční účastník. Není se co divit, protože týden před turnajem 
skoro nepřetržitě pršelo. Ani během turnaje nebylo počasí zdaleka tak Ideální jako v 
minulých letech, přesto o dobré výkony nebyla nouze. Mezi dvaadvaceti ryze českými 
dvojicemi letošní ročník dle očekávání vyhráli domácí Malík a Majkus, kteří svůj tandem 
případně pojmenovali "Rozsekáme vás na sračky". No, mládenci, ale tak úplně na 
sračky to nebylo, šest úderů před druhými a sedm před třetími...

- ánek

Výsledky:

1. ROZSEKÁME VAS NA SRAČKY (Malík, Majkus) 716
2. RAKOVNIČTÍ'HRÁČI-(Kovář, Andr) 721
3. OTO, DÍK! (L. Metelka, Pokorný) 722
4. VOTROCI (Janík, Martinek) 731
5. MUŠKA (Mužik, Kantor) 741
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Mistrovství Evropy juniorů - Gallarate, 11. -13.8.1994

12. mistrovství Evropy juniorů proběhlo v italském městě Gallarate, které se 
nachází ve vzdálenosti 50 km severozápadním směrem od Milána.

Vrcholného mezinárodního podniku juniorů v sezóně se zúčastnilo celkem 81 
hráčů a hráček z 10 ti států.

Reprezentační družstvo z České republiky tvořili: David Malík, Zdeněk Majkus 
(oba Aritma Praha), Vladimír Král, Marcel Šebela (oba Start Brno), Michal Hruška 
(Slávia Hradec Králové), Zdeněk Drozda (SK DG Chomutov) a Marek Špidra (LEKO 
Rakovník). Trenérskou dvojici tvořili Radek Doležel a Petr Cipro, vedoucím výpravy 
byl Jan Valenta. V družstvu tedy chyběl Michal Jansa, který si v přípravě při soustředěni 
bystřických hráčů na MR v Brně nešťastně zlomil ruku. Měl to být jeho pátý a poslední 
start na MEJ.

V soutěži družstev se týmu ČR na minigolfu nedařilo. Po prvních dvou kolech 
byl náš celek dokonce na posledním osmém místě. Teprve po zlepšeni ve třetím 
kole jsme se z posledního mista odpoutali. Druhý den na miniaturgolfu jsme po 
úvodnim kole byli šesti, po dalším kole opět o misto klesli, ale poslední dvě kola, 
hlavně pak závěrečné, zastihlo naše hráče v dobré formě a po předstiženi Rakušanů 
a Italů jsme skončili na konečném 4. místě.

Mezi juniorkami suverénně zvítězily Němky. Rovněž bezpečně druhé místo 
obsadily Rakušanky, takže nakonec největší boj se soustředil o bronzovou příčku, 
kterou pro sebe těsně vybojovaly Švýcarky před Švédkami.

Favorizované Německo vedlo plných šest okruhů, aby nakonec v posledním 
přenechalo vítězství Švédsku.To zahájilo dost nenápadně, ale postupně se 
propracovávalo výš až k titulu. Ze začátku dobře vypadající Švýcarsko skončilo 
nakonec třetí jen 5 úderů od našich.

V kategorii jednotlivců musel mezi chlapci, poprvé v posledních pěti letech, 
rozhodnout o vítězi rozstřel. Rakušan Roland Hawel, vedoucí po dvou dnech, se 
utkal se Švédem Andersem Olssonem, který byl nakonec tim šťastnějším. Němci 
tentokráte nehráli tak významnou roli Jako v letech předcházejících a skončili bez 
medaile.

Z našich byl podobně jako v Klagenfurtu opět nejlepši David Malík, který dokonce 
obhájil své loňské 13. místo. Prvni den na minigolfu byl nejlepší V. Král (95 na tři 
kola), druhý den na miniaturgolfu zazářil M. Hruška (83 na čtyři kola). Byl to vůbec 
nejlepši výkon dne. Finále si krom výše uvedených hráčů zahrál ještě Z. Majkus.

V soutěži dívek, kterou jsme letos neobeslali, excelovaly německé hráčky, které 
obsadily první tři mista. Bezpečně zvítězila Tanja Pschererová, loňská bronzová z 
Klagenfurtu.

Jak tedy hodnotit naši účast? Junioři ČR skončili letos o jeden stupínek lépe



než vloni. Šlo o šťastnou náhodu nebo to byl důkaz zlepšující se úrovně našeho 
juniorského dráhového golfu? Odpověď na tuto otázku nám dá až Švédsko, dějiště 
MEJ 1995.

Nejlepši výkony na MEJ :

MG : 1 okruh - R. Slmonotta (I), B. Galda (A) 26
2 okruhy • A. Olsson (S), B. Galda (A) 56
3 okruhy - R. Slmonotta (I), R. Gerber (CH) 88

MTG : 1 okruh- M.Rhyn(CH)18
2 okruhy - A. Olsson (S), T. Grelffendorf (D), D. Malík (CZ) 41 
4 okruhy - M. Hruška (CZ) 83

Výsledky: Družstva junioři: 8 účastníků

Družstva junlorky: 5 účastníků 1. švédsko 1123
2. Německo 1126

1. Německo 575 3. Švýcarsko 1147
2. Rakousko 589 4. ČR 1152
3. Švýcarsko 626

Jednotlivci junlorky: 21 účastnic Jednotlivci junioři: 60 účastniků

1. PschererTanja Německo 293 1. Olsson Anders Švédsko 277
2. Poli Katrln Německo 299 2. Hawel Roland Rakousko 277
3. Relnlsch Corina Německo 301 3. Galda Bernd Rakousko 284

13. Malík David 293
21. Hruška Michal 297
22. Král Vladimír 298
24. Majkus Zdeněk 300
36. Špidra Marek 194

(méně okruhů)
39. Drozda Zdeněk 194
43. Šebela Marcel 197

Radek Doležel
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Pohár mistrů evropských zemí - Herzoqenburq, 25. 
27.8.1994.

Hráči Chomutova nám do redakce informace z PMEZ jako každý rok nesdělili, 
takže musíte vžit zavděk komentovanou výsledkovou listinou.

Turnaj se letos hrál na eternitu v Rakousku v příznivém srpnovém termínu 
vzhledem k termínovému posunu ME v Řecku. Přesto byl turnaj narušován deštěm.

Soutěže žen se zúčastnilo 9 mistrovských týmů. Domácího prostředí využily 
ženy UBSG 79 Salzburg-k přesvědčivému vítězství.

V soutěži mužů se na startu sešlo 11 mistrovských týmů včetně SK DG 
Chomutov a AŠK Slávia Trnava. Pravidlo o domácím prostředí v PMEZ nebylo 
porušeno ani letos. Klub z vídeňské čtvrti Voesendorf měl vysoké ambice již v minulých 
letech, ale teprve letos se naplnily. Německé supertýmy Brečhten a Mainz se musely 
spokojit s druhou a třetí příčkou. Čtvrtý skončil švédský Tantogarden, který naše 
mistry porazil o jediný úder. Páté místo Chomutova se zdá býti pod penzi. Naši 
slovenští sousedé nedopadli nejlépe (10. místo), ale ještě hůře jsou na tom ve 
výsledkové listině. Pořadatel je zařadil na poslední místo, přestože porazili norského 
mistra BGK Skjeberg o celých 22 úderů.

SK DG Chomutov nastoupil v sestavě : Molnár, Mráz, Pašek, Mandák, Cipro, 
Lipmann M. a Drozda. Nejlépe zahrál M. Lipmann.

Výsledky:

Ženy:
1. UBSG 79 Salzburg Rakousko 594 průměr 22
2. 1.MGC Mainz Německo 611
3. BGK Staffensdorps Švédsko 613

Individuální pořad!:
1. Plachola Helke Salzburg 189 průměr 21
2. Nordstroem Eva Staffensdorps 193
3. Kotzian Johanna Wien 194

Muži:
1. BGC Voesendorf Rakousko 1148 průměr 21,2
2. MGC Brechlen Německo 1167
3. 1. MGC Mainz Německo 1173
4. BGK Tantogarden švédsko 1181
5. SK DG Chomutov ČR 1182

Individuální pořadí:
1. Plachota Johann Voesendorf 186 průměr 20,6
2. Larsson Jlmmy Tantogarden 189
3. Schuster Relnhard Voesendorf 191

191 zahrálo ještě dalších šest hráčů , mezi nimi M. Lipmann.
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ZE ZAHRANIČÍ
,’v

Dnes nahlédneme do německého časopisu BAHNENGOLFHR č. 3 a 4/94.
- V č. 3 je uvedena statistika počtu německých sportovců dle jednotlivých sportů. 

Dráhový golf je s 13.607 registrovanými členy na 45. mistě. I přes úctyhodný počet 
hráčů je to horši umístěni mezi ostatními sporty než v České republice.

- Nejlepši němečtí hráči hráli v roce 1994 jeden ze svých žebříčkových turnajů 
na berlínském MTG hřišti Tempelhof. Toto hřiště je zajímavé několika vylepšeními. 
Kromě zúžených klínů, mostu s přídavnou překážkou a koše o průměru 30 cm, jsou 
to dvě dráhy známé z filcu. Konkrétně "Oerkelljunga" a "Gentleman". Obě znají naši 
reprezentanti z filcového ME. I na MTG byly pro špičkové německé hráče tvrdým 
oříškem. Na dráze "Oerkelljunga" (jakýsi malý úzký most s jamkou na kopci umístěném 
uprostřed cílového kruhu), dosáhli průměru 1,85 a dráha "Gentleman" (velice ztížené 
"V", do kterého se nelze dostat odrazem, ale pouze samospádem od horního 
mantinelu), byla vůbec nejtěžši na hřišti - průměr 2,01. Průměr celého hřiště byl 
25,58 a nejlepší kolo 20 zahrál M. Neuland. A pak že je hřiště v Rakovníku těžké.

- Bahnengoífer se pravidelně věnuje sportu pro všechny a masové základně 
DG. V jednom z minulých čísel jsme popisovali golfový balíček pro masový sport, 
který německý golfový svaz prodává klubům za výhodných cenových podmínek a 
který slouží pořadatelům náborových turnajů. Obsah baličku byl mezitím vylepšen. 
Sponzoruje ho kromě výrobce pohárů i firma REISINGER, známý výrobce míčů. 
Baliček má cenu 200,- DM, golfovým klubům je prodáván za 60,- DM a ostatním 
zájemcům za 90,- DM. Povinnosti je přitom uspořádat příslušný turnaj pro veřejnost 
nebo náborový turnaj.

- Ve dvou pokračováních je také uveřejněn obsáhlý článek "Akce se školami", 
který sice neobsahuje žádné převratné novinky, ale za to podrobný návod, jak 
postupovat při náboru dětí na školách. Vzhledem k tomu, že u nás přibývá klubů s 
osmi, šesti, ale bohužel i s méně členy, přetiskujeme překlad podstatné části článku. 
Problém bude ale možná v lom, že v některých klubech, kam by tato informace měla 
být především určena, nenašetřili za rok ani 40,- Kč na předplatné Zpravodaje, aby 
si to mohli přečíst. Tedy :

"Akce na školách" probíhá v Německu pod heslem - opatřeni k získáni nových 
členů - a pod patronaci předsedy svazu.

K tomu, aby byl dráhový golf všude známý jako školní sport, je  ještě dlouhá 
cesta, přesto existuje řada možnosti, jak se školami spolupracovat a jak snad také 
získat nějaké nové členy do klubů. V každém případě je  tato akce jednou z možnosti, 
jak se školami vejít v kontakt.

Není řídkým jevem, když se objeví na golfovém hřišti celá třída děti mezi 10 až 
14 lety, pokud je golf začleněn do školního sportovního dne. Když se ale lato třida 
objevi na hřišti neohlášená, nedokáže se mnohdy o n l “usedlý" oddíl ani /jipstarat.

Daleko lepši je, když je školní třida cíleně pozvána. Zcela jednoduše se napíše 
přátelský dopis řediteli školy v sousedství klubu a nabídne se společná odpoledne 
se školáky. Nemusí být na programu jenom golf, ale i  jiná atraktivní zábava. Nikdy 
nesmíme zapomenout jmenovat odpovědnou osobu spolu s adresou a telefonem. 
Pokud se ze školy nedostaví reakce, doporučujeme zeptat se telefonicky, protože
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dopis je  někdy zapomenut v odpadkovém koši. Zvlášť atraktivní pro školu je,pokud 
taková akce není spojena s finančními nároky. Profit soukromých provozovatelů 
Imšť bude v tom, že po takové akci získávají nové potencionální zákazníky.

V průběhu akce musí být k dispozici dostatek organizátorů, zvláště příjemné 
je, když je  přítomno hodně mladých hráčů klubu. Nejlepší je  nechat hrát školáky 
jedno kolo samotné, potom vytvořit z těch, kteří ještě mají chuť do hry tandemy, 
tvořené vždy jedním hráčem a jedním žákem. Pokud je  málo hráčů - instruktorů, 
vytvoří se pochopitelně větší skupinky. Tyto vytvořená minitýmy hrají turnaj o ceny. 
Zde už je  vidět, kdo má opravdový zájem a mnohdy se rozpozná i  talent, o který stoji 
zato se zvlášť zajímat.

Pro ty, kteří ztratí v průběhu akce o golf zájem, musí být připraven jiný program, 
např. společenské hry a pod., aby zajímavý den prožili všichni zúčastnění. Nesmíme 
zapomínat na to, aby akce měla i  výchovný efekt. Pokud se projevíme jako 
kompetentní partner, který dokáže svoji práci s mládeži vůči škole dobře prezentovat, 
můžeme očekávat, že škola bude ochotna podobnou akci zase zopakovat.

První kontakty ale ještě neznamenají nové členy. Teprve když žákům umožnime 
získat hlubší přehled o našem sportovním odvětvi, můžeme doufat v získáni nového 
členstva.

Společnou práci s dětmi musíme přirozeně nabídnout na bázi dobrovolnosti. 
Golf je  třeba zprostředkoval jako hru. Na počátku není vhodné přiliš mnoho teorie. 
Spíše si určujeme přesné cíle a sledujeme postupné zlepšování výsledků. Přitom 
dobře sledujeme účastníky, abychom věděli o problémech, které mají děti s hrou a 
které jim pomůžeme odstranit. Po několika trénincích zjistíme, že někteří hráči jsou 
zvlášť ctižádostiví a rádi podstoupí cílevědomý trénink. Od tohoto momentu můžeme 
pro různé hráče rozdílně plánovat další postup podle zájmu a talentu.

Vedle sportovní práce nesmíme zapomínat na společenskou stránku. Děti 
musí vidět, co všechno získají vstupem do klubu. Velký závěrečný turnaj přípravky s 
odpovídajícím doprovodným programem se může stát nezapomenutelným zážitkem.

Zvlášt dobrých výsledků dosáhl např. v Hamburku Frank Burkhardt z klubu 
TSV Hohenhorst. Se žáky deváté a desátá třídy absolvoval během školního roku 93/ 
94 celoroční kurs. Jeho program výuky obsahoval seznámeni s pravidly, úderovou 
techniku i  systematický trénink neznámého hfíště včetně zhotoveni zužitkovatelného 
plánu hry na jednotlivých drahách. Možná právě mezi jeho žáky je  budoucí mistr 
světa.

Tolik tedy jeden návod z Německa. Víme, že práce s mládeži se daří i v 
mnohých českých klubech. Pokud byste měli chuť napsat během dlouhých zimnich 
večerů své zkušenosti, rádi je ve Zpravodaji uveřejnime.

- V Bahnengolferu č. 4 je m.j. pro nás zajímavá zpráva o německém 
miniaturgolfovém mistrovství v Suessenu a Wendlingenu. V dresu celkově čtvrtého 
Bambergu se ho zúčastnili i naši hráči A. Vítek a K. Karásek. V článku je připomenuto, 
že ze tři importovaných hráčů Bambergu byl A. Vitek nejlepši.

- V pravidelné rubrice Bahnengolferu představuji špičkoví hráči své nejoblibenější 
mlče. Italo Fetti jako tlumiče nejraději používá Beck Meth H4 a dále SV GOLF 16 a 
SV GOLF Weinheim. Potěšitelné zastoupení českých výrobků I

- L V -
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Těsně po uzávěrce Zpravodaje č. 2 v létě 1994 obdržela redakce příspěvek odR. 

Doležela o koncepci TMK a I. Doležela o mičicli SV.

Radek Doležel připojil ještě letni aktuální stav reprezentačního koeficientu. 
Vzhledem k tomu, že Zpravodaj je  letos čtvrtletníkem, není tento žebříček již  aktuální 
a neuveřejňujeme jej.

Rubriku TMK bychom na stránkách Zpravodaje viděli velice rádi a trenérské rady 
potřebují po několika letech informačního vakua začátečníci i  reprezentanti.

Radek Doležel ovšem na podzim spolu se svým bratrem Ivanem rezignovali kvůli 
mezioddilovému přestupovému sporu ze svazových funkci, takže čert ví, jak to stou  
nešťastnou TMK bude. Třeba to vyřeší únorové volby nového prezidia - anebo by 
tuto rubriku mohl udžel při životě i "řadový golfista"?!

-LV-

A léta běží...

Je to dosti dávno, co se na stránkách Zpravodaje ČSDG naposledy objevila 
rubrika TMK. Vinen ovšem neni jen Zpravodaj, který byl několik let silně neaktuální, 
ale i postupná přirozená "likvidace" trenérsko-metodické komise. Po komisi Vlastimila 
Krejčího st. fungovala dlouhá léta dobře komise ing. Milana Kožíška. Tato zveřejnila 
ve Zpravodajích velkou část metodických materiálů a průběžně řídila výkonnostní 
dráhový golf a reprezentaci. Nejvíce se publikační činnosti zabývali Kožíšek, Arbeit 
a Krůdl. Komise měnila složení a po Kožlškovi, který se stal prezidentem svazu, ji 
vedl ing. Achim Fridrik. V komisi ovšem přestal z pracovních důvodů působit David 
Valenta, do USA odcestoval PhDr. Marcel Arbeit a fungovala tudíž jen reprezentace 
vedená ing. Alešem Vítkem. Po rozpadu Česka a Slovenska začal vést TMK Radek 
Doležel, reprezentaci vedl nadále Vítek, členem komise se stal Ivan Doležel a externě 
působil i Fridrik. Metodická činnost je ovšem pořád na okraji zájmu, protože členové 
mají mnoho různých aktuálních úkolů pro dráhový golf a hlavně musí fungovat obě 
reprezentace!

Při kompletaci existujících a napůl existujících metodických materiálů bylo zjištěno, 
že některé potřebuji revizi a doplnění a chybí celá řada aktuálních témat. Proto byla 
předběžně připravena doplňková část teorie tréninku ařto výkonnostní dráhový golf 
a dále se připravuji části "Týmová práce při hře družstva”. Byly též vypracovány 
systémové a dohrávkové listy pro minigolf a přejat z Německa systémově-dohrávkový 
list pro miniaturgolf. Tyto je možné získat u předsedy TMK. Obnovilo se za6m jen 
mechanické a informativní vedeni reprezentačních koeficientů, jejichž stav 
zveřejňujeme v kontextu s celostátním žebříčkem.

16



Některé záležitosti metodiky naráží na zastaralost pravidel a soutěžního řádu, 
jejichž revizi připravuje STK. Je to např. v otázce filzgolfu, nových drah MTG atd. 
Obnova sportovně-technických a trenérsko-metodických materiálů bude vyžadovat 
hodně práce, a proto se tímto obracíme i na obec dráhových golfistů o pomoc při této 
práci. Zvláště vy, co máte možnost grafického zpracování nejlépe na počítači 
(obrazová část pravidel). Hledáme i zájemce o zpracováváni reprezentačních 
koeficientů na počítači. Dále pak všechny prosíme o trpělivost, protože přece jen se 
jedná o činnost dobrovolnou a neplacenou a navíc o spojováni dlouho přetržených 
nití.

V závěru bych chtěl konstatovat, že věřím v pravidelnost vycházeni Zpravodaje 
ČSDG (Uh, huh - promiňte, cenzura dostala záchvat kašle), která snad umožni 
vydávání aktuálních záležitostí TMK. Chtěli bychom navázat na to dobré, co bylo 
vytvořeno před námi a aktuálně reagovat na nové trendy v oblasti trenérsko-metodické 
práce. A věřte, že jich není málo!

Radek Doležel
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PŘEČETLI ZA NAS
V období vrcholné sezóny jsme byli přímo zaplaveni výstřižky se zprávami o 

dráhovém golfu. A to je dobře.
Vezmeme to tedy od hubené úrody v ústředních denicích, kam se nám zatím 

nedaří moc proniknout, až k bohaté úrodě v místním tisku, pěkně od západu na 
východ.

- Pražský SPORT informuje 16.8. o MEJ v italském Gallarate, 6.9. o CTJ ve 
Šternberku a 14.9. přináší znovu výsledky I. ligy ve Šternberku. - Odborářská PRÁCE 
uvádí 2.8. jména mistrů ČR.

- Chomutovští go lfis té máji asi nějakou protekci u redaktora -kn- v 
superkomunistických HALO NOVINÁCH. 10.8. je zde, kromě výsledků mistrovství 
ČR, shrnuta i historie úspěchů chomutovského golfu.

- Pravicový DENNl TELEGRAF převzal 6.9. z ČTK výsledky CTJ ve Šternberku.

- O tom, v západních Čechách působí v regionálním tisku jakási německá mafie, 
která tyto noviny vlastni, se občas píše v souvislosti s nedovoleným monopolem na 
informace. Poprvé se tento jev projevil i v dráhovém golfu. 18.8. uveřejnily CV TÝDEN 
CHOMUTOV, TACHOVSKÁ JISKRA, TÝDENlK KARLOVARSKA, TÝDENlK 
KLATOVSKA, DOMAŽLICKO a CHEBSKO nachlup stejný článek “Za přehradu na 
minigolf" o hřišti v zábavním centru Calypso u přehrady v Březové na Karlovarsku. 
Je zde i stejná fotografie a autor -chm- tvrdi, že první dráha je nejlehčí, druhá těžší a 
lak dále až do osmnáctky. Jestli za to dostal 6 honorářů nebo jeden šestinásobný, to 
opravdu nevím.

- CHEBSKO uveřejňuje naštěstí i fundovanější články. 1.9. hned dva a oba s 
fotkou. Jeden o 1. ročníku juniorské ligy a stříbrné medaili chebské mládeže a druhý 
o 18-ti kolovém maratónu místních golfistů s vítězem Markem Nečekalem.

- CV TÝDEN CHOMUTOV má stále co chválit. Při kvalitě místních hráčů se není 
co divit. 21.7. informuje o pátém titulu v lize družstev, 11.8. o mistrovství ČR a vítězství 
M. Lipmanna a 18.8. přináší foto novopečeného mistra.

- Severočeský regionální denik SD z Ústi n/L. přebírá z ČTK 6.9. výsledky CTJ ve 
Šternberku.

- Redaktoři pražského DOBRÉHO VEČERNÍKU hledali misto letního pobytu pro 
své dětičky. Nakonec ho našli v Jeseníkách v Klepáčově. Hotel se jmenuje Myslivna 
a je vybaven i MTG. Zpráva vyšla 15.8.

- Také HRADECKÉ NOVINY mají nyní příležitost přinášet samé radostné zprávy. 
Posuďte sami již podle titulků : 24.8. "Splněný prvoligový sen" (poprvé za 10 let 
existence postup do I. ligy), 8.9. "Tománkův absolutní výkon”  (hradecký 
skoroodchovanec hrál ve Šternberku 18), 28.9. "Podzimni páté misto ifřeje” 
(překvapivá pozice nováčka po podzimni části I. ligy). (S pňmhouřenim obou očí 
tentokrát bez zásahu. - pozn. cenz.)

- Moravský demokratický denik RT z Brna informuje přímo vzorně. Od 27.7. do 
15.9. plných 11 článků. Za zmínku stojí určitě půlstránkové dilo Antonína Zabloudila
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z 1.8. s titulkem "Miniaturgolí neni minigolf I" a podtitulkem "Dráhoví golfisté měli v 
Brně svůj svátek". Článek seznamuje čtenáře s dráhovým golfem a zároveň perfektním 
způsobem informuje o průběhu a výsledcích MR. Ten, kdo to panu redaktorovi 
diktoval, zaslouží určitě pochvalu.

- Dalši stálici na výstřižkovém nebi je TÝDENlK KROMĚŘIŽSKA. Od 3.8. do 
28.9. šest článků o CTM, M ČR, Kvalifikaci, OTJ Jedovnice, CTJ Šternberk a CTJ 
Aritma. K tomu ještě soustředěná Lenka Šmoldasová na mostě v Bystřici (nejedná 
se o ten přes mlstni řičku).

- Zahanbit se nenechaly ani HANÁCKÉ NOVINY OLOMOUC. 6.8. zvou na 
mezinárodni turnaj ve Šternberku. 9.8. o něm informuji, 3.9. zvou na CTJ ve 
Šternberku včetně průběžného pořadí v celostátních žebříčcích, 6.9. přinášej! referát 
o výsledcích CTJ a 1.10. popisuji úspěchy olomouckých golfistů na CTJ Aritma a 
informuji o jejich zastoupeni v nominaci na ME v Řecku.

- REGION MORAVSKÝ SEVER ze Šumperska referuje 27.7. o OTJ v Šumperku 
včetně fotky vítězů (Svaťo, ten slamák ti sluší).

- Po rozděleni státu je nejvýchodnějším bodem republiky černá Ostrava, kde 
dráhový golf zatim na růžich moc ustláno nemá. Přesto i zde se někdy zprávička 
objeví. SVOBODA (nikoliv Miroslav) informuje 16.8. o MEJ v Gallarate a 
MORAVSKOSLEZSKÝ DEN 6.8. a 13.8. o konáni mezinárodního turnaje ve 
Šternberku a 7. 9. o CTJ tamtéž.

Po vyčerpávajícím putováni napřič republikou a denním tiskem se zastavíme 
u Časopisu GOLF CLUB, který informuje o velkém golfu, ale nejen o něm. V čisle A 
je uveřejněn článek Jirky Bednáře "Zachráníme minigolf", který informuje o CTJ v 
Internationalu a seznamuje čtenáře s historií tohoto nejstaršího hřiště u nás a 
minigolfových hřištích vůbec. Článek je natolik zajímavý, že ho v plném zněni 
uveřejňujeme na jiném místě Zpravodaje. V čisle 5 referuje Jirka Bednář pod titulkem 
“ Sólo pro Chomutov" o mistrovství ČR v Brně. Celý časopis je ovšem počteníčko a 
pokoukáničko. Např. na obálce i uvnitř č. 5 je vyfocena v různých pozicích playmate 
časopisu Playboy Jana šteíánková, jinak bývalá spolužačka redaktorky GOLF 
CLUBU. Má to tak někdo spolužačky ..

Pro připadné zájemce připomínám, že jedno číslo stoji 50,- Kč, ale J. Bednář (viz 
adresář) vám dokáže zajistit předplatné za pouhých 25,- Kč + poštovné. To už stoji 
za to I

- L V -
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Zachráníme minigolf ?

Po zveřejněni termínové listiny na rok 1994 zaplesala srdce většiny hráčů 
dráhového golfu nad zjištěním, že se začátkem května opět po deseti letech budou 
moci sejit na celostátním turnaji na minigolfu.

A tak se na 120 hráčů a hráček ze všech koutů republiky utkalo v krásné 
zahradě hotelu International v Praze - Dejvicích na jediném minigolfovém hřišti 
vhodném pro závodní hru v ČR.

Dejvický minigolf je nejstarši hřiště pro dráhový golf u nás. Bylo postaveno v 
roce 1968 a v témže roce se zde konal i první turnaj. 14.6.1968 přijeli rakouští 
minigolfisté předvést své uměni. Diváky a jejich soupeři byli čeští hráči klasického 
golfu. Po čtyřech letech se do soutěženi pustili i naši hráči a pravidelně až do roku 
1984 se zde pořádaly celostátní turnaje. Po zániku oddílu TJ GOLF Praha na hřišti 
pomalu ustával život a dráhy začaly chátrat. Poslední turnajové údery padly 18. října 
1987 v rámci republikového turnaje na již dosti nekvalitních drahách, jejichž největší 
bolesti byly praskliny na povrchu. O rok později hotel zvýšil vstupné a získané 
prostředky použil na opravy. Ty byly provedeny vcelku kvalitně a v současné době je 
hřiště bez podstatných závad.

Problémy jsou pouze s mantinely. Po několika opravách jsou misty utopeny 
ve vrstvě saduritu a miče mohou vyskakovat z drah nebo se špatně odráží. Některé 
dráhy jsou dokonce více či méně esové - např. přimá dráha, vlny, zeď, malé koleno, 
holubník. Diky aktivitám nadšenců z klubu DIAN Praha a pochopení vedeni hotelu 
se na minigolfu opět začalo probouzet turnajové děni. Po loňském mezinárodním 
turnaji "Pražská ruleta" byl pokračováním i letošní celostátní turnaj jednotlivců a I. 
liga družstev.

V Praze je ještě jeden minigolf - v Motole. Některé dráhy jsou sice zrcadlově 
obrácené (což pravidla dovoluji), horši je to ale se stavem drah. Potřebovaly by 
rozsáhlé úpravy a nemalou finanční investici. Napodobeniny minigolfu jsou také na 
Konopišti a v Krkonoších, ale s normovaným minigolfem máji společného jen málo. 
To, že nám chybí vice minigolfových hřišť, dokazuji výsledky z mezinárodních turnajů. 
Mistrovství světa a Evropy se v posledních letech hrají systémem kombi, to znamená 
miniatur v kombinaci s minigolfem nebo filcem. Našim hráčům chybí fyzický kontakt 
a zkušenosti právě na minigolfu. I naše šance na pořádání MS nebo ME je tim o 
mnoho nižší proti zbytku Evropy.

Navíc hrozi i ztráta dejvického hřiště, protože vedeni hotelu hodlá na jeho 
místě postavit bazén. Zatím však nemá potřebný kapitál. Lze jen doufat, že se mu jej 
nepodaří obstarat. Ledaže by se našli podnikatelé, kteří by byli ochotni vložit prostředky 
do výstavby nových minigolfových hřišť a tim pomohl). rozvoji českého dráhového 
golfu, který by si to rozhodně zasloužil. Byl by to potřebný krok pro vstup českého 
dráhového golfu do absolutní světové špičky.

Jiři Bednář

(přetištěno z časopisu Golf Club)
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Česká rekordní listina

Opravy v rekordní listině uveřejněné v minulém čísle Zpravodaje doznávají 
dalších změn. Na MR v Brně byl Marek Špidra úspěšný nejen na 12 okruhů, ale 
překonal rekord i na 8. Další rekordy jsou hlášeny z konce sezóny. Zvláště úrodné 
bylo záři. Nový supertým Olomouce hned ve svém prvním vystoupeni v I. lize překonal 
bájnou hranici 100 úderů na jeden okruh. Připomeňme rekordní sestavu : A. Vilek, 
L. Benčik, M. Svoboda, J. Klapal a K. Karásek. Loňský rekord V. Krejčího ml. na 8 
okruhů svoji kvalitou vypadal na to, že výdrži hodně dlouho. Jiného názoru byl letos 
při CTJ na Aritmě Petr Cipro a jeho rekord o úder překonal.

Aktualizovanou rekordni listinu tentokrát uveřejňujeme celou. Jednak pro 
přehlednost a jednak i proto, abyste si mohli přes zimu klást výkonnostní cíle. 
Připomínáme, že současní rekordmani jsou uvedeni velkým písmenem.

Družstva:

1 okruh: Rakovník 102 ZPD Aritma 28.9.1991
OLOMOUC 99 CTJ Šternberk 3.9.1994

4 okruhy: Chomutov 428 CTJ Prievidza 1.6.1991
CHOMUTOV 423 CTJ Bystřice 5.7.1994

Jednotlivci:

Ženy:

1 okruh: D.Váňová (Děk) 19 RTJ Příbram 7.6.1981
D.HIRSCHMANN (Nor) 18 MB Hammer 13.6.1987

4 okruhy: D.Hirschmann (Nor.) 84 Č-B Hammer 17.6.1989
D.HIRSCHMANN (Nor) 79 ME Luxemburg 25.8.1990

6 okruhů: V.Valentová (Ari) 130 MR Ol.-Šlbk. 26.8.1989
D.HIRSCHMANN (Nor)122 BPWetzlar 10.5.1991

8 okruhů: D.Váňová (Děk) 181 CTJ Xaverov 28.9.1986
V.VALENTOVÁ (Ari) 175 AC Aritma 14.5.1989

10 okruhů: M.Kozlíková (GCP) 241 CTJ Olomouc 2.9.1984
D.HIRSCHMANN (Nor)215 MB Pegnitz 1.5.1988

12 okruhů: D.Hirschmann (Nor) 257 ME Luxemburg 25.8.1990
D HIRSCHMANN (Nor)253 BP Wet.-Ass. 11.5.1991
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Muži:

1 okruh : L.HOLUB (Kop) 18 RTJ Kopřivnice 9.7.1983

4 okruhy: P.Cipro (Chom) 79 CTJ Xaverov 28.9.19BG
A.VlTEK (Oloin) 75 CTJ Olomouc 27.5.1989

6 okruhů : L.BENČlK (Olom) 122 VCP Tempo 7.7.1985

B okruhů : V.Krejči ml. (DIAN) 162 Č-S Prievidza 2.5.1993
P.CIPRO (Chom) 161 CTJ Aritma 18.9.1994

10 okruhů : J.MANDÁK (Chom) 204 ME Luxemburg 25.6.1990

12 okruhů : P.Cipro (Chom) 257 ME Wien 23.8.1987
J.MANDAK (Chom) 243 ME Luxemburg 25.6.1990

Junioři:

1 okruh : M.KOČA (Rak) 18 CTJ Uničov 24.5.1992

3 okruhy: M.KOČA (Rak) 62 CTJ Uničov 24.5.1992

4 okruhy : D.BlLEK (Bys) 80 OTJ Bystřice 31.8.1991

6 okruhů : D.BlLEK (Bys) 122 ME J Olomouc 8.8.1992

7 okruhů : D.KUBÍKOVA (Unič) 149 CTM Bystřice 28.6.1992

8 okruhů : D.Kubiková (Unič) 171 CTM Bystřice 28.6.1992
M. SPIDRA (Rak) 168 MR Brno 31.7.1994

10 okruhů : M.ŠPIDRA (Rak) 228 MEJ Olomouc 8.8.1992

11 okruhů : D.KUBlKOVÁ (Unič) 256 MR Brn.-Blan. 29.7.1990

12 okruhů : M.Spidra (Rak) 270 MEJ Olomouc 8.8.1992
M.ŠPIDRA (Rak) 259 MR Brno 31.7.1994

-LV-
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Nabídka

Chybi vám některý ze starších Zpravodajů ? Snadná pomoc. Rádi vám ho 
prodáme.

Ročník 1994 (vyjdou celkem 4 čísla) stoji 40,- Kč a předplatné můžete uhradit 
u V. Holana, P. Prchala nebo L. Vančury.

Předchozí ročníky máme k dispozici v různém počtu exemplářů a podle toho 
je upravena cena za jeden sešit.:

-č . 2,3/93 po 10 .-Kč

- č. 1/93, souhrn 92/I., souhrn 92/II., souhrn 91/2 pol. po 20,- Kč

- č. 2,3,4/91 po 5,- Kč 

-č . 1-8/90 po 4,- Kč 

-č . 1/88 po 20,- Kč

Ostatní čísla nejsou k dispozici. Pokud mále zájem doplnit archiv nebo si 
přečíst něco z nedávné historie, učiňte objednávku na adrese L. Vančura, Kollárova 
673 - 250 82 Úvaly. tel. 02/9971239. K ceně je třeba připočítat poštovné nebo si 
dohodnout osobni odběr.

- L V -

Pravé
vyšlo!

Obrazový magazín 
o dráhovém golfu

KAMERA
První číslo
ZDARMA

Piít» no adresu: Mariin Tománek, 
U smaltovny 20/G, 170 00 Praha 7

HLEDÁME DISTRIBUTORY
pro oblasti 

ČECHY -  ZÁPAD, 
MORAVA -  SEVER, 

MORAVA -  JIH
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