
Vítězná Vosmíková, Souček bronzový ! 

Na hřišti u Kamencového jezera, které se zdá stále těžší a těžší (nebo klesá hráčská kvalita?), se usku-
tečnily dva víkendové turnaje v době konání extraligového kola a 2. Grand Prix v Jedovnicích. Účast nebyla 
nijak valná, i GC 85 Rakovník zastupovala první den jen pětice hráčů. Celkem se tedy sešlo 29 mužů a 7 
žen. 

Absolutně se dařilo Milanu Součkovi, který vedl po prvním, po druhém i po třetím okruhu. Vedl o dva 
údery před domácím Luxou. Poslední okruh byl ovšem katastrofou. Zahraných „31“ znamenalo sešup až na 
bronzový stupínek. To domácí Luxa udržel svůj standard a v konečném účtování na Součka získal tři údery 
náskoku. Stejně si vedl i Jan Bireš z Františkových Lázní, ten se na Luxu, na rozdíl od Milana Součka, dotá-
hl výkonem „23“ v posledním okruhu. Do první desítky mužů se ještě vešel Milan Bláha, který výkonem 
108 úderů skončil osmý. Zejména se mu vydařily dva poslední okruhy. Ondřej Škaloud a Václav Kropáček 
skončili ve druhé polovině startovního pole. 

Absolutního vítěze Rakovník přeci jen měl. Stala se jím Petra Vosmíková v kategorii žen. Ale jedno-
duché to neměla. O vedení se přetahovala s Brettlovou z Jesenice. Zahraný poslední okruh ji přeci jenom na 
první stupínek vynesl o tři údery před Brettlovou. To třetí seniorka Fiedlerová už na Vosmíkovou ztratila ce-
lých 14 úderů. 

V jednotlivých věkových kategoriích měl GC 85 Rakovník celkem tři vítěze. Petru Vosmíkovou 
v kategorii žen právě před Brettlovou z Jesenice, Ondřeje Škalouda o parník před žáky z Chebu a také Mila-
na Součka o čtyři údery před domácím Mandákem. 

 
2. Open Chomutov 

 
Absolutní pořadí mužů (29 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Luxa [M] (Chomutov) - 100 úderů   
   2. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 100    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Souček M. [S] (Rakovník) - 103    “  1. Luxa (Chomutov) - 100 úderů  
 4. Hála J. [S2] (Fr. Lázně) - 104    “        
 5. Wolf Jan [M] (Cheb) - 106    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Mandák [S] (Chomutov) - 107    “  1. Vosmíková (Rakovník) - 106 úderů 
 7. Placr V. [M] (Cheb) - 108    “        
 8. Bláha M. [S] (Rakovník) - 109    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Broumský J. [M] (Cheb) - 109    “ 1. Souček M. (Rakovník) - 103 úderů 
 10. Fiedler [M] (Fr. Lázně) - 110    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (4 okruhy) 
 15. Škaloud O. [ZA] (Rakovník) - 116    “   1. Bireš (Fr. Lázně) - 100 úderů   
18.  Kropáček [S] (Rakovník) - 118    “   
         Seniorky :  (4 okruhy) 
  Absolutní pořadí žen (7 hráček): (4 okruhy) 1. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 120 úderů  
 1. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 106 úderů        
 2. Brettlová [Z] (Jesenice) - 109    “  Junioři :  (4 okruhy)  
 3. Fiedlerová [SE] (Fr. Lázně) - 120    “ 1. Malárik (Fr. Lázně) - 117 úderů   
         
         Juniorky :     

         x x x       
    

         Žáci :  (4 okruhy)  
        1. Škaloud O. (Rakovník) - 116 úderů  
               
         Žákyně : 

         x x x      
          

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 


