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Z domova

Celostátní soutěže

/.finský ttiriinj jednotlivci! - Viktorie Praha N,

Při českém zemském turnaji na hřišti Viktorie Dian se potvrdilo staré neoficiální pravidlo, 
že pokud je mistrovství republiky na Moravě, zúčastní se zemského přeboru méně českých 
hráčů, protože se jim nechce cestovat daleko na mistrovství, tak proč se snažit na kvalifikaci.

Mezi muži se dle postupových kvót nekvalifikovali pouze dva, takže kýžený postup si 
vybojoval Jarda Šedek i přes svoji trestnou sedmičku, kterou obdržel na trubec za herecký 
výstup na téma "hod míče do divoké vegetace" po několika neúspěšných prohozech.

Ale pojďme se raději podívat na špičku startovního pole. Tam kraloval specialista na 
zemské přebory Milan Ječný. Jeho špičkový výkon 173 znamenal vítězství o 4 údery před 
reprezentantem M.Lipmannem. Další úder zpět zůstal domácí Z.Majkus.

V kategorii žen potvrdila přesvědčivým vítězstvím svoji dobrou sezónu Jana Pasevová. 
P.Lisová byla po "29" v posledním kole na druhém místě asi hodně smutná. Nejlepší 
středočeška A.Pcrglová byla až třetí.

Junior Láďa Linhart chytil formu v pravý čas a na domácím hřišti zvítězil před západními 
pronásledovateli Z.Drozdou a M.Ncčckalcm.

Svoji premiéru si odbyla soutěž družstev žen. Účast na mistrovství republiky si vybojovaly 
domácí Amazonky. Soutěžily bohužel sami, protože potencionální soupeřky z Chebu, ačkoliv 
by mohly postavit družstva dvě, nepřihlásily z nejasných důvodů do soutěže tým žádný ...

Výsledky.

Muži : CO účastníků

1. Ječný Milan Oáza 173
2. Lipmann Milan Rakovník 177
3. Majkus Zdeněk Viktorie 178
4. Špidra Marek Rakovník 179
5. Mandák Josef Chomutov 180
6. Pergl Jan Viktorie 180
7. Hruška Michal I Ir. Králové 181

Ženy: 15 účastnic

1. Pasevová Jana Chomutov 191
2. Lisová Petra Cheb 196
3. Pergiová Anděla Viktorie 201
4. Ficdlcrová Jaroslava Fr. Lázně 209
5. Zahradníková Jitka Viktorie 210

Junioři : 18 účastníků

1, Linhart Ladislav Viktorie 188
2. Drozda Zdeněk Chomutov 189



3. Nečekal Marek Cheb 190
4. Nečekal František Cheb 195
5. Lancia Pavel Arilma 203

Družstva ženy :

1. Viktorie Praha 8 322

■ l .v -

Zcntský turnaj jednotlivců - Šumperk, 15., 16.6.1996

Po roce se opět sešli hráči obou oblastí Moravy. Jižní část zaznamenává poloviční účast na 
OTJ než je na severu, má však více kvalitních závodníků.

Zemské turnaje jsou především kvalifikaci o účast na mistrovství ČR. Nepočítaje hráče a 
hráčky s přímým postupem, pak s účastí na mistrovství mohlo počítal dalších III mužů, 5 žen 
a 16 juniorů.

Letos se v rámci ZTJ hrálo i základní kolo ligy žen. Bylo třeba využít toho, že 1’MliZ 
(samozřejmě i v kategorii žen) se hraje v Bystřici pod I lostýnent. Do soutčže se přihlásila sice 
jen dvě družstva a do finále finále na M ČR postupuje jediné, ale bystřičlí jdou jasné za svým 
cílem.

Ideální počasí umožnilo dobré výkony a více se dařilo hráčům jižní oblasti.

Výsledky.

Muži : 58 účastníků

1. Janík Pavel
2. Karásek Kamil
3. Píša Radovan
4. Šmerda Kamil
5. Jašek Jindřich
6. Bureš Zdeněk
7. Klapal Jan

Ženy : 8 účastnic

1. Štnoldasová Lenka
2. Kttbíková Dana
3. Rridriková Dana
4. Ilenklová Dana
5. Pekárková Dana

Junioři : 28 účastníků

1. Sedláček David
2. Adam David
3. Kreel Mojmír
4. Biáiia Petr

Jcdovnice 172
Olomouc 172
Šumperk 173
Jedovniee 173
Olomouc 174
Opava 176
Olomouc 176

Bystřice p.II 183
Bystřice p. 11. 1X8
Bystřice p.ll. 191)
Olomouc 218
Uničov 224

Olomouc 174
Jcdovnice 177
Šternberk 178
Jcdovnice 186



5. Šcnkyřík Vil St.Brno 187

Družstva žen : .

1. Bystřice pod I lostýncm 276
2, Uloniouc 754

O.Karásek.

2. CT.I + 4. kolo I. ligy družstev - Oa/.a Praha, 8.,-9.6.1996

První celostátní turnaj na hřišti prvoligového nováčka se odehrával za horkého letního 
počasí a horko bylo i některým hráčům přímo při vlastni liře. Okének bylo totiž na drahách 
trochu vicc než je v kraji zvykem.

V 1. lize nástrahy hřiště příliš nebrali na vědomí borci z. Chomutova a s přehledem zvítězili. 
Dalších pět týmů se srovnalo do 6-ti úderů. Nejšťastnější z tohoto "vláčku" byli hradečtí, 
smolná koncová světla zůstala pro Viktorii. S velkým odstupem na 7. místě skončili domácí, 
kteří podlehli nervozitě, vlastním okénkům a čert ví čemu ještě. Porazili pouze "spráskanou" 
sestavu Bystřice, která s jistotou míří do záchranářské kvalifikace.

Juniorské ligy se zúčastnila pouze 3 družstva. S přehledem nejlepší byla mládež z Dianu, 
chebskému klanu Nečckalů se příliš neosvědčilo kombinování golfové hry s odbíháním do 
podolského bazénu.

V kategorii žen vyhrála díky závěrečnému finiši Petra lisová z Chebu. Ostatní hráčky 
bojovaly především sami se sebou a výsledky hodně přes 200 tomu odpovídají. Spokojená s
2. místem určitě byla domácí M.Voudráková.

Pěkný výkon srovnatelný s nejlepšími muži podal junior M.Krecl. Celý stupeň vítězů 
obsadili Moravane a z favorizovaných Pražáků byl nakonec nejlepší žák T.Vysloužil na 5. 
místě.

V kategorii mužů se snažil starým kozákům Ciprovi a Vítkovi "loupat perníček” V.Král z 
Brna. S Ciprem sice o úder prohrál, ale Vítkův skalp si odnesl z rozstřelu. Se svým umístěním 
v první desítce byl jistě spokojen i J.Ncugcbauer z Hradce.

Výsledky.

Muži : 65 účastníků

1. Cipro Petr Chomutov 175
2. Král Vladimír St.Brno 176
3. Vítel Aleš Olomouc 176
4. Karásek Kamil Olomouc 178
5. Mandák Josef Chomutov 178
6. Jansa Michal St.Brno 179
7. Andr Zdeněk Rakovník 183
8. Neugebauer Jaroslav Hr.Královc 185
9. Staněk Stanislav Rakovník 185
10. Hanuška Milan Oáza 185
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Ženy : 10 účastnic

1. Lisová Petra
2. Vondráková Milena
3. Perglová Anděla
4. Pasevová Jana
5. Kubiková Dana

Junioři ; 19 účastníků

1. Krcel Mojmír
2. Bláha Petr
3. Šenkyřik Vít
4. Sedláček David
5. Vysloužil Tomáš
6. Linhart Ladislav
7. Adam David

I. juniorská liga - 4 kolo :

1. Viktorie Praha
2. Olomouc
3. Cheb
4. lír.Králové 

St.Brno

1. liga družstev - 4. kolo :

1. Chomutov
2. lír.Králové
3. Olomouc
4. Rakovník
5. St.Brno
6. Viktorie Praha
7. Oáza Praha
8. Bystřice p.ll.

Cheb 196
Oáza 205
Viktorie 208
Chomutov 208
Bystřice p.H. 212

Šternberk 182
Jcdovnice 188
St.Brno 196
Olomouc 196
Viktorie 196
Viktorie 199

Jcdovnice 200

284 6 
310 4 
324 3 

1512 0 
1512 0

463 9
472 7
473 6
474 5
477 4
478 3 

507 2 
543 I

• LV -

3. CTJ + 5. kolo I. ligy družstev - Olomouc, 6.,7.7.1996

V Olomouci si odbylo celostátní premiéru hřiště přestěhované z restituované sokolské 
zahrady (v době konání turnaje už katastrofálné zpustlé) na ragbyový stadion, Po dolndfní 
terénních úprav to bude určitě příjemné sportovní prostředí.

A právě v tomto novém prostředí chytil PetrCipro zase jednou formu, ve které je těžko k 
poražení. A také jasně zvítězil. Za jeho zády se rozpoutal velký boj o druhé místo, který pro 
sebe rozhodl "19" v posledním kole L.Metelka. O třetí místo se museli rozstřelit K.Karásek a 
D.Malík. O další úder zpět zůstali zkušení matadoři K.Molnár a A.Vítek.



Žen se zúčastnilo osm, takže neměly starosti s postupem do finále. Nejlepší v úzkém 
startovním poli byla Petra Lisová. O stříbro se rozstřelovaly další reprezentantky 
L.Šmoldasová a A.Pcrglová.

Láďa Linhart pokračoval v tradici ze zemského přeboru a opět zvítězil. Začal sice "28", ale 
pak se rozjel a zastavil se až na stupni nej vyšším. Krok s ním držel pouze 7,.Drozda, další 
junioři už měli značný odstup,

Na cenách pro vítěze se sice podílel sponzor, ale asi nepatří k nejštědřejšim, takže se u lídrů 
turnaje nesetkaly s příliš velkým nadšením.

V soutěžích družstev se lámal chleba před ligovým finále. Borci z Rakovníka prokázali 
špičkovou formu a přesvědčivě zvítězili vynikajícím výkonem 450. Naplno zabojovali po 
některých předchozích nepřesvědčivých výsledcích hráči Dianu a bylo z. toho nejen druhé 
místo, ale i nadějná pozice pro šternberské finále. Mistři z Chomutova se tentokrát museli 
spokojit až s bronzem. Domácí hráči skončili čtvrtí. Jednou z příčin byly určitě i budovatelské 
starosti se syrovým hřištěm. V I. lize určitě neobvyklým způsobem zakončila své působení v 
nejvyšší soutěži pražská Oáza. Na ligu vůbec nepřijela.

Junioři Dianu završili úspěšný turnaj pro své barvy přesvědčivým vítězstvím v juniorské 
líze před chebskými a domácími mládežníky.

Výsledky.

Muži : 60 účastníků

I . Cipro Petr Chomutov 171
2. Metelka Ladislav Viktorie 177
3. Malík David Viktorie 178
4. Karásek Kamil Olomouc 178
5. Molnár Karel Chomutov 179
6. Vítek Aleš Olomouc 179
7. Kovář Luboš Rakovník 181
8. Andr Zdeněk Rakovník 181
9. Bystřičky Tomáš Rakovník 181
10. Staněk Stanislav Rakovník 182

Ženy : 8 účastnic

1. Lisová Petra Cheb 189
2. Šmoldasová Lenka Bystřice p.ll. 192
3. Pcrglová Anděla Viktorie 192
4. Kubiková Dana Bystřice p.ll. 194
5. Pasevová Jana Chomutov 195

Junioři: 16 účastníků

1. Linhart Ladislav Viktorie 181
2. Drozda Zdeněk Chomutov 182
3. KrccI Mojmír Šternberk 190
4. Sedláček David Olomouc 191
5. Pohanka Pavel Brno 90 193
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I. liga družstev - 5. kolo :

1. Rakovník 450 9
2. Viktorie Praha 8 466 7
3. Chomutov 473 6
4. Olomouc 486 5
5. Start Brno 496 3,5
6. Ur.Králové 496 3,5
7. Bystřice p.ll. 510 2
8. Oáza Praha 2520 -2

I. juniorská liga družstev - 5. kolo

1. Viktorie Praha 8 294 6
2. Cheb 317 4
3. Olomouc 323 3
4. Ur.Králové 707 2
5. Start Brno 1512 -2

- I.V -

2. CTM - Cheb, 29.,31).6.1996

Netradičně již druhý celostátní turnaj mládeže v jedné sezóně přivítal Cheb. Přijelo bohužel 
jen 36 mládežníků, z toho 5 dívek, ale žádná žákyně. O I. juniorskou ligu bojovalo pouze 5 
týmů, přičemž 3 měly účast jistou, takže do ligy postoupily prakticky proti své vůli i 
Fr. Lázně, které svůj tým vyslaly do soutěže asi jen proto, žc to mají do Chebu blízko. 
Nezaujatý pozorovatel si ale spíše klade otázku, kde jsou juniorské ambice dalších cca 25 
tuzemských oddílů.

Výsledky.

Absolutní kategorie : 36 účastníků

1. Krecl Mojmír Šternberk 197
2. Nečekal Marek Cheb 198
3. Nečekal František Cheb 198
4. Bláha Petr Jedovnicc 199
5. Drozda Zdeněk Chomutov 203
6. Linhart Ladislav Viktorie 203
7. Sedláček David Olomouc 205

Junioři : 18 účastníků - 1. Nečekal Marek (Cheb) 171 
Žáci : 13 účastníků - I. [írůža Richard (Viktorie) 181 
Juniorky : 5 účastnic - 1. Dočkalová Jana (Cheb) 183
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Družstva :

1. Hraničář Cliob
2. SV GOLF Olomouc
3. Viktorie DIAN Praha

530
564
572
503
883

4. KIXi Šternberk
5. ČSL Fr.Lázně

- LV-

Kvalifikace o I. ligu - Chomutov, 13,,14.7.1996

Od začátku týdne se začali sjíždět do Chomutova hráči 6-ti družstev, která se zde hodlala 
utkat o postup do i. ligy. Jednoznačnými favority byla družstva Atitmy a Bystřice p.H. Hráči 
Aritmy D.Kantor a J.Giucnvald nechtěli ponechat nic náhodě a proto přijeli první. Oba borci 
zažili kruté zklamání, když se zbytek týmu nedostavil. Aritma kvalifikaci vzdala! Otevřela se 
tedy šance pro mladý, perspektivní a ambiciózní kolektiv z Jcdovnicc. Ale ani dvč družstva s 
vyšším věkovým průměrem hráčů, Rakovník "B" a Tanvald, nechtěla prodal svou kůži lacino. 
Přestože Rakovník přijel pouze s 5-ti hráči a Tanvald podával od začátku sezóny jen matné 
výkony a svou účast v kvalifikaci si zajistil až na poslední chvíli, hráči těchto družstev 
doufali, že budou Jedovnici důstojným soupeřem.

Příprava na turnaj probíhala většinou bez účasti členů pořadatelského oddílu Chomutova. 
Na hřišti se objevovali jen J.Pasevová, Z.Drozda a bývalý chomutovák M.Lipmann, který se 
však plně věnoval svým nynějším spoluhráčům z Rakovníka, Jana zase svým budoucím 
spoluhráčům z Byslřicc a Tanvald využíval cenné informace od Zdeňka.

Sobota. Soutěž nepostrádá dramatičnost. Pořadí na čele po prvním kole - Jedovnice před 
Tanvaldem a Bystřicí. Po druhém koleje v čele tandem Tanvald - Bystřice, za nimi 
Jedovnice. Po třetím kole se posouvá do čela Tanvald, pořadí na dalších místech zůstává. 
Čtvrté kolo - Tanvaldu se nedaří, dochází ke střídání, vítězí Bystřice a Jedovnice se posouvá 
na druhé místo.

Neděle. Opět zvítězila Bystřice, která tentokráte vedla od prvního kola. Jedovnice po velmi 
špatném třetím a čtvrtém kole spadla z drahého místa až na čtvrté. To rozhodlo ve prospěch 
Tanvaldu, kterému drahé místo stačilo k postupu.

V průběhu turnaje padly dvě "18". První dal René Duchek z Tanvaldu holí bez gumy (i 
blesk hrál přímo s rotací), druhou pak Jaroslav Řehák z Rakovníka, který navíc dosáhl 
nejlepšího individuálního výsledku celé dvoudenní kvalifikace - 170 (86 + 84) úderů.

Výsledky.

Sobota :

I. Bystřice p.H. 460 6
469 4
475 3
494 2 

512 1

2. Jedovnice
3. Tanvald
4. Rakovník "B"
5. Fr.Lázně



Neděle :

1. Bystřice P.I1. 457 6
2. Tanvald 459 4
3. Rakovník "B" 476 3
4. Jedovnicc 481 2
5. Fr.Lázně 493 1

Celkem :

12 917
7 934
6 950
5 970
2 1005

J.SuIkicwicz

Mistrovství republiky - Šternberk, 26.-28.7.1996

Město Šternberk slavilo v roce 1996 výročí 700. let první dochované zmínky o jeho 
existenci. Mistrovství v DG tak bylo sledované tiskem a proběhlo jako významný příspěvek k 
probíhajícím oslavám.

Účastníci se sjížděli do Šternberka týden předem. V úterý byli prakticky všichni na místě. 
Solidní počasí (i když občas na začátku týdne zapršelo) dovolilo bez větších problémů 
trénovat a odehrát celý turnaj. Stává se ale tradicí, že ihned po ukončení začíná přeháňka. 
Tentokrát narušila pořadatelům závěrečné vyhlašování nejlepších.

Téměř 140 hráčů a hráček včetně celé reprezentační špičky nejprve absolvovalo ve čtvrtek 
večer slavnostní zahájení a pak všichni ve dvou dnech a na dvou hřištích odehráli 4 + 4 
kvalifikační okruhy. Tím také skončilo i finálové kolo I. ligy, které se hrálo v rámci 
mistrovství ČR. Vedoucí Rakovník neudržel své postavení, skončil až třetí a tak na PMEZ 
pojede opět vítězný Chomutov. Dařilo se také hráčům Viktorie Praha, jejich junioři navíc 
vyhráli I. juniorskou ligu. V soutěži žen si podle očekávání poradily hráčky Bystřice p.11. s 
jedinými pražskými soupeřkami.

Do nedělních tří finálových okruhů už pro jednotlivec postupovalo 40% z čela pořadí a 
jednokolové superfinále bylo jen pro několik nejlepších z každé kategorie.

Vítězové se u mužů a žen rýsovali již dávno před koncem, ale na dalších místech, stejně 
jako u juniorů, se hrálo až do poslední dráhy o všechno. Mistry ČR pro tok 1996 se stali Petr 
Cipro (Chomutov), Lenka Šmoldasová (Bystřice p.H.) a Mojmír KrecI (Šternberk).

Za zmínku stojí nový rekord hřiště SOUL. Má hodnotu absolutních 18 úderů a jeho 
držitelem se stal Kamil Karásek. Osmnáctka se dvakrát hrála i na koupališti, l am však již 
hráči pouze vyrovnali stávající rekord z roku 1994, který je v držení Ladislava Švihcla

1.1. DGC Bystřice pod Hostýnem
2. SEBA Tanvald
3. MC Jedovnicc
4. SK Rakovník "B"
5. ČSL Františkovy Lázně
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Výsledky.

Muži : 91 účastníků

1. ( 'ipro 1’clr Chomutov 254
2. Koěa Martin Rakovník 262
3. Upmann Milan Rakovník 264
4. Karásek Kamil Olomouc 264
5. Molnár Karel Chomutov 266
6. Bystřičky Tomáš Rakovník 266
7. Vosmik IVtr Chomutov 266
8. Malík David Viktorie 267
9. Ilanuška Milan Oáza 268
10, Ječný Milan Oáza 270
11. Staněk Stanislav Rakovník 250 o okruh méně
12. Slezák Šimon Ur. Krá love 251
13. Pcrgl Jan Viktorie 252
14. Valenta David Aritma 252
15. Sulkiewicz Jan Tanvald 253

Ženy : 16 účastnic

1. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 267
2. Lisová Petra Cheb 273
3. Pcrglová Anděla Viktorie 282
4. Kubíková Dana Bystřice p.H. 283
5. Ficdlcrová Jaroslava Fr. Lázně 274 o okruh méně
6. Vandrákova Milena Oáza 277
7. Ncěekalová Jana Cheb 205 o 4 okruhy méně

Junioři : 30 účastníků

1. Krecl Mojmír Šternberk 268
2. Drozda Zdenek Chomutov 269
3. Linhart Ladislav Viktorie 280
4. Navrátil Tomáš Olomouc 281
5. Nečekal Marek Cheb 282.
6. Pohanka Pavel Brno 90 287
7. Vysloužil Tomáš Viktorie 269 o okruh méně
8. Dočkal Lubomír Cheb 269
9. Bláha Petr Jcdovnice 271
10. Sedláček David Olomouc 275

Finále I. juniorské ligy :

1. Viktorie Praha
2. Olomouc
3. Cheb

569 5 
580 3 
597 2



Konečná tabulka 1. juniorské ligy :

1. Viktorie Praha 8 (Dian) 33 2035
2. SV GOLF Olomouc 21 2153
3. MTG Hraničář Cheb 17 2213
4. Slavic 1 Ir,Králové 10 3511
5. Start Brno -6 6748

Finále I.ligy družstev :

1. Chomutov 903 8
2. Viktorie Praha 909 6
3. Rakovník 910 4
4. Olomouc 949 3
5. Hr.Králové 954 2

Konečná tabulka 1. ligy :

1. SK DG Chomutov 45,5 3206
2. LLKO Rakovník 43 3184
3. Viktorie Praha 8 (Dian) 29,5 3290
4. SV GOLF Olomouc 27 3350
5. Slávie Ur. Králové 26,5 3367
6. Start Brno 17 2844
7. I.DGC Bystřice p.Host. 12,5 2525
8. Oáza Praha 4 2536

Finále I. ligy žen :

1. I .DGC Bystřice p.Host. 578
2. Viktorie Praha 8 (Dian) 612

O. Karásek

Oblastní soutěže

Čechy střed

6. OTJ + 6. kolo II. ligy družstev - Viktorie Praha 8, 2.6.1996.

Hřiště na pražské "Viklorce” nepatří mezi nejjednodušší a golfísté inu mnohdy přinášejí daň 
v podobč překvapivých výsledků. Nejinak tomu bylo i při červnovém OTJ.

Možná trochu nečekaným vítčzem kategorie juniorů se stal Pavel Landa z. Aritmy i když se 
svým vítčzným výsledkem nedostal pod "100". Další místa na stupních vítčz.ů si zajistili 
domácí žáci a v poli poražených naopak skončil reprezentant L.Unhart. Zajímavou postavou 
ve startovním poli byl Misha Jelínek, junior Aritmy Praha a syn mistra světa v krasobmslcní a 
později kanadského ministra Otto Jelínka.

Favoritky pohořely i v kategorii žen a bylo z toho přesvědčivé vitězslvi o ‘I údery pro 
domácí Jitku Zahradníkovou.



Kategorie mužů přinesla vyrovnané (prvních 10 mužů ve třech úderech) a napínavé 
(rozstřel čtyř hráčů o druhé místo) boje. Nejlep.ším bojovníkem byl nakonec senior Dušan 
Kantor. Ncjšťaslnčjším z jeho pronásledovatelů byl při rozstřelil rutinér J.Pergl. Další soupeři 
R.líybncr, M.Vondrák a L.Metelka končili rozstřclování rychle, už na prvních drahách, 
někteří i na koši.

Druholigové soutěže se zúčastnilo 7 kompletních družstev a čtyřčlenná Děkanka. Hradecké 
"béčko" se nedoslavilo. Rezorva Dianu zabojovala a v posledním kole předstihla Aritmu s 
ligovými ambicemi.

Výsledky.

Muži : 52 účastníků

1. Kantor Dušan Aritma 93
2. RcrglJan Viktorie 94
3. Ilybner Robert Viktorie 94
4. Vondrák Michal Oáza 94
5. Metelka Ladislav Viktorie 94

Ženy : 7 účastnic

1. Zahradníková Jitka Viktorie 112
2. Pcrglová Anděla Viktorie 116
3. Vondráková Milena Oáza 116

Junioři : 1 1 účastníků

1. Lantla Pavel Aritma 101
2. Vysloužil Tomáš Viktorie 107
3. Metelka Zbyněk Viktorie 107

6. kolo II. ligy :

1. Viktorie Praha "B" 514 10
2. Aritma Praha 520 8
3. Tempo Praha 550 7
4. Tanvald 552 6
5. Oáza Praha "13" 577 5
6. Nove Město n/Mcl. 628 4
7. Pelhřimov 722 3
8. Děkanka Praha 1033 2
9. lir.Králové "B" 2520 -2

- LV-



-  u

Domácí hráči zvládli svůj turnaj skutečně perfektně. Vyhráli druholigové kolo, dotáhli 
potřebné 4 body na Viktorii "B" a v konečné tabulce to znamenalo spolu s vítězem Aritmou 
postup do kvalifikace.

Pěkná byla i pomyslná medailová žeň v kategoriích jednotlivců. 2x zlato, stříbro i bronz.

7. OTJ + 7. kolo II. ligy družstev - Tanvald, 23.6.1996

Výsledky.

Muži : 49 účastníků

1. Ticháčck Miroslav Tanvald 87
2. Nepimach Luboš ml. Tanvald 92
3. Hruška Michal llr.Králové 94
4. Ječný Milan Oáza 94
5. Pergl Jan Viktorie 95

Ženy : 8 účastnic

1. Klingerová Renata Tanvald 102
2. Perglová Anděla Viktorie 106
3. Prechtlová Michaelai Tanvald 108

Junioři : 10 účastníků

1. Linhart Ladislav Viktorie 92
2. Lancia Pavel Aritma 106
3. Dušek Michal llr.Králové 109

II. liga - 7. kolo :

1. Tanvald 484 10
2. Aritma Praha 504 8
3. Tempo Praha 557 7
4. Viktorie Praha "B" 567 6
5. Oáza Praha "B" 576 5
6, Děkanka Praha 602 4
7. N.Město n/M. 627 3
8. Pelhřimov 786 2
9. llr.Králové "B" 2520 0

Konečná tabulka :

1. Aritma Praha 62 3426
2. SEBA Tanvald 48 3554
3. Viktorie Praha "B" 48 3596
4. Oaza Praha "B" 42 3687
5. Tempo Praha 41 3697
6. GSC N.Mčsto n/Met 20 5060
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7. Sl.l ír.Králové 14 8209
8. Děknnka Praha 11 7803
9. WS Pelhřimov 5 8485

Čechy západ

4 . OTJ + 5 kolo H. ligy družstev - Cheb, 2.6.1996

Musím přiznat, že jediné co si z tohoto turnaje pamatuji jc, žc se konal v Chebu. Když 
člověk sedá po roce nad stránku čistého papíru a tvoří referát o tom co se snad někdy stalo 
(asi ano - existuje přeci výsledková listina, naštěstí), je to myslím normální. Nenormální spíš 
je, žc náš občasník je takhle aktuální. A navíc liž jsem v létech, kdy mám nárok si 
nepamatovat daleko bližší události a třeba i životně důležitější.

Takže stará promiň ! Nebo Staropramen ? Už opravdu nevím.

Výsledky.

Muži 36 účastníků

1. Souček Milan Rakovník 97
2. Byslřický Tomáš Rakovník 100
3. Rcitspics Miroslav Chomutov 100
4. Řehák Jaroslav Rakovník 101
5. Šmíd Karel Rakovník 101

Ženy : 11 účastnic

1. Fiedlcrová Jaroslava Fr.Lázně 103
2. Bokrová Josefa Příbram 104
3. Kunzendorferová Irena Cheb 105

Junioři : 9 účastníků

1. Nečekal Marek Cheb 99
2. Valach Martin Fr.Lázně 106
3. Nečekal František Cheb 106

5 kolo 11. ligy :

1. Rakovník "B" 506 7
2. Cheb 525 5
3. Fr.Lázně 529 4
4. Chomutov "B" 559 2,5

Příbram 559 2,5
6. Plzeň 2520 -2

- prc -
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Už dlouho se nestalo, aby se kvůli počasí rušil turnaj.Vždycky se alespoň na ty dvě kola 
vyženou gollisti do nepohody, nhy se nenarušoval už lak beztoho nabitý termínový kalendář. 
Tentokrát by ale ani gollistu nevyhnal. Pršelo jen se lilo a v útulné hospůdce bylo přece jen 
přívětivěji.

Náhradní termín byl určen na 20.7. před OTJ v Přešticích.

Hrálo se tedy až v neděli. Alespoň ligový program nebyl narušen.
Plzni už nestačí ani domácí prostředí, aby byla schopna postavit kompletní družstvo do 

soutěže, takže zbytek domácích borců dal přednost obslužnému servisu u výsledkové tabule. 
Problémy se sestavením kompletního družstva však nemá jen Plzeň. Nenápadněji následuje i 
Příbram, ale myslím, že i kdyby tomu tak nebylo, suverénní postaveni "béčka" Rakovníku už 
nemohlo zvyklat nic.

Z jednotlivců na sebe upozornila svým výkonem A.Lehocká z Chebu, jejíž vítězství patřilo 
spíš k příjemnému překvapení.

Naopak to, co příliš nepřekvapilo, byl závěrečný ceremoniál turnaje, bez cen, pouze s 
potřásaném rukou, v lepším případě, kdo tnčl sukni, dostal od pana Petráška i pusu.

Výsledky.

Muži : 33 účastníků

5. a 6. OTJ + 6. kolo II. ligy družstev - Plzeň, 22.,23.6.199(5

1. Mráz Josef Chomutov 89
2. Bašti Bohumír Fr.Lázně 91
3. Cipro Petr Chomutov 93
4. Souček Milan Rakovník 93
5. Hála Jan Fr.Lázně 95

Ženy : 8 účastnic

1. Lehocká Anna Cheb 101
2. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 102
3. Lisová Petra Cheb 104

Junioři : 12 účastníků

1. Drozda Zdeněk Chomutov 98
2. Masár Luděk Fr.Lázně 98
3. Nečekal František Cheb 100

6. kolo II. ligy :
1. Fr.Lázně 488 7
2. Rakovník "11" 495 5
3. Chomutov "B" 517 4
4. Cheb 518 3
5. Příbram 940 2
6. Plzeň 2520 -2
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Konečná tabulka :

1. LLKO Rakovník ”13" 37,5 2996
2. ČI.L Hrant.Lázně 29,5 3127
3. SK IXi Chomutov "B" 25,5 3152
4. MTG Hraničář Cheb 21 3172
5. Spartak Příbram 12 4198
fi. Slávia VŠ Plzeň -5,5 11262

- pro -

5. OT.I - Plzeň, 20.7.1996 a 7. OT.J - Přeštice, 21.7.1996

A zase bylo všechno jinak.
Odložené 5. OTJ se sice v Plzni odehrálo, ale nějako předehra Přeštic. Tradiční svátek 

západočeských golfistů, účast na klání ve městě, které nese ve znaku vepře, byl na poslední 
chvíli odvolán kvůli souběžné akci, která vyvolala kolaps veškeré ubytovací kapacity. A mám 
takový nepříjemný sokromý dojem, že se sem golfísti budou vracet už jen velmi obtížně. 
Postupně končí další z legend pionýrské doby minigolfu v Čechách.

To, že odložený turnaj nebyl ligový se výrazně odrazilo na účasti. S 35-ti účastníky to byla 
opravdu rychlovka a vítězové ze vzdálenějších míst mohli vychutnávat úspěch doma na 
kanapi už v hodinách, kdy jsou jindy ještě na hřišti.

Svou přítomností poctil turnaj i domácí M. Moravec, který se v poslední době pravidelně 
zúčastňuje pouze jednoho turnaje ročně a to většinou M ČR na divokou kartu. Tentokrát po 
toční pauze málem sahal po vítězství. Jeho průměr 21 úderů bez tréninku mluví o 
mimořádném talentu, který nebyl nikdy bezezbytku využit.

Neuskutečněný turnaj v Přešticích bude nahrazen v termínu 28.9. ve Fr.Lázních. Snad do 
třetice...

Výsledky.

Muži : 24 účastníků

1. Trnka Jiří Rakovník 83
2. Moravec Milan Plzeň 84
3. Kropáček Václav Rakovník 87
4. Koča Martin Rakovník 89
5. Bláha Milan Rakovník 90

Ženy : 6 účastnic

1. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 92
2. Dočkalová Dana Fr. Lázně 103
3. Ncčckalová Jana Cheb 104
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Junioři : 5 účastníku

1. Nečekal Marek Cheb 97
2. Dočkalová Jana Cheb 98
3. Gregor Tomáš Rakovník 98

- prc -

Morava sever

4. a 5. OTJ + 5. kolo li. ligy družstev - Uničov, 1.,2.6.1996

Letošní počasí vynahrazuje alespoň severní Moravě loňské deštivé víkendy. I pro uvedené 
turnaje se po chladném počasí v týdnu oteplilo tak, že i míče s nulovým odskokem skákaly 
pěkně vysoko.

Kromě tradiční účasti (v sobotu přes .šedesát závodníků a v neděli o něco méně) byli v 
podstatě i obvyklí vítězové. V neděli však domácí Uničov nevyhrál ani jednu kategorii.

Po předposledním ligovém kole jsou prakticky jasná prvá dvě místa. Zatím co Šumperku se 
po několika přestupech nedaří, "béčko" Uničova šlape v průběžné tabulce na paty zbylým 
klubům.

Výsledky.

Sobota - 4. OTJ :

Muži : 41 účastníků

1. Žoch Svatomír
2. Římský Stanislav
3. Karásek Kamil
4. Zapletal Pavel
5. Holub Leopold

Ženy : 7 účastnic

1. Kubíková Dana
2. Mcnklová Dana
3. Pustofková Renata

Junioři : 16 účastníků

1. Šibl Zbyněk
2. Žoch Ondřej
3. Krccl Mojmír

II. liga - 5. kolo :

1. Uničov "A" 473 7
2. Šternberk 492 5

Uničov
Uničov

Olomouc
Šternberk
Uničov

89
89

90
91
92

Bystřice p.I I.
Olomouc
Olomouc

104
116
116

Šumperk 97
Uničov 101
Šternberk 102
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3. Uničov "1!" 504 4
■1. Olomouc "li" 541 3
5. Opava 557 2
6. Šumperk 

Neděle - 5. OTJ :

617 1

Muži : 38 účastníků

1. Karásek Kamil Olomouc 86
2. Zapletal Zdeněk Uničov 86
3. Žoch Svatomír Uničov 88
4. Borovička Jiří Badcn 88
5. Kuba František Olomouc 90

Ženy : 5 účastnic

1. 1’uslolková Renata Olomouc 109
2. Unzcitigová Blanka Uničov 110
3. Waligorová Lenka Opava 129

Junioři : 13 účastníků

1. Krcel Mojmír Šternberk 88
2. Navrátil Tomáš Olomouc 91
3. Čech Lukáš Opava 99

O.Karásek

6. OTJ + 6. kolo 11. ligy družstev-Kopřivnice, 22.6.1996

Chladné a deštivé počasi doprovázelo poslední turnaj první části sezóny na severu Moravy 
a současně poslední kolo 11. ligy. To jsme brali jako finále na neutrálním hřišti s dvoj
násobným bodováním. Je škoda, že místní klub se již druhý rok prakticky soutěží neúčastní. 
V Kopřivnici je hřiště v pěkném prostředí a před lety na něm domlcí hráč Leopold Holub 
zahrál poprvé u nás absolutních "18" najeden okruh.

Účast byla tentokráte menší (přes čtyřicet z.ávodníků). Několikrát se musel turnaj pro déšť 
přerušit, čekalo se, aby nakonec soutěž skončila alespoň po třech okruzích.

II jednotlivců se o čelná umístění podělili zejména hráči Uničova a Olomouce. V kategorii 
juniorů všem vypálila rybník šumperská T.Doskočilová po rozřazení o první až třetí místo.

Ve II. lize potvrdil nejlepší pozici Uničov. Šternberk a Opava měli na druhém místě stejný 
počet úderů. Takto se kluby seřadily i v konečné tabulce. Podle neověřených informací se ale 
kvalifikace nikdo nezúčastní.
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Výsledky.

Muži : 31 účastníků

1. Zapletal Zdeněk Uničov 67
2. Karásek Kamil Olomouc 68
3. Římský Stanislav Uničov 69
4. Benčík Leonard Olomouc 69
5. Žocli Svatotnir Uničov 69

Ženy : 4 účastnice

1. 1 lenklová Dana Olomouc 86
2. Sedláčková Ludmila Opava 101
3. Pustofková Renata Olomouc 102

Junioři : 12 účastníků

1. Doskočilová Tereza Šumperk 77
2. Sedláček Břetislav Opava 77
3. Krccl Mojmír Šternberk 77

11. liga - 6. kolo :

1. Uničov "A" 367 14
2. Šternberk 391 9

Opava 391 9
4. Uničov "13" 400 6
5. Šumperk 403 4
6. Olomouc "B" 427 2

Konečná tabulka :

1. UNEX Uničov "A" 47 2810
2. KDG Šternberk 35 2882
3. Slezská Opava 23 3059
4. UNEX Uničov "B" 19 3075
5. SV GÓLE Olomouc "B" 17 3058
6. MAI’A Šumperk 13 3168

O.Karásek



19

Morava jiii

Po dvou týdnech se 33 hráčů a hráček jihomoravské ohlasli sešlo na hřišti ve sportovním 
areálu ve Vyškovč, aby usilovalo o zisk dalších bodů jihomoravského poháru.

Soutěž juniorů skončila již potřetí letos vítězstvím hráče MGC 90 Brno. Tím šťastným byl 
tentokráte Martin Heinl, když V.Šenkyřik z brněnského Startu pokazil závěrečný okruh a 
připravil se tím o první místo.

V kategorii žen startovaly letos popvé tři hráčky (jedna ovšem mimo soutěž) Brněnská 
Monika Standova opět bezpečně vyhrála.

V soutěži mužů dosáhl Pavel Janík svého druhého letošního vítězství v novém rekordu 
hřiště způsobem start - cíl a tak se jistě právem objevil v deníku Rovnost z 20. června již v 
nadpisu článku o tomto OTJ. Ve druhém okruhu zahrál vítěz 21 úderů, nejlepší výkon dne.

Ve II. lize svedli oba favorité opět vyrovnaný souboj. Brněnský MGC 90 si připsal další 
vítězství především zásluhou vydařených prvních dvou okruhů. Finiš jedovnice v závěrečném 
okruhu již na vítězství nestačil. Oba týmy si již zajistily účast v kvalifikačním turnaji o postup 
do I. ligy.

Výsledky.

Muži : 21 účastníků

5. OTJ + 6. kolo II. ligy družstev - Vyškov, 2.6.1996

1. Janík Pavel Brno 90 93
2. Láník Jan Mostkovice 98
3. Kříž Jan Jedovnice 101
4. Král Vladimír St.Brno 101
5. Rimpler Jiří Jedovnice 103

Ženy: 2 účastnice

1. Štanclová Monika St.Brno 147
2. Fridrichová Františka Mostkovice 167

Junioři : 9 účastníků

1. Heinl Martin Brno 90 107
2. Šcnkyřík Vít St.Brno 108
3. Bláha Petr Jedovnice 1 10

11. liga - 6. kolo :

1. Brno 90 554 7
2. Jedovnice 557 5
3. Mostkovice 625 4
4. Start Brno "B" 1048 3
5. Vyškov 1106 2
6. Bystřice p.Il. "B" 2520 -2

Vlastimil Doležel
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6. OTJ - Bystřice pod Hostýnem, 22.6.1996

Celkem 35 hráčů a hráček se setkalo čtvrtou červnovou a zároveň první letní sobotu na 
hřišti v městském parku Zahájená. A znovu s mezinárodní účastí. Po roce totiž z.avilal clo 
Bystřice opět Martin Rygr z Rakouska, bývalý hráč TJ Vodní sporty Kroměříž, nyní startující 
za ATUS Wciz. A byl velmi úspěšný.

Počasí ovšem vůbec nepřipomínalo počátek léta. Bylo zataženo a po patnácté hodině začalo 
pršet. To probíhalo třetí kolo. Později, když déšť ustal, se sice pokračovalo, ale nový a silnější 
déšť, doprovázený i krupobitím, definitivně vyhnal hráče z hřiště. Soutěžící tak byli 
klasifikováni po dvou kolech.

Kategorie juniolú se stala, jak jinak, opět kořistí hráče MOC Brno 90. Byl to opět Pavel 
Pohanka, který letos vyhrál již podruhé, tentokrát s velkou převahou. Chyběla ovšem 
jedovnická dvojice D:Adam a P.Bláha.

V soutěži žen startovaly poprvé letos v OTJ bystřičko hráčky a tak letošní ncjpilnějčí hráčka 
M.Štanclová byla tentokráte poražena. Ale až rozstřel s D.Kubíkovou jí určil třetí příčku. 
Suverénně vyhrála Lenka Šmoldasová.

Soutěž mužů rozhodl až rozstřel, který se však, podobně jako u žen, odehrál až v neděli a 
rozhodl se již na prvni dráze. Ivo Knoflíček rozmnožil řadu vítězů z brněnského MGC, 
poraženým v rozstřclu byl mostkovický P.Zubač. Po rozdělení Moravy na dvě oblasti v roce 
1989, poprvé nevyhráli bystřiětí hráči soutěž mužů.

Výsledky.

M uži: 27 účastníků

1. Knoflíček Ivo
2. Zubač Petr
3. Neradil Vladimír
4. Rygr Martin
5. Bílek David

Ženy. 3 účastnice

1. Šmoldasová Lenka
2. Kubíková Dana
3. Štanclová Monika

Junioři: 5 účastníků

1. Pohanka Pavel
2. Nelešovská Michaela
3. Jurásková Božena

Brno 90 43
Mostkovice 43
Bystřice p.I I. 44
Weiz 46
St.Brno 46

Bystřice p.H. 47
Bystřice p.Il. 58
St.Brno 58

Brno 90 45
Bystřice p.H. 56
Bysticc p.H. 58

Vlastimil Doležel



7. OTJ + 7. kolo II. ligy družstev - Bystřice pod Hostýnem, 23.6.1996

V nedělním pokračování jihomoravských soutěží nastoupilo 38 hráčů a hráček. Druhý den 
měl turnaj již hladký průběh.

V soutěži juniorů vyhrál opět s bezpečným náskokem Pavel Pohanka a také další dvě příčky 
obhájily bystrické juniorky.

V kategorii žen se rovněž opakovalo sobotní pořadí, jen bystřické hráčky svedly 
vyrovnanější souboj. Dana vedla dva okruhy, Lenka však skvělým závěrem strhla vítězství na 
svou stranu.

V soutěži mužů byl nej lepší jedovnický Jan Kříž, na P.Zubače z.bylo opět druhé místo, když 
byl o úder horší než vítěz.

V posledním kole II. ligy startovalo, po dvou absencích, i "B" družstvo Bystřice p.II. Po 
prvním kole spolu s MGC 90 dokonce vedlo, pak však bylo předstiženo oběma favority.
MGC 90 a Jedovnice si tak zajistily účast v kvalifikaci o postup do I. ligy.

Výsledky.

Muži : 29 účastníků

1. Kříž Jan Jedovnice 90
2. Zubač Petr Moslkovicc 91
3. Bednář Jiří Brno 90 94
4. Knoflíček Ivo Brno 90 94
5. Bílek David St.Brno 94

Ženy : 3 účastnice

1. Šmoldasová Lenka
2. Kubíková Dana
3. Štanclová Monika

Junioři: 6 účastníků

1. Pohanka Pavel
2. Nelešovská Michaela
3. J urásková Božena

II. liga - 7. kolo :

1. Brno 90 494 7
2. Jedovnice 503 5
3. Bystřice p.II. "B" 510 4
4. Moslkovice 910 3
5. Vyškov 1076 2
6. St.Brno "B" 1392 1

Bystřice p.II. 94
Bystřice p.II. 97
St.Brno 134

Brno 90 94
Bystřice p.I I. 100
Bystřice p.II. 103
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Konečná tabulka :

]. MGC 90 Brno 47 3469
2. MC Jetlovnicc 36,5 3554
3. Sokol Moslkovicc 24,5 4565
4. I.DGC Bystficc p.II. ”U" 13 8182
5. KMG Vyškov 11 8246
6. Start Brno "B" 6 10316

Vlastimil Doležel
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Ze světa
Ze zahraničního tisku

Z NC v Dánsku sc nám jak jc tomu už skoro pravidlem, nepodařilo získat žádný komentář 
od našich reprezentantů, takže uveřejňujeme alespoň pár zajímavostí z rakouského 
Bahnengolf Inťo č. 2/96. Výsledky jsme uveřejnili v minulém čísie.

Rakušané do Odcnse letěli po trase Vídeň - Kodaň - Odcnse. Na místě pilně trénovali i v 
dešti. Nové minigolfové hřiště připomínalo v terminu NC spíše staveniště (dánské stavbaře 
pravděpodobně zaskočila dánská zima), takže se mohlo hrát pouze s několika kompromisy v 
pravidlech na nedokončených drahách. Teplota dosahovala I5°slnpňů, sedm dopoledne a osm 
odpoledne.

Během vlastni soutěže byly spokojené rakouské ženy se třetím místem i když jim druhý den 
dobře hrající Češky šlapaly na paty. V kategorii mužů bylo jasné prvenství Němců, vyrovnaný 
souboj o druhé místo pro sebe rozhodli vynikajícím výkonem na elernitu Češi, na Rakušany 
zbylo až čtvrté místo. Celkově byli Rakušané spokojeni i přes ne příliš oslnivé výsledky, 
především sc získanými zkušenostmi. Hlavně dešťové systémy na jednotlivých drahách mají 
již zažité.

Ilalmcngoir Info ve stejném vydání referuje také o 22. Velké ceně Linec, která již tradičně 
proběhla v dubnu za účasti hráčů Šternberka. V článku je zmiňován Mojmír KrccI jako druhý 
junior a nej lepší zahraniční účastník.

Na zašlou slávu sportoviště v Kladrubech jsem si vzpomněl při čtení velkého interview s 
Romanem Nimtncrvoilcm, sportovním učitelem v rehabilitačním centru "Bílý dvůr" v 
Klostcrncuburgu. Tamní MTG neslouží k závodili činnosti, ale k příjemnému vyplněni 
volného času pacientů. Dráhový golfje také unikátním sportem, kde si mohou zasoutěžit 
handicapovaní pacienti se svými zdravými přáteli nebo s příbuznými.

Německý Bahncngolfer se v ě. 3/96 zabývá úspěšnou premiérou nové nejvyšší německé 
celostátní soutěže družstev - Champion League, která sc hrála na podzim 95 a na jaře 96. Své 
hodnocení zde zveřejňuje prezident svazu A.Schrod.

Německý mistr díky Champion League poprvé vzešel z dlouhodobé soutěže. Liga měla 
vysokou sportovní úroveň. Je přitom jasné, že při premiéře neklapalo vše optimálně. Většina 
hracích dnů byla ale zajištěna pořadateli vynikajícím způsobem. Pořadatelé na lize vydělali už 
jenom tím, že mohli alespoň jednou přivítat na svém hřišti všechny nejlepší hráče pohromadě. 
Čtyřem ze sedmi domácích klubů se podařilo prezentovat se v médiích a Bad Berneck 
dokonce získal druhé hřiště. Jednou byla přítomna televize, při třech turnajích byli na 
zahájení místní politici. V tisku bylo dobře nebo velmi dobře prezentováno 5 turnajů. 
Optimální nebyla práce rozhodčích a doprovodné administrativní zajištění turnajů. Rovněž 
nebyla dostatečně využila možnost lepší prezentace firem vyrábějících golfový materiál. 
Každopádně má Liga šampiónů v nové sezóně nové šance a ly bude třeba využít.

Ve stejném čísle je uveřejněn jakýsi konkurz na nové pořadatele Champion League. 
Obsahuje některé požadavky u nás neznámé, v lecčems jsme naopak dále my, posuďte sami :
- Charakteristika soutěže : Champion League jc nejvyšši národní soutěží k určení německých 
mistrů v kategoriích mužů i žen. i Irajc se 7 hracích dnů (turnajů), z toho 3 na MTG, 3 na MG 
a jeden na filcu. Účastní se 6 nejlepších mužských a 6 nejlepších ženských družstev. Poslední 
družstva v konečném pořadí sestupují, předposlední hrají kvalifikaci o záchranu.
- Obecné požadavky na pořadatelství: Co nejlepší organizace tréninku i samotného turnaje s 
dostatečnou podporou organizátorů a pomocníků. Hrací den jc TOP událostí nejlepších 
dráhových gollistů Německa, mistrů světa a lívropy. Pořadatel imisi svoji šanci chápat jako
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mužnost propagace vlastního oddílu i celého dláhového golfu před veřejností.
- Úkoly před turnajem : Včasná příprava (min. 4 týdny předem). Nahlášeni přesné adresy a 
místa konání německému svazu za účelem vytištění plakátů. Umístění cca 30 ks plakátů do 
okolí hřiště. Nabídka možností ubytování pro hráče a doprovod. Zainteresování městského 
úřadu do pořadatelství. Informování a pozvánky pro lokální tisk. Jmenováni tiskového 
mluvčího. Příprava nástěnky (výlohy) s propagačními materiály a její instalace během turnaje. 
Zajištění nehrajících rozhodčích z okolí (této podmínce se skoro ani nechce věřit ! - pozn. 
rcd.). Organizační porada pořadatelů s vedením turnaje, rozhodčími a zástupci oddílů, jeden 
den před turnajem. V případě potřeby objednal u německého svazu materiál na vytýčení 
prostoru pro diváky. Zajištění plochy pro vyvěšení výsledkové tabule (12 stran formátu 13). 
Zajištění bezplatného tréninku 1 den turnajem.
- Úkoly během turnaje a po turnaji ; Určeni startovní listiny podle předchozích výsledků. 
Zajištění desek na Itrací protokoly. Vydání a po turnaji zpětné vybrání startovních čísel. 
Instalace a vyplnění výsledkové tabule. Dva pomocníci pro výsledkovou službu, jeden startér 
(pokud možno oz.vučcný). Zkrácenou výsledkovou listinu zaslat faxem večer po turnaji do 
sídla německého svazu. Oznámeni výsledků tisku. Odeslání hracích protokolů a konečné 
výsledkové listiny německému svazu.
- Další organizační opatření : Gastronomická nabídka malých jídel a nápojů. Výstava a prodej 
minigolfového sportovního vybavení, cvcnt. oblečení. Získání celebrit pro slavnostní zahájeni 
(slavili sportovci, zpěváci, politici). Společenské setkání všech účastníků večer před turnajem 
(např. grillovací večer atp.). Náhrada za použití hřiště činí 400,- DEM.vč. bezplatného 
tréninku jeden den před turnajem.

A na závěr, jak vlastně 1. ročník ligy šampiónů dopadl ?

Muži :

1. BGS Hardenberg 60 b.
2. MGC Sůssen 44
3. 1 .MGC Mainz 40
4. MGC Bamberg 34
5. MGC Brechtcn 28
6. MSK Nehcim-Hůsten 4

Ženy:

1. MGC Gottingen "A" 58 b.
2. I.MGC Mainz 55
3. CMC Důsscldorf 32
4. SG Arheilgen 29
5. MGC Gottingen "B" 20
6. BGS Hardenberg 16

Vzhledem k časovému odstupu můžeme posoudit úspěšnost německých šampiónů v 
podzimním PMEZ v Bystřici p.H..

Mužský mistr Hardenberg PMEZ suverénně vyhrál, v Německu bronzový Mainz jako 
obhájce evropského prvenství skončil letos až 5.-6. Ženské mistryně z Goltingcnu skončily v 
Evropě až sedmé.



Ještě nedávno si němečtí golfíslé stěžovali, žc bez vlastního ideového hřiště mohou být jen 
těžko na tomto povrchu úspěšní (toto známe v minigolfové variantě i od nás). Němci ale 
nezůstali jenom u stěžování. V minulých číslech jsme psali o prvním německém filcu v 
Neusterlitz u Berlína i o druhém hřišti v Obcrwicsenthalu v těsné blízkosti našich hranic.
1.5.96 bylo otevřeno třetí íilcové hřiště vc Schrieshcimu. Osobně se o to zasloužili členové 
místního malého oddílu (cca 100 členů). Město poskytlo (manění příspěvek 22.000,- DEM. 
Hřiště je sportovní atrakcí nejen pro klub, ale i pro město. Tak moderní filcové hřiště je v 
Evropě pouze ve Švédsku a právě v Obcrwicsenthalu a v Neusterlitz. Zelený filc vzbuzuje 
iluzi kulečníkového stolu. Hráč má zc hry úplně jiný pocit než na šedém betonu.

Minigolfové hře na filcu se v Německu již delší dobu říká "city golf. Tento název zní 
jinak, lépe než malý golf, někdy pohrdaný minigolf. Alespoň to je názor prezidenta klubu ve 
Schriesheintu R.Ritschla. Další filc, chcetc-li city golf, byl v roce 96 otevřen v Marsbergu. 
Mezi hosty slavnostního otevření byli prezident německého svazu A.Schrod, předseda svazu 
Severního Porýní-Vestfálska H.D.Gráber a mnoho německých mistrů světa a Evropy. Hřiště 
se stavělo pouhé 4 měsíce. Celkové náklady byly 150.000,- DEM, z toho město věnovalo 
15.000,- DEM. Zbytek je výsledkem sponzoringu a darů. Při otevření se konal, v Německu 
tak oblíbený, turnaj prominentů, kde páry byly tvořeny vždy jedním golfistou a jednou 
slavnou osobností. Německý svazový prezident A.Schrod vzal hůl do ruky poprvé po 4 
letech. Mezi prominenty byl např. i ředitel spořitelny nebo baron von Twickel. Klub v 
Marsbergu byl založen v březnu 96 a již má 130 členů Zájem veřejnosti o hru je takový, že 
musela být prodloužena i provozni doba hřiště.

Německý dráhový golf se ale nerozvijí jenom na filcu. Někdy stačí i MTG, zvláště, když je 
přitom založen nový spolkový svaz, konkrétně již třináctý v pořadí, v Sasku-Anthalsku (část 
bývalé NDR). První klub v této spolkové zemi vznikl v Magdeburgu, za osobní účasti 
prezidenta A.Schroda, viceprezidenta M.Scizc a dalších golfových osobností (např. G.Snaga, 
atd.). Hřiště je v Bahnengolferu i vyfotografováno. Kulisa socialistických paneláků mi 
nápadně připomíná Prosek. V textuje ale označeno za nádherné.

Ve Zpravodaji jsme již psali o soutěži pro účastníky německých náborových turnajů, ve 
které byl hlavní cenou zájezd na ME do Dánska. Bahnengolfer ě. 4/96 už zveřejnil jméno 
výherkyně. Pro nás je zajímavé, že pobyt v Dánsku byl osmidenní a byl zajištěn v 5-ti 
hvězdičkovém hotelu I

A na závěr ještě jednu perličku. Až pojedete na dovolenou do Thajska (manželé Valentovi), 
vezměte si hůl a míče s sebou. Minigolf je v Huahinu (Bangkok) a při cestě z centra musíte 
po 1 km odbočit doprava. Hřiště má 36 jamek (!) a restauraci s živou hudbou. Telefon je 
511585. Předvolbu si najděte vc zlatých stránkách.

- LV-

7,c Slovenska

Ve sledovaném období se na Slovensku odehrály 2 celostátní turnaje a národní mistrovství.
4, CTJ a 8. kolo 1. ligy proběhlo v Žilině, tedy v golfovém městě, které čeští federální 

pamětníci neznají. Závěr ligy byl zpestřen diskvalifikacemi za alkohol, ale družstvu Classic 
Košice, tvořenému tím nejlepším, co na Slovensku hraje golf, ani nedohráni posledního kola 
po výše uvedeném zásahu do sestavy ze strany hlavního rozhodčího, nezabránilo v zisku 
titulu.
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Výsledky.

Muži :

1. J.Tolarovič 183
2. T.Végli 187
3. R.Simanský 187

Ženy :

1. Z.Čambálová 189
2. I.Vóghová 194
3. M.Vrbová 193

Junioři :

1. L.Trnka 209
2. A.Kováč 210
3. Š.Kúkol 216

1. liga - konečný stav :

1. Classic Košice 41.5
2. Prievidza 35,5
3. TU Košice 35
4. Dunajská Středa 34
5. Trnava 13
6. Březno 11

Mistrovství Slovenska proběhlo 6. a 7.7.96 rovněž v Žilinč.
Turnaji vládlo velmi proměnlivé počasí, takže mohl uspět jenom ten, kdo se přizpůsobol 

klimatickým změnám a výkonnostně nezakolisal. Tím vůbec nejlepším byl junior L.Trnka, 
kategorii mužů vyhrál zkušený matador P.Gašpcran.

Výsledky.

Muži :

1. P.Gašpcran 257
2. Š.Buchcar 257
3. R.Blaha 257
4. V.Michalčík 258
5. F.Lizák 258

Ženy:

1. M.Vrbová
2. Z.Čambálová
3. l.Véahová

267
280
282
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Junioři :

1. L.Trnka 254
2. V.Šimovič 281
3. A.Kováč 296

Nový ročník l. slovenské ligy začal na 5. CTJ v Tmavé 20.-21.7.96 za rekordní účasti 9-ti 
družstev (3x Košice, D.Středa, Trnava, Prievidza, Bratislava, Březno aŽilina - abychom si 
udělali přehled o aktuálním slovenském golfovém zeměpisu). Díky novému pravidlu o 
hostováni se na Slovensko vrátili J.Tolarovič a R.Simanský a objevil se i jeden skutečný 
cizinec - T.Gicbcnhcin z německého Góltingenu.

Výsledky.

Muži :

1. M.Putnóky 175
2. T.Giebcnhein 175
3. R.Simanský 183

Ženy:

1 . M. Vrbová 181
2. I.Végliová 198

Junioři :

1. L.Trnka 200
2. V.Šimovič 204
3. A.Kováč 208

1. kol 1. ligy :

1. Dunajská Středa 10
2. 3 U Košice 8
3. Classie Košice 7

- l.V -
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Novinky z WMF

Schůze STK WMF.

Ncjdůlcžitčjší informace z.c schůze STK WMI: tak, jnk byly projednávány na jednáni .1: a 
4.2.1996 vc šýcarskcm Klotcnu 7,a účasti našeho zástupce lny. O.Daniela :

- byly připraveny rozpisy soutěží WMF' na rok 1996
MB v dánském Odcnse bude hráno jako otevřené (možnost účasti USA)

- byla diskutována otázka budoucích uspořádání MB seniorů. Dudou přidělována dle 
přihlášek zájemců
Kombi mistrovství předpokládá 2 hřiště bezprostředně vedle scbc. Při účasti více než. 130 
startujících bude soutěž, čtyřdenní.

- byly zpracovány obecné předpisy pro homologování nových systémů ÍXi :
1. selektivita hřišť
2. vypočítatelná hra
3. kvalitní mantinely, umožňující vypočítatelný odraz, (kov nebo dřevo)
4. homogenita povrchu dráhy
5. korektní překážky
6. minimální rozměry (5,5 m)

- byl předveden americký systém dráhového golfu, vč. ukázky (lícového koberce, který byl 
předán k posouzeni odborníkům ze Švédská

- návrh úpravy pravidel švédského fílcu :
byl zredukován počet drah, které budou uvedeny v pravidlech (na 25). Celkem existuje 44 
variant drah
nová úprava se týká drah s plošinami Dosáhnc-li míč cílového kruhu a při zachycení o 
jamku kruh opět opustí, hraje se z cílového kruhu při respektováni pravidla o překládáni

- obecné otázky pravidel :
je třeba věnovat větší pozornost preparování mantinelů (např, mastkem) 
co se týká úpravy míčů pomocí prachu, loto nebylo zakázáno

- zákaz požívání alkoholu
Dr. Zimtnermann byl pověřen zjištěním cenových relací přístrojů pro testování alkoholu a 
jejich spolehlivostí
povolená hranice alkoholu je stanovena na 0,2 promile

- všichni členové stávající STK budou kandidovat v nových volbách
- byli stanoveni členové STK pro kontrolu technického stavu hřišť akci WMF (v Bystřici p il, 

provede kontrolu p. L.Moik)
- barevné označení pásek činovniků turnajů : 

ju ry : oranžová
vrchní rozhodčí: červená nebo červené tričko 
rozhodčí: žlutá nebo žluté tričko 
doprovod (kauci) : modrá 
tisk : zelená

- každá země může mít 2 kauce na 1 hřiště. Toto platí i pro soutěže jednotlivců
- ve finále (při dvoukole) je třeba prověřit nové seřazení dle aktuálního stavu pořadí po 

změně hřišť
- pořadatel určí, které hřiště je označeno "A" a které "Í3”
- je možné komentoval průběh finálového dvoukola
- clony proti větru by měly být pokud možno průhledné
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koncepce budoucího uspořádání Mí’ a MS :
1. ME jen pro evropské země
2. MS ve čtyřletém cyklu
3. MS by mělo být jen soutěží jednotlivců
4. ME mohou být ve dvou skupinách "A" a "13"
5. počet členů družstva musí zůstat na dnešní úrovni
6. v roce, kdy se pořádá MS by se měl pořádat Nalionencup
7. maximální počet účastníků při MS jsou 4 aktivní hráči

O.Daniel

Z tisku
Zprávy z tisku

V plné sezóně se noviny zabývaly přirozeně především výsledky a průběhem turnajů, takže 
přehled zpráv si můžeme zrekapitulovat prakticky podle termínové listiny.

O CTJ na Oáze referují Mladá fronta 5.6., Týdeník Kroměřižska 25.6., Hradecké noviny 
27.6. a Rovnost 7.8.

Ze zemských přeborů ten český na Dianu sdělovací prostředky ignorovaly, zato o 
moravském v Šumperku informuje kromě Týdeníku Kroměřižska, Rovnosti a ostravské 
Svobody i bulvárně cxtremistický Špígl, který trochu překřtil vítěze (Josef Janík a Kamila 
Šmoldasová).

Z O'1'J novinářská čerň zachytila Vyškov, Bystřici p.H. a Kopřivnici.
O CTM v Chebu informuje bohužel pouze Chebsko 10.7. a Rovnost 15.8.
CTJ v Olomouci je zvěčněno dvěma články v 1 lanáckých novinách a po jednom v Týdeníku 

Kroměřižska, Blesku, Rovnosti a Sportu.
Chomutovskou kvalifikaci zachycuje pouze Týdeník Kroměřižska a Rovnost.
Zato mistrovství ČR ve Šternberku bylo skutečnou událostí především pro severomoravské 

noviny. Po dvou velikánských článcích, včetně fotografií, uveřejnily Hanácké noviny 25.7. a 
1.8. (autorT.Pytlíčck) a olomoucký Puls 23.7. a 1.8. (autor BJareš). Dvě menší zprávy byly v 
ostravské Svobodě a po jedné v Mladé frontě, Týdeníku Kroměřižska, Moravskoslezském 
dnu, v Chebsku a v Rovnosti.

Minigolf se ale objevuje nejen na sportovních stránkách.
Hospodářské noviny přinesly 14.6. velkou reportáž "Pozor past !" o různých finančních 

podvodech typu "letadlo" či "pyramida", které známe nejen z Albánie, ale i od nás. Podobné 
podvody se ale ději i v Německu. Jedna takováto firma se jmenovala EUROPEAN K1NGS 
CLUB a v oficiálním předmětu činnosti měla tenis, kuželky, hru v karty a minigolf.

Olomoucká firma ASOP opakovala 22.6. v Mladé frontě opět svoji reklamu na dodávku 
miniaturgollbvých hřišť.

Smutnou zprávu uveřejnil 24.6. Večerník Praha. Na miniaturgolfovém hřišti v Podolí (2x 
dějiště M ČR - poz.n. rcd.), vyhořela půjčovna sportovního náčiní a slánek s občerstvením. 
Vyšetřovatel stanovil jako příčinu úmyslné zapálení. Tato příčina se bohužel stává na 
golfových hřištích, zvláště v Praze 4, módou a tradicí...
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Mladá fronta v Ičtč testovala rekreační střediska a 10.7. uvádí, že na pláži Máchova jezera 
ve Starých Splavech si lze zahrát i minigolf.

Již ne Rudé, ale bezbarvé Právo (alespoň dle názvu) informuje 15.7. o otevření luxusního 
Parkhotelu v Novem Boru. V jednohektarovém parku, patřícímu k hotelu, by mely vyrůst: 
"tenisové kurty, fít-centrum, minigolf a samozřejmě kosmetika", jak uvedla ředitelka hotelu. 
Takže, milé gollístky, konečně víte, kam si vyrazit zahrát !

Na závěr dnešní rubriky vás chci seznámit s technickými změnami (doufejme,že k lepšímu).
Několik let jsme většinu výstřižků získávali za úplatu od výstřižkové služby PIS. Bohužel 

ceny této agentury pádily daleko rychleji než inflace, takže jsme byli nuceni tuto službu 
vypovědět. A proto se obracíme na vás, go!listy ve všech oblastech republiky, především 
dopisovatele, ale i pouhé čtenáře. Pokud zachytíte jakýkoliv článek o dráhovém golfu, 
vystřihněte ho prosím, označte datem a s názvem novin ěi časopisu zašlete na adresu :
Martin Tománek, U smaltovny 20/G - 170 00 Praha 7 nebo předejte Martinovi výstřižek 
osobně na turnaji. Budou vám přirozeně uhrazeny náklady s nákupem tisku, připadne 
okopírování a poštovné. Tato výzva platí především pro regionální tisk - celostátní si 
zakoupíme v pražské trafice. Celá svépomocná iniciativa nás vyjde daleko levněji než 
výstřižková služba PIS a věřím, že dosáhneme nejméně stejných výsledku. O celé záležitosti 
jsem mluvil již ústně na konferenci svazu 15.2.97, jen s tím rozdílem, že po volbách má na 
starosti styk s medii M.Tománek, takže proto jeho adresa v dnešním Zpravodaji.

LV
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Různé
Z. prezidiu

Vzhledem k lomu, že v létě se více hraje než schůzuje, uskutečnila se pouze schůze 25.7. ve 
Šternberku před mistrovstvím ČR.

Řešeno bylo především zajištění reprezentace a nominace na Mlij a Ml: a případná účast na 
dalších mezinárodních akcích (MfiS a později zrušený MASTliKS v Lausanne).

Byla podána informace o přípravách PMEZ v Bystřici p.ll. a nadcházejícím jednání WMF v 
Odcnse za účasti O. Daniela.

Mimo program byly řešeny žádosti o mimořádné přestupy mimo termín. IJ hráčů nového 
klubu SKIXJ Jesenice povoleno, ostatní zamítnulo.

-  I . V  -

archivu

Dnes zabrousíme hluboko do historie. Vybírali jsme z 15-ti stránkového (!) zápisu ze 
schůze předsednictva úseku dráhového golfu a STK dráhového golfu ČGS, konané v 
Olomouci 2.12.197.1.

/, obsáhlého materiálu jc asi nejzajímavější bod "Schválení koncepce mezinárodních styků 
na rok I974". Taková koncepce nebyla určitě v éře tuhé socialistické normalizace nic 
jednoduchého, takže čtěme dál :

"Pro čsl, dráhový golf byly schváleny v roce 1974 dva mezinárodní slyky.Jeden zahraniční 
(Rakousko I.-9.6.) a jeden tuzemský (Pohár Flory Olomouc 24.-25.8.)", Vida, mezinárodně 
je možno se stýkal i doma, nemusíme nikam jezdit.

Pro opravdové pamětníky uvádíme nominaci nejlepších hráčů žebříčku na zájezd do 
Rakouska : Pospíšil .lan , Marek Ivan, Kabinek Roman, Klimenl Antonín, Nidecki Josef, 
Klapelek Petr, Janalík Petr (všichni l.ok. Olomouc), Janalik Bedřich, Moravec Milan, 
Moravec Jiří, Pavelek Ivo (Golf Club Praha) a Čech Vlaslimír (Start Brno). K lomu čtyři 
náhradnici, dva funkcionáři a jeden náhradní, člen KSČ, pro případ že by funkcionáři - 
nečleni, nebyli schváleni mezinárodním oddělením ČSTV pro mezinárodní výjezd do 
kapitalistické ciziny.

Pro pohár Flory bylo nahlášeno 60 československých hráčů.
A pro případnou účast cizinců na ostatních turnajích v ČSSR ? Citujeme : "Účast 

zahraničních hráčů na ostatních turnajích ti nás není oficiálně možná (týká se i Poháru 
Internalionahi). Pouze neoficiálně, v rámci turistického ruchu, smějí být případní účastníci ze 
zahraničí připuštěni ke startu. Možno je vyhodnotit v samostatné klasifikací mimo oficiální 
výsledkovou listinu. Jiná vče je v případě, že pořadatel akce není ČSTV - ČGS - TJ - oddíl".

Cizinci ve výsledkových listinách Poháru International figurují, takže asi pořadatelem byl 
hotel a ne nikdo z řady pomlček.

Tedy řeknu vám, být funkcionářem nebyla tehdy asi žádná sranda.

- LV -
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Golf

V dnešní exkurzi k našim velkým, klasickým sousedům sc budeme věnovat lak prozaické 
věci, jako je adresář.

Znáte to, pár cyklostilovanýcli stránek, řada jmen ulic a telefonních čišel. Chyba lávky, 
nemluvíme o golfu dráhovém, ale o golfu klasickém. Takže knížečka formátu A5, travnatě 
zelená křídová obálka s vyobrazením České republiky, na které je "rozplácnutý" golfový 
míček od Plzně až po Hradec Králové. To je adresář České golfové federace na rok 1996.

Uvnitř je 56 stránek, termínová listina, seznam golfových hřišť 18-ti jamkových i menších i 
s jejich technickou charakteristikou a třeba i s uvedením poplatku za hru. Cíolf mátne laky v 
hale (l.irpct Praha - bývalá Itala Tatry Smíchov). A úplně na konci jsou uvedena hřiště ve 
výstavbě nebo pouze plánovaná a také kluby bez, vlastního hřiště.

Nu nedivme sc, my nedokážeme postavit minigolf a loje proti takovému golfovému hřišti 
co do plochy i investičních nákladů pouhá "višnička".

A jcšlč na něco jsem zapomněl. Pro vydavatele věc určitě důležitá., adresář obsahuje 25 
reklam a ne ledajakých. Jenom namátkou ; Eurotel, Peugeot, Matloni, Cristian Dior, 
Živnobanka a řada dalších bank, Grandhotel Pupp, Longincs, Volvo a řada dalších 
automobilek, Joltny Walkcr, CK Fischer, Kotva atd.

Ale pro malého golfistu bude asi zajímavější něco o lom, jak si "zasportovat". Na 18-ti 
jamkových hřištích si můžete zahrát kolečko za cca 1.000,- Kč (Mar.Eázně.K. Vary,Karlštejn), 
o něco levnější je to např. v Šilhéřovicích (600,- Kč). Přirozeně musíte mít "zelenou kartu" 
(oprávnění, že umíte hrát a hřiště nezničíte a nebudete sc tam plést skutečným hráčům). Z 9-li 
jamkových hřišť je nejdražší pražský Motol (800,- Kč) a zámek Štiřín u Prahy (550,- Kč). 
Naproti tomu na dostihovém závodišti ve Slušovicích a na autodromu v Brně vás jedna runda 
stojí 60,- Kč a v Brně vás nechají hrát za 100,- Kč celý den i bez zelené karty. Nezapomeňte 
ale mít správné kalhoty, tričko s límečkem a na knoflíčky a musíte si také půjčit hole a míče.

Ale to už v adresáři není, takže o lom až někdy příště.

- LV -
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