
 „Béčko“ o tři údery bez medaile, senioři jasně zlatí ! 
 

Přebor Čech byl ve znamení betonu na známém hřišti v Chebu. „Béčko“ mělo šanci vybojovat 
bronzovou medaili, ovšem muselo porazit 1. MGC Děkanka Praha. Do finále vstupovali oba týmy se 
stejným počtem bodů, jen rezerva Rakovníka měla o 10 úderů horší skóre.  

„B“ tým GC 85 Rakovník nastoupil v sestavě Petra Vosmíková, Václav Kropáček, Václav Vitner, 
Milan Souček, Ondřej Škaloud a náhradník Milan Bláha. Rozjezd družstva byl hodně slabý za 168 a bylo 
z toho poslední místo, úder za rezervou Tempa Praha. Domácí doslova excelovali výkonem 139 úderů. Jen 
taktak se držela Děkanka, která ztratila 5 úderů. Druhý okruh přinesl zlepšení (151 úderů) a také posun na 
třetí místo a snížení ztráty na Děkanku na 5 úderů. Vedoucí chebští golfisté se ještě polepšili a ukázali, že 
dnes je nikdo neporazí. Výmluvný je konečný náskok po čtyřech okruzích, plných 40 úderů na prvního. Ve 
třetím okruhu už měl výkon rezervy GC 85 Rakovník výborné parametry (145 úderů), jenže hráči Děkanky 
také zabojovali a ztráta narostla na 9 úderů. „Béčko“ Tempa se na odpor nezmohlo a zakotvilo na čtvrtém 
posledním místě. Poslední, už nedělní, okruh byl plný odhodlání smazat ztrátu na družstvo 1. MGC 
Děkanka Praha. Bohužel výkon vůbec nebyl špatný (opět 145 úderů), avšak znamenal jen konečný rozdíl 2 
údery se znaménkem mínus. To už byl v sestavě místo Kropáčka Bláha. 

Finále nakonec rozhodlo nejen o bronzové medaili pro družstvo 1. MGC Děkanka Praha na úkor GC 
85 Rakovník „B“, ale také o zlaté a postup do extraligy pro TJ MG Cheb „B“. Finálové poslední místo 
odsunulo SK Tempo Praha „B“ na „pouze“ stříbrnou příčku. Sestupující týmy byly předem jasné SK GC 
Františkovy Lázně a MGC Plzeň. 

 

Finále I. ligy  - část Čechy  Konečný stav I. ligy – část Čechy 
 Cheb (beton) (Ročník 2011/2012)   

 

Seniorům v podstatě stačilo jen postavit tým a odehrát jeden úder, aby zapsalo dva body za účast. 
Tím pádem se stalo přeborníkem Čech. Přesto oslabený tým bojoval až do konce o třetí místo se seniory 
SK Tempo Praha. Sestava vycházela ze sestavy smíšeného družstva Václav Kropáček, Václav Vitner, 
Milan Souček a náhradník Milan Bláha. 

První okruh za nic nestál  (97 úderů) a také z toho bylo poslední místo jeden úder za seniory SK 
Tempo Praha. Suverénní byli senioři MGC Hradečtí Orli (81 úderů) a 1. MGC Děkanka Praha (83 úderů). 
Druhý okruh byl z pohledu Rakovníka přeci jen lepší (92 úderů), ale v pořadí nic nepřinesl, jen ztráta na 
Tempo narostla na dva údery. O kousíček lepší výkon (91 úderů) znamenal další ztrátu na Tempo, která 
před nedělí byla celých pět úderů. Ve čtvrtém okruhu už byl výkon seniorů, zejména díky Součkovi, 
excelentní a přinesl posun na třetí místo. Dělené vítězství Hradeckých Orlů pro ně přineslo kýžený postup 
na Mistrovství ČR v Olomouci kam doprovodí celkově první seniory GC 85 Rakovník. 

 

Finále I. ligy seniorů - část Čechy  - Cheb (beton) Konečný stav I. ligy seniorů -  část Čechy  
 (Ročník 2011/2012) 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. TJ MG Cheb 8 557

2. 1. MGC Děkanka Praha 6 597

3. GC 85 Rakovník "B" 4 599

4. SK Tempo Praha "B" 2 615

Pořadí Oddíl Body Údery

1. TJ MG Cheb 24 2571

2. SK Tempo Praha "B" 22 2590

3. 1. MGC Děkanka Praha 20 2610

4. GC 85 Rakovník "B" 18 2622

5. SK GC Františkovy Lázně 12,5 2031

6. MGC Plzeň 11,5 2051

Pořadí Oddíl Body Údery

1. 1. MGC Děkanka Praha "A" 7 350

MGC Hradečtí Orli 7 350

3. GC 85 Rakovník 4 366

4. SK Tempo Praha 2 371

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 43 1489

2. MGC Hradečtí Orli 36,5 1520

3. 1. MGC Děkanka Praha "A" 32,5 1535

4. SK Tempo Praha 28 1604

5. SK GC Františkovy Lázně 23,5 1198

6. MGC Plzeň 20,5 1217

7. TJ MG Cheb 12,5 1285

8. 1. MGC Děkanka Praha "B" 7 1349

9. DG Fortuna Radotín 5,5 1767

10. SMG 2000 Ústí nad Labem 5 4831



Přebor Čech 2012 Cheb 
 
Turnaj na betonovém hřišti je pro většinu minigolfistů vždy dobrým zpestřením. Počet účastníků 

tomu odpovídal, mužů bylo 73, žen 19, dohromady tedy 92 hráčů a hráček z celých Čech. V početném poli 
se neztratili i rakovničtí golfisté. 

První zmínku si ale zaslouží žena, seniorka Dagmar Hirschmannová z domácího klubu. Deklasovala 
celé startovní pole včetně všech mužů způsobem nevídaným. Šest okruhů zahrála za 155 úderů a to je 
průměr 25,83. Nejlepší muž ztratil celých 6 úderů, druhá žena, další domácí hráčka Jana Nečekalová, ještě 
o 10 úderů více. Rakovnické zastoupení na stupních vítězů tentokrát chybělo, i když o malinký kousíček 
v podobě jednoho úderu. O ten byla Petra Vosmíková ve finálovém okruhu horší Evy Libigerové z Tempa 
Praha a takový byl i konečný rozdíl. 

V absolutní kategorie mužů se prosadily zkušenosti. Ty zúročil starší senior Jan Bireš 
z Františkových Lázní ve vítězství. Seniorů byla více jak polovina mužského startovního pole a také se 
výrazně prosadili. Do první desítky se jich probojovalo sedm. Potěšitelné je, že jeden z nich byl 
rakovnický Milan Souček na osmém místě. Druhý nejlepší z rakovnických hráčů byl žák Ondřej Škaloud 
na 23. místě s posledním výkonem ještě pod 30,00. Václav Vitner a Milan Bláha zahráli shodně, ale výkon 
stačil pouze na 40. resp. na 41. místo. Václav Kropáček už v neděli nenastoupil jako jediný, takže z toho 
rezultovalo poslední, 73. místo mezi muži. 

Ve věkových kategoriích byla pódiová umístění dvě a tradičně v podání Ondřeje Škalouda 
v kategorii žáků a Petry Vosmíkové v kategorii žen. Ondra s bravurou zvládl smečku pronásledovatelů 
z domácích a hradeckých nadějí a dá se říci, že s převahou zvítězil. Sedm úderů tomu odpovídá. To Petra 
Vosmíková bojovala o vítězství až do konce s Libigerovou z Tempa Praha, která byla o jeden úder lepší. 
Tato dvojice neměla mezi ženami konkurenci, třetí hráčce nadělila Petra 6 úderů. K další medaili měl 
nejblíže Milan Souček v nejpočetnější kategorii seniorů. Na stříbrného Pokorného z Tempa mu chyběly 
dva údery na bronzového Kotka z Děkanky Praha úder jediný. Příjemným zjištěním je, že se našly 
v Tanvaldu dvě žákyně, které jsou schopny objíždět turnaje a které si nevedou vůbec špatně. Tak ať jim to 
vydrží. 

 
Absolutní pořadí mužů (73 hráčů): (6 okruhů)  Vítězové kategorií 

 1. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 161 úderů   
   2. Wolf Jan [M] (Cheb) - 163    “  Muži :   (6 okruhů)   
 3. Martínek [S] (Hr. Králové) - 166    “  1. Wolf Jan (Cheb) - 163 úderů  
 4. Hála J. [S2] (Fr. Lázně) - 167    “        
 5. Pokorný [S] (Tempo Pha) - 168    “  Ženy :   (6 okruhů)  
 6. Kotek [S] (Děkanka P) - 169    “  1. Libigerová (Tempo Pha) - 176 úderů 
 7. Kudyn [M] (Hr. Králové) - 170    “        
 8. Souček M. [S] (Rakovník) - 170    “  Senioři :   (6 okruhů)  
 9. Hybner [S] (Děkanka P) - 171    “ 1. Martínek (Hr. Králové) - 166 úderů 
 10. Nečekal Mar. [M] (Cheb) - 172    “  
  - - - - - - - - - -   (4 okruhy)  Senioři II :    (6 okruhů) 
 40. Bláha [S] (Rakovník) - 127    “   1. Bireš (Fr. Lázně) - 161 úderů 
 41. Vitner V. [S] (Rakovník) - 127    “        
 73. Kropáček [S] (Rakovník) - 222    “  Seniorky :  (6 okruhů)  
        1. Hirschmannová (Cheb) - 155 úderů 
  Absolutní pořadí žen (19 hráček): (6 okruhů)       
 1. Hirschmannová [SE] (Cheb) - 155 úderů  Junioři :   (6 okruhů)  
 2. Nečekalová [SE] (Cheb) - 171    “ 1. Malárik (Fr. Lázně) - 192 úderů 
 3. Libigerová [Z] (Tempo Pha) - 176    “        
  - - - - - - - - - -   (6 okruhů)  Juniorky :      
 4. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 177    “  x x x 

               
         Žáci :  (6 okruhů)  
        1. Škaloud O. (Rakovník) - 179 úderů  
               
         Žákyně :  (6 úderů) 

         1. Holčíková (Tanvald) - 205 úderů  
                
  
 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

     


