
Junior Trophy 2012 na novém filcu v Olomouci 
 
 
Náš jediný mládežník Ondřej Škaloud projevil snahu zúčastnit se turnaje určeného jen hráčům, 

jejichž věk ještě nedosáhl 20-ti let. Protože na tomto hřišti se bude hrát polovina Mistrovství České 
republiky vyrazil Ondřej spolu se svým kaučem Michalem Šlapákem do Olomouce osahat si hru na 
systému, který ještě nehrál. Michalovým úkolem bylo rovněž zmapovat filcové hřiště a pokud možno 
zhodnotit sousední eternitové hřiště z pohledu změn od podzimu 2011, kdy tým GC 85 Rakovník zvítězil 
v extraligovém kole.  

Samotné filcové hřiště je hodně náročné a působilo problémy i Ondřejovi Škaloudovi. V poli dvaceti 
pěti mládežníků i mládežnic se však vešel do lepší poloviny startovního pole a mohl odehrát všech šest 
okruhů. Z finalistů skončil poslední dvanáctý. Ve věkové kategorii žáků, kterých bylo devět, však přeci 
jenom bednu obsadil, skončil na třetím  místě 4 údery za stříbrným Borisem Svobodou z Chebu a 10 úderů 
za neznámým Jiřím Tomanem ze Startu Kopřivnice. 

Starší mládež se přeci jenom s nástrahami hřiště vyrovnala lépe. Zejména první trojice absolutního 
pořadí utekla soupeřům o více než parník. Nejlepší z nich byl slovenský junior Miroslav Čibik, kterého 
mocně dotahoval domácí Pavel Gerža. Nakonec to o dvě rány nestihl. Třetí, už s mírným odstupem šesti 
úderů na Geržu skončil také domácí Jiří Staněk. Ten už měl náskok na čtvrtého dvanáct úderů. 

Součástí mládežnického turnaje bývá i okruh kaučů, kteří pomáhali mládeži prosadit se na tomto 
náročném hřišti. Hrálo se tradičně jedním míčkem a k překvapení všech vyhrál Kamil Rous z Hradce 
Králové. Náš Michal Šlapák se neprosadil a skončil na dvanáctém místě z celkového počtu třinácti kaučů.  

 
Absolutní pořadí (25 hráčů): (6 okruhů)  Vítězové kategorií 

 1. Čibik [J] (Trnava-SK) - 185 úderů   
   2. Gerža P. [J (Olomouc) - 187    “  Junioři :   (6 okruhů)   
 3. Staněk J. [J] (Olomouc) - 193    “  1. Čibik (Trnava - SK) - 185 úderů  
 4. Jandová [JU] (Bystřice p. H.) - 205    “        
 5. Doležálek [J] (Blansko) - 205    “  Juniorky :    (6 okruhů)  
 6. Blažková [JU] (Olomouc) - 208    “  1. Jandová (Bystř. p. H.) - 205 úderů 
 7. Struhár [J] (Prievidza-SK) - 208    “        
 8. Toman J. [ZA] (Kopřivnice) - 209    “  Žáci :  (6 okruhů)  
 9. Bednář M. [J] (Hr. Králové) - 211    “ 1. Toman J. (Kopřivnice) - 209 úderů 
 10. Exner [J] (Hr. Králové) - 215    “ 2. Svoboda B. (Cheb) - 215    “ 
  - - - - - - - - - -   (6 okruhů) 3. Škaloud O. (Rakovník) - 219    “  
 12. Škaloud O. [ZA] (Rakovník) - 219    “    

                
   
 
Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

     


