
Jeden účastník z Rakovníka, jedna bedna pro Rakovník ! 
 

Víkend s minigolfem na západním konci Čech se rozhodl strávit jeden jediný účastník z GC 85 Ra-
kovník, a to Václav Kropáček. Díky široké členské základně na Chebsku a také druholigovému kolu byla 
účast na turnaji přijatelná, celkově 42 hráčů. 

Po dvouturnajové pauze opět dokázala zvítězit rezerva Chebu před dvojicí „A“ týmů SK DG Chomu-
tov a SK DG Varieté Jesenice u Chebu. Poslední byla k překvapení všech domácí rezerva.  Soutžu velmi vy-
rovnaná. Chomutov ještě vedl před posledním okruhem, který ovšem, mírně řečeno, zpackal, až se na něj do-
táhl tým z Jesenice. 

Tímto výsledkem se v předstihu stal vítězem tým TJ MG Cheb „B“, navíc když se další a také posled-
ní turnaj koná na jeho domácím betonovém hřišti. Druhé místo a šanci na postup si nenechá vzít SK DG 
Chomutov. O třetí místo se ucházejí oba zbylé týmy, rozdíl před posledním kolem II. ligy v oblasti Čechy – 
západ je jen půl bodu ve prospěch SK GC Františkovy Lázně „B“ na úkor SK DG Varieté Jesenice u Chebu. 
Oba týmy tak čeká v Chebu boj tzv. „na férovku“. 
 

5. kolo II. ligy v oblasti Čechy-západ – Fr. Lázně Pořadí po 5. kole II. ligy  v oblasti Čechy-západ 
 

 

4. Open Františkovy Lázně 
 

Je třeba říci, že v případě Kropáčka se jedná o medailové umístění ve věkové kategorii seniorů, tudíž 
tzv. malé. Ale medailové umístění je medailové umístění. Nestačil jen na Mandáka z Chomutova. 

Že je hřiště těžší a těžší prokazuje skutečnost, že jen tři hráči zahráli pod „100“. Jeden z nich mohl být 
Kropáček, který zahájil fantasticky výkony „22“ a „21“ a suše vedl. Pak jako by začal hrát jiný hráč, což 
ukazují výsledky „30“ a „34“ a sešup na jedenácté místo. Nejlepší tak byli zkušení domácí matadoři v kate-
gorii senioři II Hála a Bireš, které doplnil na stupních vítězů muž Ondřej Moutvička. Stejná situace nastala i 
mezi ženami, kde byly nejlepší domácí seniorky Fiedlerová a Dana Dočkalová. Ty doprovodila na stupně ví-
tězů žena Brettlová z Jesenice.   

 

Absolutní pořadí mužů (33 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 
 1. Hála J. [S2] (Fr. Lázně) - 91 úderů   
   2. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 92    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Moutvička O. [M] (Plzeň) - 95    “  1. Moutvička O. (Plzeň) - 95 úderů  
 4. Mandák [S] (Chomutov) - 101    “        
 5. Wolf Jan [M] (Jesenice) - 104    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Malárik [J] (Fr. Lázně) - 104    “  1. Brettlová (Jesenice) - 112 úderů 
 7. Lisa M. jun. [M] (Jesenice) - 106    “        
 8. Broumský J. [M] (Cheb) - 106    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Luxa [M] (Chomutov) - 107    “ 1. Mandák (Chomutov) - 101 úderů 
 10. Tvrdý [M] (Cheb) - 107    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (4 okruhy) 
 11. Kropáček [S] (Rakovník) - 107    “   1. Hála J. (Fr. Lázně) - 91 úderů  
        
  Absolutní pořadí žen (9 hráček): (4 okruhy)  Seniorky :   (4 okruhy) 
 1. Fiedlerová [SE] (Fr. Lázně) - 101 úderů 1. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 101 úderů  
 2. Dočkalová D. [SE] (Fr. Lázně) - 110    “   
 3. Brettlová [Z] (Jesenice) - 112    “  Junioři :   (4 okruhy)  
        1. Malárik (Fr. Lázně) - 104 úderů  
               
         Juniorky :      
         x x x       
    

         Žáci :  (4 okruhy)  
        1. Svoboda B. (Cheb) - 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] 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. TJ MG Cheb "B" 5 457

2. SK DG Chomutov 2,5 464

SK DG Varieté Jesenice u Chebu 2,5 464

4. SK GC Františkovy Lázně "B" 1 473

Pořadí Oddíl Body Údery

1. TJ MG Cheb "B" 19 2015

2. SK DG Chomutov 14,5 2055

3. SK GC Františkovy Lázně "B" 11 2094

4. SK DG Varieté Jesenice u Chebu 10,5 2074


