
Vstup do nového ročníku vítězný pro seniory GC 85 Rakovník, „Béčko“ druhé !   
 

Rezerva GC 85 Rakovník s přehledem udržela první ligu, proto první kolo I. ligy v části Čechy ve 
Františkových Lázních začalo i s ní. První kolo většinou umožňuje použití extraligových hráčů, čehož také 
Rakovník potažmo Tempo Praha využily. Vyšší kvalitu do týmu přinesl Vosmík a Řehák. 

„Béčko“ GC 85 Rakovník nastoupilo v sestavě Ondřej Škaloud, Petra Vosmíková, Petr Vosmík, 
Milan Souček, Jaroslav Řehák a náhradník David Christou. První okruh za 127 úderů byl slušným 
vykročením, i když jen díky Součkově „devatenáctce“. Na čele se usadila rezerva Tempa, kde vydržela 
s náskokem okolo deseti úderů celý turnaj a zaslouženě zvítězila. Překvapením bylo poslední místo 
domácích golfistů. Ti ovšem ve druhém okruhu ztrátu na rakovnické hráče nejlepším výkonem družstva 
v jednom okruhu hravě smazali a do posledního okruhu se s nimi tahali o druhé místo. Naštěstí poslední 
okruh, už s náhradníkem Davidem Christou místo Petry Vosmíkové,  posunul „béčko“ GC 85 Rakovník k 
zisku pěti bodů za krásné druhé místo. První dva okruhy byla ve hře ještě ex-extraligová Plzeň, která však 
ve třetím okruhu odpadla a jen tak tak udržela čtvrté místo před finišujícím dalším zklamáním, loni 
druhými golfisty TJ MG Cheb. 1. MGC Děkanka Praha určitě myslela na lepší umístění, ale závěrečný 
okruh nezvládla, což ji odsunulo až na konec tabulky. 

 
Pořádí po 1. kole I. ligy ve Františkových Lázních - část Čechy 

 

 
Senioři v sestavě Milan Souček, Jaroslav Řehák, Milan Bláha a náhradník Dalibor Štička patřili 

mezi skupinu družstev, které mohlo skončit na prvním až čtvrtém místě. Že vyšla první možnost je třeba 
přičíst kolapsu největších soupeřů hradeckých orlů. Ti si vybudovali během tří okruhů náskok sedmi úderů 
právě před Rakovníkem a deset úderů před Františkovými Lázněmi. Rakovničtí senioři zahráli výborný 
poslední okruh, ale vzhledem k náskoku Hradce zůstali smířeni s druhým místem. Nečekaně špatně však 
zahráli reprezentanti Vančura a Vlček. Rakovník byl lepší o deset úderů, celkově to znamenalo vítězství o 
tři údery. Františkovy Lázně zůstali třetí. Pozitivně překvapil nováček z Plzně čtvrtým místem, negativně 
naopak Tempo Praha. 

Do soutěže se přihlásilo deset týmů, což je nejvíce v historii seniorské ligy. Číslo je to už velké, 
proto je třeba se zamyslet, jestli týmy nerozdělit do dvou stupňů a hrát i seniorskou ligu při turnajích 
kategorie Open.. Souběžně s tím je to signál stárnutí členské základny.   

 
Pořadí po 1. kole I. ligy seniorů - část Čechy 

 
 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha "B" 7 487

2. GC 85 Rakovník "B" 5 499

3. SK GC Františkovy Lázně 4 501

4. MGC Plzeň 3 519

5. TJ MG Cheb 2 527

6. 1. MGC Děkanka Praha 1 530

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 11 286

2. MGC Hradečtí Orli 9 289

3. SK GC Františkovy Lázně 8 295

4. MGC Plzeň 7 300

5. 1. MGC Děkanka Praha "A" 6 314

6. TJ MG Cheb 5 324

7. SK Tempo Praha 4 348

8. 1. MGC Děkanka Praha "B" 3 356

9. DG Fortuna Radotín 2 746

10. MG SEBA Tanvald 0 1512



 
3. Bohemia Tour Františkovy Lázně 

 
Před týdnem kralovali turnaji ve Františkových Lázních manželé Vosmíkovi. Tentokrát se jim tak 

nedařilo, Petr skončil devatenáctý, Petra až osmá, výkonem hodně slabým. V absolutní kategorii dvanácti 
žen ji ale zastoupila na stupních vítězů Dita Škaloudová, která brala pohár za umístění na bronzovém 
stupínku, což je pěkný počin vzhledem k mizérii letošní sezóny. Zastoupení na stupních vítězů měl 
Rakovník i mezi muži. Zasloužil se o to Milan Souček. Vynikající rozjezd jej předurčil k boji o umístění na 
bedně. Že to nakonec byla až třetí příčka není ostuda. Vyhrál vynikající ve druhém a třetím kole Benda 
starší z Plzně, druhý skončil díky vynikajícímu finiši Vozár z Tempa Praha. V první desítce se objevil ještě 
Řehák na sedmém místě, dalších pět hráčů se vešlo do pěti úderů a srovnali se od patnáctého do dvacátého 
šestého místa. 

Ve věkových kategoriích má Rakovník jednoho vítěze, jednoho druhého a jednu třetí. Vítězem se 
tradičně stal Ondřej Škaloud v kategorii žáků s náskokem čtrnáct úderů. Stříbro získal mezi seniory Milan 
Souček, bronz v kategorii žen Dita Škaloudová. Bronzové umístění v kategorii seniorů mohl do Rakovníka 
přivést i Jaroslav Řehák, ale podlehl na první překážce Vančurovi z Hradce Králové při dodatečném 
rozřazování. 

 
Absolutní pořadí mužů (65 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Benda L. sen. [S] (Fr. Lázně) - 85 úderů   
   2. Vozár [M] (Tempo Pha) - 87    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Souček M. [S] (Rakovník) - 90    “  1. Vozár (Tempo Pha) - 87 úderů  
 4. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 94    “        
 5. Míka [M] (Tanvald) - 95    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Vančura [S] (Hr. Králové) - 95    “  1. Libigerová (Tempo Pha) - 93 úderů 
 7. Řehák [S] (Rakovník) - 95    “        
 8. Nečekal F. jun. [M] (Cheb) - 96    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Malárik [J] (Fr. Lázně) - 96    “ 1. Benda L. sen. (Plzeň) - 85 úderů 
 10. Martínek [S] (Hr. Králové) - 96    “  
  - - - - - - - - - -        Senioři II :    (4 okruhy) 
 15. Škaloud O. [ZA] (Rakovník) - 99    “   1. Bireš (Fr. Lázně) - 94 úderů 
 19. Vosmík [M] (Rakovník) - 100    “        
 21. Christou [M] (Rakovník) - 100    “    Seniorky :  (4 okruhy) 
 25. Bláha   [S] (Rakovník) - 101    “ 1. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 102 úderů  

 26. Vitner V. [S] (Rakovník) - 102    “        
 56. Štička [S] (Rakovník) - 120    “  Junioři :  (4 okruhy)   
        1. Malárik (Fr. Lázně) - 96 úderů 
  Absolutní pořadí žen (12 hráček): (4 okruhy)       
 1. Libigerová [Z] (Tempo Pha) - 93 úderů  Juniorky : 
 2. Dočkalová J. [Z] (Tempo Pha) - 100    “  x x x 
  3. Škaloudová [Z] (Rakovník) - 101    “   
  - - - - - - - - - -       Žáci :  (4 okruhy)  
 8. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 111    “ 1. Škaloud O. (Rakovník) - 99 úderů  
   
          Žákyně :      
          x x x       

 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


