




4 gfÚV0D/tf/SLOVO
T oto  číslo Zpravodaje dostáváte do ruky  v době konference ČSDG, na které 

budeme hodnotit uplynulé období, volit nové prezid ium  svazu a především hledat 

cesty k rozvoji našeho sponu  v příštích letech.

V  kuloárových rozhovorech jsou často slyšet povzdechy typu “co js te  to  zas 

vymysleli", “co  js te zas provedli” nebo “p roč js te neudělali to  a nebo něco jiného". 

Bohužel konference svazu většinou velkou in icia tivou klubů neoplývají a ani 

na písemné výzvy není většinou žádná odezva. To se týká systému soutěží, rozvoje 

našeho sportu i obsazení funkcionářských postů. Chtěl bych vás upozornit na dva 

závažné problémy, které by se co nejdříve měly vyřešit.

P iv n ím  z nich je  neexistence trenérsko-metodické komise a trenérské práce na 

úrovni svazu vůbec, s výjimkou reprezentace p řím o na reprezentačních akcích, které 

jsou  2 -3  v roce. Jediný souvislý a kom plexní trenérský m ateriá l (JTS  - jednotný  

tréninkový systém)  byl vytvořen za socialismu vlastně z donucení, p rotože bez JTS 

by nás ČSTV vůbec neuznalo ja ko  sport. Tento m ateriá l dnes j i ž  nen í částečně 

a k tu á b iía n a v ícv  k lubechnen íuž prakticky dostupný. Od vzniku tohoto  materiálu  

nás už nikdy nikdo k ničemu nenutil a navíc stejně “nejsou lid i". Nebudu rozebírat 

současné personální rošády na tom to úseku, ale všichni se určitě shodneme v tom , 

že by se s tím  něco dělat mělo. A  to  rychle !

D ruhý problém  je  obecnější - funkcionářské zázem í svazu celkově. Všechny 

funkce jsou čestné, neplacené. Zkušení golftsté buď podnikají a svůj čassi nerozvrhují 

p říliš  ve prospěch golfu  nebo p racu jí u zlého ka

pita listy  a ten na nějaké velké golfové úlevy není 

zvědavý. Ve tře tím  přýradě by třeba čas byl, ale ono 

je  jednodušší zůstat u těch kuloárových řečí “co by, 

kdyby. . . ”

V  prezid iu by p řitom  měli zasednout fund ovan í 

odborníci a go lfov í manažeři, k teří by měli dost času, 

chuti, nápadů i energie a chtěli by to  vše věnovat 

zajištění chodu svazu a především rozvoji našeho 

sportu. Takže jestli o nějakých víte, doporučteje jako  

kandidáty na svazové funkce. Bude to ku prospěchu 

všech českých goljistů.

- L V -
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•§ ZPRÁVY Z  TURNAJŮ

®||OBLAST ČECHY-STŘED

8. OTJ + 1. kolo II. ligy družstev - Oáza Praha. 25.9.1994
Teprve na konci září začala ve středních Čechách nová druholigová sezóna. Oproti 

minulému roku bohužel chybí družstvo již neexistujících Kladrub a dále DIAN “C”, 
který se soustředí na 1. juniorskou ligu. Hradec Králové postoupil se svým áčkem také 
do I. ligy, ale dokázal najít ve svých rezervách dostatek oveček pro béčko.

Druholigová soutěž měla vynikající úroveň. Čtyři družstva se dostala pod 500 a 
domácí Oáza dokázala porazit silné družstvo DlANu “B” . Velkoklub z Děkanky se 
dostavil ve dvou a to znamenalo nepřipuštění celku pro soutěž družstev.

Nejlepší v kategorii mužů byl J. Pergl, který odolal tlaku domácího tandemu Ječný- 
Hanuška. Překvapivé bylo prvenství domácí M. Vondrákové mezi ženami, když 
překazila A. Perglové doplnění rodinných vavřínů. Juniorskou soutěž vyhrál sice favorit 
D. Malík, ale umožnil mu to až úlet P. Křivánka v posledním kole. Nejlepším seniorem 
byl vyhlášen po kvalitním výkonu M. Kašpar z Tanvaldu.

Výsledky 1.kolo 11. ligy:
Muži: 54 účastníků 1. Oáza Praha 473 9
1. Pergl Jan DIAN 87 2. DIAN Praha “B" 487 7
2. Ječný Milan Oáza 88 3. SEBATanvald 498 6
3. Hanuška Milan Oáza 89 4. Aritma Praha “B" 499 5
4. Gruenvald Jaroslav Aritma 90 5. Tempo Praha 531 4
5. Vančura Libor DIAN 92 6. SK N. Město n/M. 555 3

7. Sl. Hr. Králové "B” 567 2
Ženy: 8 účastnic 8.Dékanka Praha 2520 -2
1. Vondráková Milena Oáza 97
2. Perglová Anděla DIAN 98 -LV-
3. Vysloužilová Jarmila DIAN 102

Junioři: 15 účastníků
1. Malík David Aritma 91
2. Křivánek Pavel DIAN 94
3. Majkus Zdeněk Aritma 98

9. a 10. OTJ - Tempo Praha. 8. a*9.10.1994
Poslední bodysezóny 1994 z dvojitého OTJ na Tempu asi mohly být vcelku snadnou 

kořisti pro kteréhokoliv pražského golfistu, který by byl ochoten na toto hřiště alefpoň 
týden předem chodit pravidelně trénovat. Takový člověk by ale musel mít hodně 
silnou náturu (a teplé spodní prádlo), protože konec září a začátek října byl v Praze 
už zcela ve znamení blížící se zimy. Golfista-řadový občan, který může trénovat až po 
práci, navíc obvykle dorazil na hřiště (útulné asi jako sibiřská tajga) půl hodiny před 
setměním, takže se většinou rovnou přesunul "do boudy” k teplým nápojům.
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Zima ovšem nevadila jednomu z hlavních favoritů na vítězství Milanu Ječnému 
(vyhrál zde i loni na podzim, tehdy ještě "překvapivě"), který může být se zakončením 
sezóny rozhodně spokojen - "hattrick" (tři vítězství za sebou) v posledních třech 
turnajích sezóny '94 mu unikl pouze o jediný úder doma na Oáze. Víkendovým 
překvapením bylo sobotní druhé místo čili životní úspěch Edy Svítivého (v  neděli ho 
na této pozici vystřídal tradiční "výletník” ze Západu Dušan Kantor). Za zmínku 
rozhodně stojí i dvojité třetí místo Jirky Janíka, který se po několika letech, kdy téměř 
nehrál, opět dostává do dobré formy.

Proti vítězství Davida Malíka v kategorii juniorů by v pátek zřejmě nikdo nevsadil 
ani zlámanou grešli, David však tentokrát musel spolknout "hořké kapky" od dalšího 
z exdoinácích Ládi Linharta, kterému výkonnostně jeho přestup do Dianu bezpochyby 
velice prospěl. Znalost domácího hřiště v neděli zúročil nejmladší (a ten den i nejlepší) 
z domácích Richard Brůža.

Kvalitní výkon podala sobotní vítězka Míša Vondráková (následována dvěma 
mladými borkyněmi z Tanvaldu), mistryně republiky Anděla Perglovási po nevydařené 
sobotě spravila chuť v neděli.

Poslední druholigové kolo poněkud nečekaně vyhrála záloha Aritmy (zejména 
zásluhou dobrých výkonů J. Griinvalda a J. Šedka). Nezdá se ale, že by někdo mohl 
v druholigové sezóně 94/95 zkřížit Oáze Praha (která s očekávanými personálními 
přesuny v oblasti nejpíš ještě posílí) cestu k vítězství a do kvalifikace, kde může být 
horkým kandiátem na postup do první ligy.

Výsledky-9. OTJ: Ženy: 6 účastnic
1. Perglová Anděla DIAN 99

Muži: 48 účastníků 2. Šneiderová Dana N. Město 107
1, Ječný Milan Oáza 91 3. Vondráková Milena Oáza 107
2. Svítivý Eduard Aritina 92
3. Janík Jifl Ur. Králové 92 Junioři: 11 účastníků
4. Neugebauer Jaroslav N. Mčsto 95 1. Linhart Ladislav DIAN 89
5. Vozár Josef Tempo 96 2. Malík David Aritma 92

3. Brůža Richard Tempo 94
Ženy: 8 účastnic
1. Vondráková Milena Oáza 97 2. kolo 11. ligy :
2. Prechtlová Michaela Tanvald 107 1. Aritma Praha “B” 487 9
3. Klingerová Renata Tanvald 108 2. Oáza Praha 491 7

3. Tempo Praha 498 6
Junioři: 11 účastníků 4. DIAN Praha "B” 508 5
1. Linhart Ladislav DIAN 87 5. SEBA Tanvald 514 4
2. Malík David Aritma 95 6. SKN. Město n/M. 526 3
3. Vlček Lukáš Aritma 106 7. Děkanka Praha 1346 2

8. Sl. Hr. Králové "B” 1596 1

Výsledky - 10. OTJ: Tabulka po dvou kolech:
1. Oáza Praha 16 964

Muži: 56 účastníků 2. Aritma Praha “B” 14 986
1. Ječný Milan Oáza 86 3. DIAN Praha "B” 12 995
2. Kantor Dušan Příbram 90 4. SEBA Tanvald 10 1012
3. Janík Jiří Hr. Králové 91 5. Tempo Praha 10 1029
4. Pergl Jan DIAN 93 6. SK N. Město n/M. 6 1081
5. Grunvald Jaroslav Aritma 93 7. Sl. Hr. Králové “B” 3 2163

8. Děkanka Praha 0 3866

-ánek
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QgOBLASTČECHY-ZÁPAD

10. OTJ ±  2. kolo II. ligy družstev - Fr. Lázně. 25.9.1994
Golfové babí léto, už v zimním čase, se uskutečnilo ve Františkových Lázních. 

Rozloučit se sezónou se přijelo více než kopa hráčů a hráček. Normálně by jich bylo 
více, ale řada těch nejlepších reprezentovala západní Čechy a také naSÍ vlajt na ME 
v Řecku. Ostatní se nedostavili z nejrůznějších důvodů. Ale ti co přijeli, nelitovali. 
Firma TOŠA hrnula jedno plato rakviček za druhým a sladká odměna čekala i na ty 
nejlepší. Jedni tak sklízeli plody své práce mimořádným úsilím a sportovním umem, 
na ty ostatní zbyly jen plody lesní. Příroda, spolu s Černobylem, k nim však letos byla 
obzvláště štědrá. Těm co spali v kempu na Americe, stačilo jen když cestou na záchod 
koukali kam šlapou a zpět se vraceli s náručí hub. A  ti, kteří na Americe nespali, těm 
stačilo jenom obejít ledvinu a rovněž uspokojili své houbařské choutky, na pořad 
přišly i jiné dary přírody. Živá i grilovaná kuřátka byla v podvečer cílem mlsných 
jazýčků některých golfistů. Prostě všichni si přišli na své. I pan prezident prodal 3 čepice. 
Po skončení turnaje si všichni oddechli, že už to letos mají za sebou. Po pár týdnech 
půstu jim však jistě už začnou znovu svrbět všechny údy, které při golfu používají a 
budou se celou zimu těšit na jaro. Nashledanou v roce 1995.

Výsledky 2.kolo 11. ligy:
Muži: 43 účastníků 1. SK DG Chomutov “B” 512 8
1. Bečka Stanislav Chomutov 96 2. LEKO Rakovník "B" 528 6
2. Bystřický Tomáš Rakovník 98 3. ČLLPr. Lázně 530 5
3. Souček Milan Rakovník 98 4. Sp. Příbram 543 4
4. Kantor Dušan Příbram 98 5.TANASO Cheb “A" 560 3
5. Stejskal Bedřich Pr. Lázně 99 6. T ANASO Cheb “B" 570 2

7. Sl. VŠ Plzeň 581 1
Ženy: 8 účastnic 
1. Lisová Petra Cheb 95 Tabulka po dvou kolech :
2. Lehocká Anna Cheb 103 1. LEKO Rakovník “B" 14 1031
3. Fiedlerová Jaroslava Pr. Lázně 104 2. SK DG Chomutov "B” 13 1030

3. ČLL Františkovy Lázně 9 1054
Junioři: 10 účastníků 4. TANASO Cheb “A” 9 1073
1. Masér Luděk Fr. Lázně 99 5. Spartak Příbram 7 1069
2. Drozda Zdeněk Chomutov 100 6. TANASO Cheb “B” 4 1098
3. Mojžíš Erik Fr. Lázně 110 7. Slávia VŠ Plzeň 2 1553

-prc-



@ OBLASTMORAVA-SEVER

9. OTJ + 2. kolo II. ligy družstev - Uničov. 1.10.1994
Na poslední dvojici turnajů se přijelo rozloučit se sezónou 94 na šedesát závodníků. 

Oproti jaru je tedy účast menší (chybí mj. hráči Kopřivnice.). Po ranní spršce bčhein 
tréninku se pak vyjasnilo a po celé dva dny bylo hezké podzimní počasí. Toto kolo se 
vlastnč pořádalo za Olomouc. O hřiště na Lokomotivě se stále vedou spory se Sokolem 
a tak Olomouc po dohodě přepustila Uničovu dvojnásobné domácí prostředí. T i také 
tuto výhodu náležitě využili a spolu s olomouckými hráči patřili k těm nejlepším mezi 
jednotlivci. Jen v družstvech je zaskočila v sobotu sestava Šternberku.

Výsledky 2. kolo 11. ligy :
Muži: 34 účastníků 1. KDG Šternberk 366 7
1. Jašek Jinřidi Olomouc 84 2. UNEX Uničov 375 5
2. Vaňák Václav Seefeld 89 3. SVGOLF Olomouc“B"396 4
3. Benčík Leonard Olomouc 91 4. MAPA Šumperk 416 3
4. Žoch Svatomír Uničov 94 5. MGC Slezská Opava 421 2
5. Římský Stanislav Uničov 94 6. GOLF Opava 472 1

Ženy: 5 účastnic 2. kolo 11. juniorské ligy
1. Meszárosová Monika Olomouc 105 1. SVGOLF Olomouc 236 5
2. Hlochová Dana Uničov 111 2. MAPA Šumperk “A" 250 3
3. Sedláčková Ludmila Slezská 125 3. UNEX Uničov 252 2

4. MAPA Šumperk “B” 280 1
Junioři: 21 účastníků
1. Bartl Milan Uničov 90 Otakar Karásek
2. Klapal Jan Olomouc 95
3. Krecl Mojmír Šternberk 106

10. OTJ + 3. kolo II. ligy družstev - Uničov. 2.10.1994
Druhý den byli rozehraní uničovští hráči ještě přesvědčivější a nebýt zakolísání 

sobotního vítěze mezi juniory M. Bártla, mohli se radovat z vítěztví ve všech kategoriích, 
nepočítáme-li neoficiální II. ligu juniorů.

Protože pohárový žebříček severní Moravy se nyní sleduje systémem podzim-jaro, 
přezimují po třech OTJ na čele průběžného pořadí v  mužích Spáčil, Římský a Žoch 
(všichni Uničov), v  ženách Meszárosová (Olomouc) a Hlochová s Kublkovou (obě 
Uničov) a mezi juniory Klapal (Olomouc), Bártl (Uničov) a Heřmanský (Šumperk).

Výsledky Ženy: 5 účastnic
Muži: 32 účastníků 1. Hlochová Dana Uničov 99
1. Kadlec Jiří Uničov 86 2. Meszárosová Monika Olomouc 103
2. Žoch Svatomír Uničov 88 3. Pustofková Renata Olomouc 117
3. Píša Radovan Šumperk 88
4. Karásek Otakar Šternberk 92 Junioři: 21 účastníků
5. Spáčil Jaroslav Uničov 93 1. Klapal Jan Olomouc 92

2. Bartl Milan Uničov 96
3. Kučera Martin Šumperk 100
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3.koloII. ligy: 3. kolo II. juniorské ligy:
1. UNEX Uničov 344 7 l.S V GOLF Olomouc 222 5
2. KDG Šternberk 380 4,5 2. MAPA Šumperk "BM 235 3
3. SVGOLF Olomouc "B" 380 4,5 3. UNEX Uničov 237 2
4. MAPA Šumperk 407 3 4. MAPA Šumperk “A" 265 1
5. MGC Slezská Opava 409 2
6. GOLF Opava 433 1 Tabulka po třech ko led i: 

1. SV GOLF Olomouc 13 692
Tabulka po třech kolech : 2. MAPA Šumperk “A” 9 739
1. UNEX Uničov 18 1084 3. MAPA Šumperk "B” 6 785
2. KDG Šternberk 12,5 1140 4. UNEX Uničov 5 1048
3. MAPA Šumperk 12 1188
4. SV Golf Olomouc “B” 11,5 1158 Otakar Karásek
5. MGC Slezská Opava 6 1222
6. GOLF Opava 6 1278

Mezinárodní turnaj “ Pražská ruleta” - Aritma Praha.
1..2.10.1994

Čtvrtý ročník Pražské rulety už pomalu zakládá zajímavou tradici. Hrálo se opět 
na jiném hřišti, tentokrát na Aritmě.

Češi hrají pouze o body a peníze je příliš nezajímají, takže jich přišlo jen 23. 
Zahraniční konkurence byla zastoupena 9 rakouskými hráči z PSV Steyer, BGC Miinster 
a Seefeld-Kadolz. Pravidelní účastníci z Lince dali letos přednost srpnovému turnaji 
ve Šternberku, bavorský Hammer měl v tomto termínu ligový turnaj a účast ze 
Švýcarska se tentokrát nepodařilo zajistit.

Těm co přijeli to však neodebralo chuť do hry a Česká televize i náhodní diváci, 
pozvaní radiem Regina, byli svědky kvalitních výkonů v boji o prémie v jednotlivých 
kolech i o konečné umístěni.

Kategorie juniorů byla záležitostí domácích (rozuměj hráčů Aritmy) Malíka a 
Majkuse. David Malík musel o svém vítězství rozhodnout až “ 19” v posledním kole a 
pevnějšími nervy při rozstřelu. Štěstí ho pak ale opustilo v závěrečném superfinálovém 
okruhu o absolutního vítěze, kde excelentně hrajícím soupeřům téměř vůbec 
nekonkuroval.

V  kategorii seniorů se sešla kvalitní konkurence s bohatou mezinárodní účastí v čele 
s W. Helmem, členem družstva Rakouska, které se letos stalo mistrem Evropy seniorů 
a čtvrtým nejlepším v kategorii jednotlivců na tomtéž podniku. Papírové předpoklady 
však vůbec nebrali na vědomí senioři z Příbrami a v pořadi Kantor, Prchal, Kubíček 
obsadili stupně vítězů.

Suverénním vítězem mezi dospělými (muži +  A. Perglová) byl Jan Pergl. Byl nejlepší 
už první den a v neděli své vedení ještě potvrdil. Před druhým v pořadí měl náskot 8 
úderů. Zahanbit se nedali ani zástupci Moravy a J. Kříž a J. Rimpler se rozstřelovali 
o bronz. Nejlepším cizincem byl S. Chytil ze Seefeldu, jinak z Olomouce.

V družstvech bylo vítězství DIANu “A” zcela jasné a zajímavější byl boj o další 
příčky. Medailové pozice byly nakonec záležitosti Prahy.
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Tradičním vyvrclilenitn Rulety je superfinálový okruh vítězů jednotlivých kategorií 
o hlavní finanční prémii. Dle rozpisu zde měl senior D. Kantor jeden úder bonifikaci 
proti soupeřům J. Perglovi a D. Malíkoví. Nijak na to ale nespoléhal a pro superftnále 
zvolil jednoduchou taktiku. Nikde nedával dvojky. To mu vydrželo až do 16. dráhy a 
výsledkem 20 zaznamenal absolutní vítězství i když se J. Pergl držel statečně. Dušan 
Kantorsi z Prahy odvezl za dvojité vítězství 500 šlinků a určitě si najde cestu i do dějiště 
příštího ročníku Rulety na nové hřiště Viktorie Vlil v Kobylisích, které bude od letošního 
roku novým působištěm oddílu DIAN Praha. Doufejme, že bude mít více soupeřů než 
loni.

Výsledky: Superfinále:
Dospěli: 20 účastníků 1. Kantor Dušan Příbram 20
1. Pergl Jan DIAN 145 2. Pergl Jan DIAN 21
2. Tománek Martin Hr. Králové 153 3. Malík David Aritma 26
3. Křiž Jan Bystřice p.H. 158
4. Rimpler Jiří Mostko vice 158 Družstva: 6 účastníků
5. Hybné r Robert DIAN 160 1. DIAN Praha MAM 636

2. Aritma Praha 654
Junioři: 5 účastníků 3. DIAN Praha “B" 659
1. Malík David Aritma 155
2.MajkusZdeněk Aritma 155 -LV-
3. Vysloužil Tomáš DIAN 167

Senioři: 7 účastníků
1. Kantor Dušan Příbram 157
2. Prchal Petr Příbram 161
3. Kubíček Vladimír Příbram 170
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U DVORANA SLÁVY

Na konci roku přichází příjemná doba bilancování.Nejúspěšnějži hráče roku 1994 
stojí jistě za to si připomenout souhrným přehledem.

Mistři Č R :
M uži: Lipmann Milan (SK DG Chomutov)
Ženy : Perglová Anděla (DIAN Praha)
Junioři : Špidra Marek (LEKO Rakovník)
Družstva - 1. liga 1993/94 : SK DG Chomutov 
Družstva - 1. juniorská liga 1993/94 : Aritma Praha

Celostátní žebříček 1994:

Muži : 203 klasifikovaných
1. Cipro Petr Chomutov 617
2. Lipmann Milan Chomutov 612
3. Molnár Karel Chomutov 602
4. Andr Zdeněk Rakovník 570
5. Metyš Jan Brno 557
6. Švihel Ladislav Brno 535
7. Svoboda Miroslav st. Olomouc 477
8. Římský Stanislav Uničov 461
9. Mráz Josef Chomutov 456
10. Metelka Ladislav DIAN 452

Ženy : 37 klasifikovaných
1. šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 747
2. Kubiková Dana Uničov 654
3. Bystřická Adéla Rakovník 629
4. Perglová Anděla DIAN 612
5. Trelová Vladimíra Chomutov 514

Junioři : 75 klasifikovaných
1. Jansa Michal Bystřice p.H. 550
2. Malík David Aritma 506
3. Špidra Marek Rakovník 494
4. Majkus Zdeněk Aritma 432
5. Král Vladimír Brno 422
6. Klapal Jan Olomouc 420
7. Šebela Marcel Brno 405

- prc -
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Q & naši v zahraničí

Mistrovství Evropy - Řecko Thessaloniki. 28.9.-1.10.1994.
Letošní ME bylo již dlouho předmětem diskusí ze dvou důvodů. Zaprvé to byl 

neobvyklý povrch jednoho z hřišť (ftlc) a zadruhé dějiště samotné. Řecko, země pro 
většinu zemí v Evropě vzdálená a hlavně položená za válčící Jugoslávií.

Prezidium ČSDG půl roku spoléhalo na levné charterové lety, které slibovaly mnohé 
cestovní kanceláře. Nakonec se žádný zlevněný let v uvedeném termínu nekonal a 
reprezentanti vyrazili přes divoký Balkán autobusem. Odjezd byl v pondělí, hned po 
CTJ na Aritmě a byla naplánovaná trasa Chomutov, Praha, Olomouc, Brno, Slovensko, 
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Kdysi běžná cesta českých dovolenkářů 
ke skoro jedinému socialistickému moři v Bulharsku je dnes při přechodu Rumunska 
a Bulharska velmi komplikovaná. Největším problémem bylo překročení rumunsko- 
bulharských hranic, které trvalo téměř 7 hodin a celá cesta 2 dny, takže na trénink 
zbýval přesně týden, protože ME letos začínalo už ve středu a bylo čtyřdenní.

Hřiště i ubytovna byly na břehu moře, ale za opravdu pěkným mořem na pěknou 
pláž musela část výpravy vyrazit na výlet. Teplota se držela okolo 30° C, takže příjemné 
babí léto v  řeckém podání. Slavnostní zahájeni se skládalo z průvodu městem s vlajkami 
a focení jednotlivých výpravna náměstí, z folklórních vystoupení a úvodních proslovů 
v  amfiteátru.

První tři turnajové dny se hrálo vždy 1 kolo na filcu a dvě kola na eternitu. Tím 
skončila soutěž družstev a čtvrtý den se hrálo semifinále a finále jednotlivců vždy po 
jednom okruhu na každém hřišti v každém stupni. Přes menší počet okruhů denně, 
než na jaký jsme zvyklí, přijížděli naši hráči na hřiště před sedmou hodinou ranní a 
odjížděli okolo osmé večer.

Za největší favority byli v obou soutěžích považováni Švédové, protože jako jediní 
v Evropě hrají ftlc pravidelně. Rakušani letos odehráli všechny své významnější turnaje 
na fíkovém povrchu v Hollabrunnu a hráči ČR a Německa si zde zahráli alespoň v rámci 
mezistátního utkání. Švýcarsko má sice k dispozici také fíkové hřiště, jejich svaz byl 
ale v roce 94 zmítán vnitřními problémy, a to se pak projevilo i ve výkonnosti 
reprezentace.

Švédové vedli v kategorii družstev už po prvním dnu o 15 úderů a nic se nezměnilo 
ani po dnu druhém. My jsme byli překvapivě třetí před Německem. Poslední den 
soutěže družstev byl ve znamení generálního útoku Němců, což jim vyneslo až stříbrné 
medaile, Rakušané a my jsme o stupínek klesli a my to odnesli bramborovou medailí.

Naše ženy v minulých letech nijak nepřesvědčily a ani letošní účast, či spíše neúčast 
na soustředěních v-Hollabrunnu, jim mnoho naděj! nedávala. Na ME ale bylo nakonec 
všechno jinak. Naše hráčky vzorně spolupracovaly, plnily taktické a herní pokyny a 
výsledkem byl historický medailový úspěch. Po prvním dnu vedly favorizované Švédky, 
ale naše ženy měly jen 9 úderů odstup na druhém místě. Druhé místo udržely i po 
druhém dnu, ale třetí den neodolaly nástupu Němek. Bronzová medaile je přesto 
nádherným výsledkem.
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V soutěži jednotlivců se dohrávaly partie rozehrané v soutěži družstev. Z našich 
mužů měli nejlepší výchozí pozici Cipro a Vítek, ale hra se jim přestala postupně dařit. 
Nejlepším českým hráčem byl nakonec K.Molnár, který zůstal těsně před branami 
finále na 12 místě. Titul mezi švédskou převahou se podařilo odvézt do Německa 
zásluhou B. Szablikowského.

Mezi ženami si z našich hráček vedla znamenitě L  Smoldasová, která jako jediná 
se dostala až do finále a její konečné S. místo mezi elitou je vynikající. Stejně tak jako 
u mužů, ani mezi ženami se Švédkám nepodařilo získat prvenství. Jejich tlaku odolala 
G. Rahmlow z Německa, pro kterou je to již čtvrtý evropský titul.

Velmi zajímavá je statistika výsledků na MTG i filcu, vydaná pořadatelem pro muže 
i ženy dohromady. Na MTG hrál překvapivě nejlépe Švéd Hultberg, z našich 6. Vítek, 
15. Jansa a 20. Cipro, na filcu hrál nejlépe Szablikowski, z našich 13. Cipro, 22. Molnár 
a 24. Metyš. Pro informaci uvádíme i nejlepší umístění našich sousedů ze Slovenska. 
Družstva ani v jedné kategorii nepostavilo. V ženách byla nejlepší D. Fridriková na 24. 
místě a v mužích R. Šimanský na 54. místě.

Slavnostní zakončení bylo na velké diskotéce. Bronzové medaile na bronzových 
hrudích našich žen byly pokropeny i nějakou tou kapkou sektu, ale hned po skončení 
oslav nás čekal návrat domů, tentokrát přes bývalou Jugoslávii. Zde vše probíhalo bez 
větších komplikací, takže všichni “Řekové” byli již v pondělí šťastně doma.

Výsledky Družstva muži: 10 účastníků
1. Švédsko 1794

Muži: 104 účastníků 2. Německo 1815
1. Szablikowski Bemd Německo 309 3. Rakousko 1822
2. Mars Hultberg Švédsko 310 4. ČR 1844
3. Olofsson Hans Švédsko 313 5. Holandsko 1909
4.Schallner Andreas Rakousko 313 6. Řecko 1938
5. Lindmayr Manfred Rakousko 314 7. Finsko 1942

8. Švýcarsko 1999
12. Molnár Karel 274 9. Dánsko 2016
16. Vítek Aleš 275 10. Portugalsko 2401
17. Jansa Michal 276
25. Cipro Petr 280 Družstva ženy: 6 účastníků
26. Metyš Jan 281 1. Švédsko 934
34. Lipmann Milan 286 2. Německo 954
53. Karásek Kamil 243 3. ČR 971
57. Andr Zdeněk 244 ' 4. Rakousko 1007
68. švihel Ladislav 251 5. Řecko 1025

6. Holandsko 1056
Ženy: 38 účastnic
1. Rahmlow Gáby Německo 330
2. Petersson Asa Švédsko 331 -LV-.P. Niederle
3. Karlsson Birgitta Švédsko 332
4. Lindberg Charlotte Švédsko 337
5. Smoldasová Lenka ČR 338

9. Bystřická Adéla 295
11. Kubíková Dana 298
23. Hirschmann Dagmar 260
26.Trelová Vladimíra 267
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2. ročník mezinárodního maratónu dvojic - Wieselburg,
3..4.12.1994

Podobně jako minulý rok se vypravila bývalá šternberská, nyní badensko-uničovská, 
dvojice Spáčil-Borovička na velice zajímavý turnaj do rakouského Wieselburgu. Pěkná 
hala se nachází v blízkosti známého pivovaru Kaiser Bier, takže orientace v  malém 
městečku byla velice snadná.

Hřiště bylo tvořeno nám známými 18 ti dráhami standartního miniaturgolfu, leč 
s dřevotřískovým povrchem. U tohoto povrchu se nejedná o žádnou záludnost, snad 
je jen výhodnější používat častěji surové míče.

Samotný turnaj proběhl za účasti hráčů předních rakouských bundesligových celků 
jako např. BGC Wien, BGC Voesendorf, St. Poelten a dalších, byli zde němečtí hráči 
z Landshutu a Hammeru a naše maličkost. Celkem bylo na startu 69 dvojic. Hned od 
počátku se na čele usadila dvojice Schuster-Hiesleitner a už před sebe nikoho nepustila. 
Ze zajímavých umístění stojí za zmínku ještě např. až sedmé místo dvojice Lindmayer- 
Berger M. A  naši ? Po polovině odehrátých kol (celkem se jich stihlo odehrát 17) byli 
dokonce na velice pěkném 13. místě, které bylo ještě dotováno pěknou sumičkou 
šilinků. Leč bohužel, krátký trénink, dlouhý hrací půst a malá zkušenost s podobnými 
turnaji mělo za následek postupný pád až na celkové 21. místo. Po loňském vystoupení 
je  to však krok dopředu. Nezbývá než doufat, že příště už konečně na to dotované 
místo dosáhnou.

Výsledky
1. SdíusterReinliard - HiesleitnerAiidreas prúmér21,82
2. Sdíallner Andreas- Stoegrnayer Reinhard 21,94
3. Steidl Mariin - Sassmann Ronald 21,94
21. Spáčil Jaroslav - Borovička Jiří 24,59

Jiří Borovička

7. mezinárodní halové mistrovství Švýcarska - Basel.
3..4.12.1994

Exotický předvánoční turnaj v  Basileji přilákal letos na start 144 hráčů z 9 zemí a 
40 klubů, včetně 16 ti hráčů z Prahy a Hr. Králové.

Humorné a drahé příhody s celníky, policisty atp. byly popsány v novém obrázkovém 
magazínu “Kamera”, který vyšel již 14.12. 94, takže se soustředím jen na golfové 
dění.

Po mnohdy nevalných výsledcích českých golfistů v minulých letech, kdy zde platili 
daň nezvyklému betonovému povrchu (systém T 5000) a negolfovému prostředí 
(člověčí i zvířecí rušitelé), se letos do Švýcarska vydala velmi silná sestava, která se 
domů nehodlala vracet bez vavřínů.

V  kategorii žáků zde Tomáš Vysloužil získal potřebné zkušenosti již vloni a letos 
z toho bylo suverénní vítězství o 17 úderů ! Dobře mu sekundoval Zbyněk Metelka, 
který skončil celkově třetí.
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Junioři byli na startu ze 4 zemí. Výsledková listina ale vypadala jako pražský přebor. 
(1. Malík, 2. Majkus, 3. Linhart). David Malík hrál vůbec nejlépe z Čechů a v kategorii 
mužů by mu to vyneslo 6. místo.

Anděla Perglová měla soupeřky skutečně kvalitní, ale před třemi nejvážnějšími 
pronásledovatelkami udržela náskok a o tři údery zvítězila.

Konkurence v kategorii mužů byla tvrdá, přesto se někteří hráči pražského DIANu 
drželi na velmi dobrých pozicích. Bohužel poslední finálové kolo znamenalo pro několik 
z nich nepříjemný sešup. Do cenami honorované první osmnáctky se nakonec vešli 
jen L  Vančura a B. Pokorný.

Družstvo MGC DIAN Viktorie VIII. bojovalo o bronzové medaile a nakonec zůstalo 
o jediný úder čtvrté.

Celkově měla naše výprava určitě plné právo na spokojenost.

Výsledky- kategorie s (eskou účastí, Muži:
6.okruhů. 1. S.MUller (CH) 133

2. M. Gygax (CH) 138
Žád: 3. R. BUtciker (CH) 138
1. T. Vysloužil 177 15. B. Pokorný 154
2. O. Maggi (Cil) 194 18. L. Vančura 156
3. Z. Metelka 203 21. R. Hybner 159
Junioři: 22. J. Niederle 160
1. D. Malík 146 26. J. Pergl 161
2. Z. Majkus 160 43. M. Vondrák 142
3. L. Linhart 162 (o okruh méně)
Ženy: 52. J. Vysloužil 147
1. A. Perglová 157 56. L. Metelka 148
2. B. Schneider (Cil) 160 63. M. Tománek 161
3. V. Queneau (F) 160
13. M. Vondráková 161 Družstva:

(o okruh méné) 1. MC Neuendorf (CH) 472
2. HMC Badigraben (CH) 499
3. NiendorferMC (D) 521
4. MGC DIAN Viktorie Vlil (CZ) 522
5. MGC Ro’ de LeV Luxemb. (L) 522

-LV-

-ýíp.ZE ZAHRANICl
Novinky z WMF

Letošní zasedání vrcholného orgánu světové minigolfové federace v Řecku 
předcházela celoroční rušná diplomatická jednání, o kterých jsme vás průběžně 
informovali.

Ze zasedání v Soluni je třeba zdůraznit dvě nejdůležitější události pro český dráhový 
g o l f :

- PMEZ (Europacup) se bude v roce 1996 konat v Bystřici pod Hostýnem.
- novým členem sportovně technické komise WMF byl zvolen Ing. Otakar Daniel.
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O. Daniel, jako přímý účastník zasedání připravil pro čtenáře Zpravodaje zprávu 
o této akci :

V  průběhu ME v  Soluni se konala řádná konference WMF. Jednáni se zúčastnili 
delegáti 12 ti členských zemí a dále zástupci USA a Lotyšska, jejichž svazy byly v  úvodu 
schůze přijaty do WMF. Lotyšský svaz existuje již od r. 89 a sdružuje cca 70 aktivních 
hráčů ve 3 klubech. Americký svaz má cca 400 aktivních hráčů. Každoročně se koná 
mistrovství a existuje cca 500 hřišť s převážně fíkovým povrchem. (Koberec je o něco 
vyšší než známe ze skandinávského fíku.)

Současný stav členů WMF je tedy následující :

- řádní členové : Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Česká republika, Německo, Dánsko, 
Francie, Lichtenštejnsko, Řecko, Itálie, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Norsko, 
Holandsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Slovensko a USA

- přidružení: Čína, Španělsko, Maďarsko, Litva, Indie a Rusko

- pozorovatelé : Austrálie, Bulharsko, Brazílie, Izrael, Japonsko, Polsko, Spojené 
emiráty a Jihoafrická republika

Mimo program schůze dostal slovo zástupce švýcarské marketingové firmy a z jeho 
krátkého vystoupení zaujala možnost prezentovat dráhový golf na satelitním televizním 
kanálu EUROSPORT, což by zajisté přispělo k rozšíření informovanosti veřejnosti 
o našem sportu. Dále naznačil různé formy získávání finančních prostředků pro práci 
WMF. (Např. homologace sportovního vybavení.)

Z referátů prezidenta WMF p. Gruebela a sekretáře WMF p. Meyera vyjímám :

- WMF nebyla na zasedání AGFIS přijata do této organizace neolympijských sportů. 
Ve zdůvodnění se uvádí, že náš sport je zatím ve světě málo rozšířen. Jednání budou 
pokračovat.

• gen. sekretář a p. Henriksson navštívili USA a navázali tak na zatím ní 
korespondenční jednání se zdejší federací dráhového golfu. Výsledkem je účast 
předsedy svazu USA na jednání v Soluni.

- zveřejnění pohledů do budoucnosti vyvolalo žádoucí diskusi, která snad ukončila 
dlouholetou stagnaci mezinárodní federace.

- byly navázány kontakty s následujícími zem ěm i: Rusko, Čína, Litva, Maďarsko a 
Španělsko. To by mohlo být přijato do WMF už v r. 95.

- byla zahájena jednání s výrobci míčů o možné spolupráci s cílem zajistit finanční 
prostředky do pokladny WMF.

Následujícím bodem programu bylo přijetí změn stanov federace a úpravy pravidel 
a soutěžního řádu :

- nový název federace je WORLD MINIGOLF - SPORT FEDERATION (dosud World 
M inigolf Federation). Zkratka zůstává stejná.

- v  prezidiu WMF bude zastoupen vždy alespoň jeden zástupce každého kontinentu, 
který má člena v WMF

- byly jednoznačně potvrzeny pravomoci STK ve věci řízeni soutěží a úpravy 
sportovních směrnic. Tím snad byla ukončena dlouholetá diskuse a nesrovnalosti mezi 
STK a prezidiem.
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- úprava pravidel se týká zrušení výjimek při uplatňování ustanovení, že míč se 
hraje po překonání hraniční linie z místa, kde překonal při zpčtném pohybu tuto čáru. 
Úprava se týká následujících drah :

• MTG : úhel - hraniční čára se přesouvá 90 cm od startovního pole.

• blesk - ruší se překládači čáry před hraniční čárou.

• přímá dráha bez překážek - hraniční čára se přesouvá 90 cm od startovního 
pole.

• přímá dráha s překážkami - z důvodů problematického překládání míčů se 
upravuje překládači čára, kterou tvoří dva obdélníky. Chybí tedy překládači čára 
mezi překážkami.

• zcela vyškrtnuta ze seznamu drah je přímá dráha s trojúhelníkovými překážkami

• MG : dráha č .l a 2 - hraniční čára se přesouvá 90 cm od počátku dráhy.

Tyto úpravy byly schváleny i u nás. Přesné nákresy nového značení drah budou 
publikovány současné s rozesíláním podkladů pro soutřže v r. 1995.

Otázka pravidel hry na filcových drahách se bude v průběhu letošní zim y 
projednávat, protože se ukázalo, že řada formulací v mezinárodních pravidlech je 
velmi nejasná.

Nová pravidla o rozřazováni: ruší se všechny rozřazovací dráhy a rozřazování se 
bude provádět formou “náhlé smrti” od první dráhy na systému, na němž se hrálo 
naposled (u kombi turnajů).

Byl schválen mezinárodní přestupní řád. Obsahuje jeden přestupní termín 1.1. - 
31.1.. WMF vydá mezinárodní registrační průkaz k 1.3., přičemž při zpětném přestupu 
do mateřského národního svazu se tento průkaz vrací zpět.

Návrh severských zemí, týkající se snížení počtu členů družstva při mistrovstvích 
(ženy 4+1, muži 6+1 ) a rozdělení soutěže jednotlivců a družstev (2+2  dny) bude 
předmětem jednání následující schůze STK.

Další návrh týkající se vedení schůzí WMF a následně i zápisů z nich v němčině a 
angličtině, byl jednoznačně přijat, i když klade nemalé finanční nároky na pokladnu 
WMF.

Poměrně rušná byla diskuse, týkající se zvýšení členských příspěvků WMF. Rozpočet 
federace bylo třeba zvýšit cca na dvojnásobek (na 45.000,- CHF). Návrh 
na diferencovaný příspěvek dle členské základny příslušného svazu byl nakonec 
schválen, i když bude i pro nás znamenat více než dvojnásobné zvýšení poplatků. 
Rovněž byly zvýšeny poplatky za turnaje, které jsou buď finančně dotovány nebo 
ceny přesahují běžné zvyklosti.

Důležitým bodem jednání byly volby do všech orgánů WMF. do prezidia byli znovu 
zvoleni všichni dosavadní funkcionáři, navíc byl nově zvolen zástupce kontinentu 
Amerika. Prezidium má tedy toto složen í: <•

- prezident : E. Gruebel (Švýcarsko)
- viceprezident a hospodář: K. Engels (Německo)
- gen. sekretář: H. H. Meyer (Německo)
- předseda STK : L  Moik (Rakousko)
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- zástupce pro tisk : K. Henriksson (Švédsko)
- člen : S. Laun (USA)

Do pétičlenné STK, přestože bylo 8 kandidátů, byl zvolen i zástupce ČR (O. Daniel). 
Snad k tomu přispěl i fakt, že už nékolikrát působil jako rozhodčí na ME nebo MS. Po 
formálním členství M. Kožíška v minulém funkčním obdob! se znovu nabízí možnost 
aktivně zasahovat do řízení soutěží a tvorby směrnic na mezinárodní úrovni. Jeho 
prostřednictvím mohou přijít uplatnění veškeré dobré nápady každého člena ČSDG.

Dále proběhly volby do dalších orgánů federace a to do komise pro mládež, komise 
seniorů, revizní a disciplinární komise.

Dalším bodem konference byla diskuse o strategii rozvoje dráhového golfu. Byla 
předložena druhá přepracovaná verze vize budoucnosti, z níž bylo vypuštěno omezení 
herního materiálu, jež vyvolalo ostrou reakci jak u hráčů, tak zejména u výrobců míčů. 
Takto upravený dlouhodobý plán činnosti byl přijat bez větších připomínek, i když je 
zřejmé, že ze zdrojů národních svazů je zatím jakákoliv soutěž mimo Evropu prakticky 
neuskutečnitelná.

Posledním důležitým bodem jednání bylo schvalování pořadatelů soutěží WMF 
na nejbližší období :

ME 1996 : Odense (Dánsko), MG+MTG
MEJ 1996 : ?, asi Holandsko
MES 1996 : Bologna (Itálie), MG
NC 1996 : Odense (Dánsko), MG+MTG
PMEZ 1966 : Bystřice p.H. (ČR), MTG
MS 1997 : Studen (Švýcarsko), MG+MTG
NC 1997 : ?, asi Švýcarsko

Obnovuje se soutěž Nationen Cup. Pro juniorskou kategorii se v r. 1995 NC konat 
nebude, uskuteční se snad alternativní turnaje oddělené pro střední a severní Evropu.

Závěrem byla podána krátká zpráva o popularizaci našeho sportu. Připravuje se 
demonstrativnl videofilm, pokud se sejdou spolupracovníci z jednotlivých národních 
svazů.

Z výše uvedených informací je zřejmé, že letošní konference WMF měla mimořádně 
bohatý program, jemuž navíc předcházela řada jednání a diskusí, na nichž se tříbily 
názory na projednávané otázky.

Z dalších materiálů, které byli konferenci WMF předloženy je velice zajímavý 
přehled členské základy v jednotlivých členských zemích. Tabulku pro informaci 
přetiskujeme.

Otakar Daniel +  - LV -
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Výběr ze zahraničních časopisů.

Dnes nahlédneme na stránky německého BAHNENGOLFERU č. 5/94 a rakouského 
BAHNEN-GOLF INFO č .3/94.

Oba časopisy referují o největších sportovních událostech roku - MEJ v Gallarate, 
ME v Soluni a PMEZ v Herzogenburgu. O všech jsme referovali v minulém čísle nebo 
přinášíme zpravodajství v tomto čísle. Přesto je zajímavé zjistit pohled odjinud.

V Bahnengolferu je připomenuta poměrně vysoká účast 15 zemí, vč. debutujícího 
Lotyšska na ME v Řecku. Těmto nováčkům věnoval každý německý hráč spontánně 
jeden míč ze svého kufru. Německo se dvěma zlatými ze soutěží jednotlivců a dvěma 
stříbrnými medailemi ze souteže družstev skončilo v hodnocení národů na druhém 
místě za vítěznými Švédy, kteří získali o dvě bronzové medaile vlče. V  kategorii družstev 
žen nebyly pro Němky překvapivě největšími soupeřkami Rakušanky, ale české hráčky. 
"Ženy okolo Dagmar Hirschmann”, jak je nazval Bahnengolfer, hrály skvěle. Obě 
soutěže jednotlivců byly skutečnými detektivkami se šťastným koncem pro německé 
závodníky. Zvláště bilance Gáby Rahmlow (čtvrtý mistrovský titul) je obdivuhodná. 
Závěrečný odstavec německého článku má titulek “Bez filcu to nejde”, který je příznačný 
pro více zemí.

Z PMEZ v Herzogenburgu se vrátili Němci se dvěma druhými a jedním třetím místem 
docela spokojeni. Rakouské týmy byly doma na typicky rakouském hřišti s eternilovými 
mantinely těžko k poražení. V kategorii mužů jim měl roli favoritů nejvíce ztížit 
supertým z Brechtenu a český tým z Chomutova s Petrem Ciprem a Milanem
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Lipmannem. Takové pořadí také bylo po prvním dnu. Nakonec to, jak známo dopadlo 
trocliu hůře.

V tomto čísle přinášíme obsáhlou zprávu O. Daniela o zasedání WMF v Soluni. 
Z Balmengolferu můžeme připojit pár postřehů prezidenta německého svazu p. A. 
Schroda. Ten je především rozhořčen novým systémem členských příspěvků, podle 
kterého bude muset německý svaz s největší členskou základnou hradit více než třetinu 
rozpočtu WMF I Ve volbách nedošlo k závažným novinkám. “Ruská trojka” - prezident 
Gruebel ze Švýcarska a kdysi ve prospěch německého svazu pracujíc! Němci Engels a 
Meyer (viceprezident a gen. sekretář) zůstávají ve svých funkcích na další období 3 
let. V přehledu dějišť významných akcí příštích let uvádí německý prezident u PMEZ 
1996 jako místo konání Českou republiku. Jméno města Bystřice pod Hostýnem bylo 
asi nad možnosti německé tiskárny.

Bilance náborových akcí v Německu v r. 1994 předčila všechna očekáváni. 
Uskutečnilo se celkem ISO akcí a počet účastníků se pohyboval od 20 do 100 
na jednotlivých turnajích. Nejednalo se jenom o náborové turnaje. Např. v Brémách 
využili místní golfisté propagační prodejní akce a go lf předváděli na drahách 
vybudovaných vedle obchodního domu. V Steiheimu se pod záštitou starosty města 
konala sportovní olympiáda skládající se ze sportovní střelby,minigolfu, basketbalu, 
fotbalu a lehké atletiky.

Již bez českých krajánků A  Vítka a K. Karáska začal nový ročník bundesligy. Jejich 
bývalý klub MGC Bamberg tuto změnu zvládl výborně a v jediném kole, z něhož známe 
výsledky, obsadil vynikající druhé místo.

A na závěr stav německého žebříčku :

Muži : Ženy :
1. W.Erlbruch 1. G. Rahmlow
2. A. v. d. Knesebeck 2. B. Stumpp
3. M. Neuland 3. Cli. Blum
15. B. Szablikowski (1!)

Z Bahněn - Golf Info jsme čerpali především zajímavé informace o ME seniorů ve 
švýcarském Wolilenu, kde Rakušané zářili a Češi opět absentovali. Minigolfové hřiště 
mělo konzervativní charakter, což pro Rakušany nebyla žádná výhoda. Na drahách 3 
a 4 nebyly žádné usměrňovači vyhazovače, na drahách 9 a 16 byla šance na eso 
nepatrná a na sedmičce se o dvojku muselo bojovat s dohrávkovou mapou. (Věci 
v Evropě neobvyklé, ale rutinéři z Intiku by se cítili jako doma - pozn. redakce.) První 
den mistrovství se dostavila drastická vlhkost ovzduší i drah, hra sice nebyla přerušena, 
ale velice ztížena. Rakouští kaučové museli během hty vyrazit do obchodů zakoupit 
hadry a utěrky. Druhý den vystřídal déšť prudký vitr, ale obě rakouská družstva si 
udržovala vedeni bez většich nervů až k zisku zlatých medailí. Překvapením soutěži 
družstev byla senzační bronzová medaile holandských seniorek po zázračném 
posledním kole a slabé umístění německých družstev. Kategorie jednotlivců byly velmi 
dramatické a mezi muži Švýcar Luethi byl jediným nerakouským vítězem celého 
mistrovství. Rakouská reprezentace se zodpovědně připravovala celou sezónu. Během 
mistrovství odváděli perfektní práci nejen hráči, ale i kaučové a celkový profesionální 
přístup přinesl i výsledky. Rakouští senioři se již těší na Maltu 1995. Udělá si někdo 
z Čechů exotický výlet?
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Výsledky: Semínky:
1. M. Slunil Rakousko 2B3

Družstva scniorky: 2. II.Grill Rakousko 289
1. Rakousko 598 3. Ci. Andcrsson Švédsko 296
2.Švédsko 611
3. Holandsko 635 Senioři:

1. P. LueUli Švýcarsko 278
Družstva senioři: 2. K. Lakos Rakousko 28-1
1. Rakousko 1169 3. E. Schmid Švýcarsko 284
2. Švýcarsko 1183
3. Itálie 1191

- L V -

Golf v Anglii
Pod tím to [kůlkem by si čtenář nejspíš mohl představit nějaké pojednání o kolébce 

klasického golfu. Na toto téma toho ale bylo již  napsáno dost a navíc nemáme v redakci 
fundovaného odborníka v této oblasti.

Výrazem “g o l f  mám přirozeně na mysli go lf dráhový a chci se s váženými předplatiteli 
rozdělit o své zážitky z prázdninového putování jižn í Anglií, které bylo pro minigolfistu 
velmi inspirativní, i když se zde DG v závodní podobě vůbec nehraje.

Angličané jsou velmi hravý národ a svým sportovním koníčkům věnují hodně času i 
peněz. Když se rozhlédnete při jízdě okolo silnice, vidíte předevilm pastviny, pak různá 
sportovní hřiště a nakonec možná i nějaké to pole.

Ze sportovních odvětví je vidět parkurové skákání na koních, koňské pólo, kroket 
(dřevěné koule poháněné dřevěnými palicemi - před požárem byl i ve vybavení pražské 
Děkanky), kriket (o  tomto sportu tvrdí renomovaný LETS GO, že: “hra trvá 3 - 5  dní a 
je  to zajímavější, než koukat se jak roste tráva" - jinak je  to taková pálkovaná), curling 
(houfy dědečků a babiček, pardon gentlemanů a ladies kutálejí po perfektním trávníku 
velké koule tak, aby skončily co nejblíže jedné malé kuličce), lety balónem a v neposlední 
řadě různé druhy golfu.

Z  klasických velkých golfových hřišť jsem viděl buď jen části nebo pouze příjezdové 
cesty a šipky k nim. Jsou umístěna většinou někde v klidné přírodní scenérii a stranou 
hlavních komunikací.

Zato když jsem poprvé oknem autobusu uviděl přímo u silnice nápis MINIATUŘE 
GOLF, div jsem čelem nevyrazil sklo.

Zbytečně. Nespatřil jsem ani pyramidy, ani most. Jako na dlani jsem měl hřiště cca 
100 x  100 metrů, na kterém bylo všech 18 drah velkého golfu, náležitě zkrácených, alii 
včetně terénních nerovností, písečných bankrů atd. Jak jsem později zjistil, těchto hřišť je  
v každém městečku několik. Nazývají se buď MINIATUŘE GOLF nebo MINIGOLF (rozdíl 
ve velikosti není) a zahrát si ho může kdo chce. Pokud nemá vlastní výbavu, je  mu 
zapůjčena jedna odpalovací hůl a jedna dohrávková. Jedno kolečko stojí pouhou 1 libru.
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Je to skutečné perfektní zábava a pro skutečného golfistu snad i možnost dobrého tréninku 
třeba o půlhodinové polední pauze.

Skutečné na kažtlém mhu jsou tzv. “putting greens", které slouží k tréninku dohrávek. 
Cena je přibližné stejná a našinec s rovným úderem by si tam snad nemusel připadat jako 
idiot.

Jak jsem ale při toulkách po rekreačních a lázeňských přímořských střediscích 
s potěšením zjistil, nejnavštěvovanější atrakcí mezi těmito malými náhražkami golfu je 
tzv. CRAZY GOLF. Je to 18 nenormovaných fantazijnlch drah, snad by se dalo říci 
dráhového golfu. Většinou je polovina s jilcovým povrchem a polovina s betonovým. 
Karcinogenní eternit přes kanál ještě nedorazil. Překážky jsou různé. Jednou musí mlček 
skončit v tlamě krokodýla, podmhé projíždí perníkovou chaloupkou, i nějaký ten potůček 
a větrný mlýn se vyskytne. Vlny bývají čtyři, úhel třeba dvojitý. Hrají především děti, ale 
i dospělí, kteří se chtějí odreagovat od vážného golfu. Legrační je klasický dohrávkový 
postoj při hře. Pokud by se v drahách nemohlo stát těsně 11 míče, Angličané by asi nebyli 
schopni hry.

Tato hřiště se nevyskytují tak často. Jsou většinou ve větších rekreačních střediscích 
např. v Brightonu nebo v Torquay na anglické Riviéře. Jsou dražší (až 3 libry za jednu 
hru), ale návštěvnost je skutečně vysoká.

Účastníci našeho zájeziht bydleli každý den v jiném městě a v jiné rodině. Jeden z našich 
“pánů domácích" v lázních Bath byl sportovním fanouškem ■ fanatikem. Kromě trénování 
fotbalistů sledoval všechny denní i noční sportovní přenosy v televizi. Nejprve se mne 
zeptal zda se zajímám o sport. Po kladné odpovědi následovala další, přirozeně anglická 
otázka, zda-li hraji golf. Po absolvování tříměsíčního kurzu angličtiny jsem si nebyl jist, 
zda jsem schopen vést fundovanou diskusi o dráhovém golfu. Přesto jsem hrdinně odpověděl, 
že hraji minigolf. Pan domácí zajásal: “Aha, minigolf I U nás v Bathu máme velmi pěkný" 
a už mě viděl na travnaté louce. Musel jsem tedy své sdělení opravit, že hraji crazy golf, 
a to závodně. Zároveň jsem se snažil vysvětlit, že dráhy máme normované, že se tato 
podivná hra v Evropě hraje a že já sám nejsem “crazy". Anglický sportovní znalec pouze 
kroutil hlavou, div si j i  neukroutil.

V souvislosti se snahami WMF o šíření dráhového golfu do Brazílie, Indie a podobných 
“blízkých" krajin mě napadá, že by asi bylo jednodušší přejet trajektem, nebo dnes už i 
vlakem za slabou hodinku přes kanál La Manche a udělat trochu propagace v zemi 
s obrovskou golfovou tradicí, ktle různé sporty a hry s kuličkami hraje skoro každý. Myslím, 
že by v tomto případě zvítězila anglická hravost nad anglickým konzervatismem a do naší 
golfové rodinky by přibyl nový významný člen.

- L V -
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PŘEČETLI ZA NAS
Bohužel imisím začít dvěma resty. Podařilo se mě velmi dobře "zaarchivovat" dva 

starší výstřižky, o kterých vás tedy referuji už pouze pro úplnost.

HRADECKÉ NOVINY přinesly21.6.94 výsledky ze ZTJ v Příbrami. Pokud jste nečetli 
ZN NOVINY 28.6.94, tak možná nevíte, že firma ASOP postavila na jaře 94 v Obrnicích 
na Mostecku miniaturgolf a obecní úřad k tomu zřídil i posezení pod slunečníky.

Nyní už aktuálněji. Zpravodaj nebyl v posledních měsících jediný golfový časopis. 
Ve schránce jsem našel STRHY z jižní Moravy a KAMERU z Holešovic-Buben. Někteří 
z vás určitě taky a početli si.

Časopis velkých golfistů GOLF CLUB přináší v č. 6/94 perfektní článek Jirky Bednáře 
“Z Řecka s medailí". O čem je, to asi tušíte. Alespoň nám klasičtí golfistě mohou závidět 
sportovní úspěchy, když my jim musíme závidět jiné věci ... Článek je doplněn třemi 
pěknými barevnými fotografiemi, celkovým pohledem na hřiště v Soluni, stupně vítězů 
s našimi děvčaty a coachem L  Metelkou a Adéla Bystřická, jak miří na dvojitém fíkovém 
okénku.

Referát o ME v Soluni napsal i P. Prchal pro odborný časopis TĚLOVÝCHOVNÝ 
PRACOVNÍK. Pojal ho poněkud netradiěně, takže mne napadá, zda-li chudáci 
tělovýchovní pracovníci, negolfisté, poznali, kde je hranice mezi seriózní reportáží a 
humornou fikcí.

Časpis TINA určený krásnější polovině lidstva, uveřejnil 27.10. velkou reportáž 
“Krásy pohostinného západního pobřeží Floridy”. Z jedné fotografie se dozvídáme, že 
na Floridě jsou nyní hitem hřiště minigolfu pojednané jakoby uprostřed džungle. Už 
se těším, až tam WMF uspořádá mistrovství světa.

Hřiště nemají jen na Floridě, ale i v lázních Bílina, jak nás informuje časopis NAŠE 
RODINA z 6.10.

VEČERNÍK PRAHA referuje 21.10. taky o jednom hřišti, tentokrát v Kladrubech a 
to ve své dvoustránkové reportáži o tělesně postižených. Středočeští golfisté však už 
ví, že na tomto hřišti si nějaký čas turnaj nezahrají.

V Kladně hřiště přestěhovali od sauny na renovované koupaliště. O této události 
píše VEČERNÍK PRAHA 27.10. a ZN NOVINY 15.11.

Hlavním hitem podzimu ve sportovních rubrikách našich deníků byla přirozeně 
bronzová medaile našich žen z ME. O dráhovém golfu psali i ti, kteří nás jinak přehlížejí. 
Konkrétně 4.10. SPORT, 5.10. opět SPORT a dále LIDOVÉ NOVINY, HOSPODÁŘSKÉ 
NOVINY, MLADÁ FRONTA DNES, ČESKÝ DENÍK a HRADECKÉ NOVINY. 6.10. pak 
ŠPÍGL a ostravská SVOBODA. MLADÁ FRONTA zařadila č#ské dráhové golfistky 
dokonce mezi uvažované kandidáty ve své pravidelné anketě “Sportovec měsíce”. 
Nakonec ale vyhlásila sportovkyní měsíce tenistku J. Novotnou za vítězství ve třech 
turnajích za sebou. K řeckému ME se vrátil ještě 9.11. TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA ar 
HANÁCKÉ NOVINY 29.10. rozhovorem s A  Vítkem. Dalším tématem rozhovoru byl 
boj o olomoucké hřiště s místním Sokolem.

Trošku ve stínu ME zůstal logicky v novinách mezinárodní turnaj Pražská ruleta, 
hraný ve stejném termínu. Takže pouze SPORT se věnuje vítězství D. Kantora a DIANu
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Praha a HRADECKÉ NOVINY mají již výmluvný titulek “Hradecký golfista na Ruletě 
druhý".

Oblastní periodika referuji o OTJ, což je určitě dobře : HANÁCKÉ NOVINY 15.10. 
o OTJ Uničov, CV TÝDEN CHOMUTOV 6.10. o OTJ Fr. Lázně, TÝDENÍK KROMĚ- 
fUŽSKA 26.10 o OTJ Brno a MORAVSKÝ DEMOKRATICKÝ DENÍK RT BRNO 4.11. 
o OTJ v Jedovnici a Brně.

Protože největší Janče se zprávami o dráhovém golfu máme právě v regionálních 
novinách, přináJime především pro nové potencionální dopisovatele seznam oblastních 
deníků a týdeníků, vycházejících v mistech, kde se hraje golf a které vaše články 
mohou uveřejňovat : -

HRADECKÉ NOVINY - Hr. Králové
MORAVSKOSLEZSKÝ DEN - Ostrava
MORAVSKÝ DEMOKRATICKÝ DENÍK ROVNOST - Brno
PLZEŇSKÝ DENÍK - Plzeň
SVOBODA - Ostrava
BRNĚNSKÝ VEČERNÍK - Brno
DOBRÝ VEČERNÍK - Praha
VEČERNÍK PRAHA - Praha
CHEBSKO - Cheb
CV TÝDEN - Chomutov
HANÁCKÉ NOVINY - Olomouc
HORÁCKÉ NOVINY - Třebíč
NAŠE OPAVSKO - Opava
PROSTĚJOVSKÝ TÝDEN - Prostějov
PULS - Olomouc
REGION MORAVSKÝ SEVER - Šumperk 
REGION PLZEŇSKO - Plzeň 
ROZKVĚT - Nový Jičín 
TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA - Kroměříž
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#§ RŮZNÉ
Golť a zdraví

V německém Bahnengolferu vychází na pokračování seriál cvičení pro dráhové 
golfisty, které eliminuje jednostranný pohyb při ohýbání nad drahami. Seriál je doplněn 
i názornými fotografiemi.

Klasičtí golfisté mají se zády podobné problémy jako my. V červencovém čísle 
časopisu Golf club bylo otištěno 7 pravidel pro zdravá záda, která jsou prakticky 
všechna aktuální i pro nás. Jenom těžký bag s holemi si nahraďte těžkým kufrem 
s míči. Pravidla přinášíme v plném znění:

1. Naučte se opatrně ohýbat - ušetříte si mnoho problémů se zády. Trénujte dřepy.

2. Když vyndáváte své hole z auta, zvedejte je pomalu - zejména před hrou, když 
jsou vaše svaly ještě nerozhýbané. Nad kufrem auta se postavte pevně a využívejte 
při zvedání svalů na nohou.

3. Nenoste těžký golfový bag na jednom rameni, vede to k problémům s držením 
těla. Mnohý caddy, kterého můžeme vidět nachýleného pod masivním bagem, je 
příštím pacientem s osteoporézou. Jestliže raději nosíte svůj bag sami, berte s sebou 
jen to nejnutnější a pokud možno jen půlset holí. (JežíSmarjálII To je hrůza! Kde teď 
honem sehnat caddyho... pozn. cenz.)

4. Najděte si trenéra, aby zkontroloval vaše založení na míč a švih, aby vaše 
problémy se zády nebyly způsobeny nebo zhoršeny špatnou základní technikou. 
Svou roli hraje také dobré vybavení - základem je, aby vaše hole byly správně dlouhé.

5. Cvičte pravidelně, abyste si zvýšili pohyblivost zad. Je dobré připravit si speciální 
strečinkový program pro zahřátí svalů před golfovou hrou. Golfový švih je velmi 
atletický pohyb, ale málo golfistů se na něj patřičně připraví.

6. Máte-li nějaký problém přímo na hřišti, např. svalovou křeč nebo jiné bolesti, 
nestarejte se dál o hru a vyhledejte co nejrychleji lékařské ošetření.

7. PAMATUJTE ! Zdravá záda nebolí I Jestliže cítíte bolest, znamená to, že něco 
není v pořádku. Nečekejte až to přejde a poraďte se s odborníkem.

- LV-

Před platné
1 v roce 1995 bude Zpravodaj vycházet. (Snad pravidelněji a dříve.)

I v roce 1995 ho bude dostávat pouze ten, kdo si ho předpjatí. Cena zůstává stejná 
- symbolických 40,- Kč za celý ročník.

Předplatné přijímá hospodář svazu V. Holan nebo šéfredaktor Zpravodaje 
L. Vančura.

Nám nezbývá než věřit, že se důvěra v existenci Zpravodaje už obnovila natolik, 
aby se počet čtenářů výrazně zvýšil.

Úspěšnou sezónu 1995 přeje redakce.
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p 1

MISS GOLF 1994
Poslední “missku” vyhlásil Zpravodaj již před několika lety. 

Od té doby nám vyrostla nová generace golfových květinek, takže 
by bylo načase se zase k této tradici vrátit. Oprávněně na tuto 
mezeru v golfové klasifikaci upozorňují i autoři nezávislého 
samizdatu STRHY, který jste možná našli v předvánoční poště.

Takže, zde jsou pokyny pro vás, obdivovatele krásnější 
golfové menšiny :

Na korespondenční lístek nebo v dopise napišete jméno a 
příjmení své golfové favoritky. Musí to být registrovaná golfistka 
a musí být starší 15-ti let (abychom nepřišli do střetu se 
zákonem). Pokud jste nesmělí a bojíte se, že by redakce zneužila 
informace o vašich sympatiích, nemusíte se podepisovat. Stejně 
vám za vaše hlasování nic nedáme, pouze pomůžete k ocenění 
své vyvolené. Vyhlášení vč. odměny bude uveřejněno na začátku 
sezóny 95.

Své hlasy zasílejte do 28.2.1995 na adresu ČSDG, 
Petr Prchal - Mezi stadiony P.S. 40,

160 17 Praha 6 - Strahov.
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World Minigolf Federation
Statistics of SDortsmen in the member-associations per 01.01.94

Nations
. <  18 Elitě 1 9 -4 5 Seniors >  45 inctuded with licence m em ber-

clubsboys qiris men women men women TOTAL men women
AUSTRIA - no cateqories reqistrated - 5.482 1.335 482 87
BELGIUM 21 5 84 46 88 66 310 193 117 14
SWITZERLAND 124 35 839 182 268 108 1.556 901 304 72
CZECH REPUBUC 142 36 860 131 93 28 1.290 490 92 30
GERMANY *) 1.656 508 6.606 2.313 1.674 850 13.607 -no t reg strated- 340
DENMARK 0
FRANCE 13 4 51 14 28 13 123 92 31 11
LIECHTENSTEIN 5 3 37 22 11 11 89 16 16 1
GREECE 34 6 122 34 20 6 222 102 24 5
ITALY 0
LUXEMBOURG 0
MALTA Ol
NORWAY 0
NETHERLAND 42 14 375 135 246 151 963 581 246 52
PORTUGAL 0
SWEDEN 2.398 627 3.031 815 1.647 607 9 .1 25 5.391 1.334 161
FINLAND 46 8 282 38 114 29 517 195 23 29
SLOVAKIA REPUBLIC 9 2 80 8 3 - 102 90 10 7
Observer— nations
REPUBUC olLATVI/P 18 16 41 26 19 11 131 78 53 3
UTHUANIA 1 0
INDIA 0
UNITED STATES 0

iTotal I 4.508I 1.2641 12.4081 3.7641 4.2111 1.8801 28.03SÍ 9.4641 2.7321 812l

*) 01.01.93

0 - neposkytnuté údaje






