
Při oblastním přeboru už Kropáček nic nezachránil ! 
 
Po sobotním Open turnaji spojeným s pátým kolem II. ligy nastoupil o dva muže a dvě ženy chudší 

peleton minigolfistů k boji o titul krajských přeborníků. Titulů mohlo být uděleno celkem 11, avšak vzhle-
dem k dlouhodobému neobsazení kategorie juniorek a žákyň udělovalo se titulů jen 9. 

 
Rakovnický Kropáček vytrval, ale vůbec se mu nedařilo. Zahrál ještě o 7 úderů více, a tak není divu, 

že mu v absolutní kategorii připadla až osmnáctá příčka. O absolutní tituly se hrálo na jiných úrovních a 
opět kralovali hráči a hráčky seniorského věku. Mezi muži to byla opět domácí dvojice Hála, Bireš, které 
doplnil „mladík“ Josef Mandák z Chomutova. Oproti sobotě se z vítězství a titulu krajský přeborník radoval 
Bireš, i když se mu snažil ztížit vítězství Mandák. V rozstřelu pak znalost domácího prostředí promluvila ve 
prospěch Bireše. Hála skončil o čtyři údery na bronzovém stupínku. Mezi ženami to byla na prvních dvou 
místech stejná jména jako v sobotu, jen v opačném pořadí. O jeden úder byla tentokrát lepší domácí Dana 
Dočkalová a stala se tak krajskou přebornicí před další domácí hráčkou Fiedlerovou. 

Samozřejmě, že výše uvedená jména se stala krajskými přeborníky i ve svých kategoriích. Bireš 
v kategorii senioři II, Mandák v kategorii senioři a Dana Dočkalová v kategorii seniorky. V ženách to byla 
Lenka Rendlová s výkonem hodně špatným, ale v konkurenci stačil. V mužích se prosadil o jeden úder 
chebský Jan Wolf, i když absolutně byl až pátý. Mezi juniory byl vítěz znám už předem, neboť kategorie 
měla jednoho účastníka a tím byl domácí Michal Malárik. Přeborníkem s nejhorším výkonem (118 úderů) se 
stal Jan Kadlec z TJ MG Cheb. Díky chebským za tři účastníky v této kategorii nejmladších nadějí. 

 
Oblastní přebor Františkovy Lázně 

 
Absolutní pořadí mužů (31 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 90 úderů   
   2. Mandák [S] (Chomutov) - 90    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Hála J. [S2] (Fr. Lázně) - 94    “  1. Wolf Jan (Cheb) - 101 úderů  
 4. Kratochvíl J. [S2] (Fr. Lázně) - 96    “        
 5. Wolf Jan [M] (Cheb) - 101    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Luxa [M] (Chomutov) - 102    “  1. Rendlová (Fr. Lázně) - 110 úderů 
 7. Placr V. [S] (Cheb) - 105    “        
 8. Moutvička O. [M] (Plzeň) - 106    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Fibír [M] (Chomutov) - 107    “ 1. Mandák (Chomutov) - 90 úderů 
 10. Broumský J. [M] (Cheb) - 107    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (4 okruhy) 
 18. Kropáček [S] (Rakovník) - 114    “   1. Bireš (Fr. Lázně) - 90 úderů  
    
  Absolutní pořadí žen (7 hráček): (4 okruhy)  Seniorky :  (4 okruhy) 
 1. Dočkalová D. [SE] (Fr. Lázně) - 98    “ 1. Dočkalová D. (Fr. Lázně) - 98 úderů 
 2. Fiedlerová [SE] (Fr. Lázně) - 99    “ 
 3. Rendlová [Z] (Fr. Lázně) - 110    “  Junioři :  (4 okruhy)  
        1. Malárik (Fr. Lázně) - 109 úderů  
     

         Juniorky :      
         x x x      
       
         Žáci :  (4 okruhy)  
        1. Kadlec (Cheb) - 118 úderů  

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

 
 
 
 
 
 
 


