Nejhorší vstup seniorů do sezóny, „béčko“ čtvrté !
Pomalu už tradičně začala prvním kolem I. liga pro část Čechy ve Františkových Lázních. GC 85
Rakovník má v soutěži dva týmy. V lize smíšených družstev svoje „béčko“ a také jeden tým v lize
seniorských družstev.
První kolo většinou umožňuje použití extraligových hráčů v rezervách, čehož také Rakovník, ale
hlavně Tempo Praha využily. Avšak vyšší kvalitu do týmu přinesl jen Řehák, kdežto v rezervě Tempa hráli
takoví hráči tři. „Béčko“ GC 85 Rakovník tedy nastoupilo v sestavě Ondřej Škaloud, Václav Kropáček,
Václav Vitner, Petra Vosmíková, Jaroslav Řehák a náhradník Milan Bláha. Leccos o výkonnosti týmu
naznačil první okruh, který znamenal třetí místo, ovšem se ztrátou 15 úderů na první „A“ tým Chebu a
druhou rezervu Tempa Praha 14 úderů. Druhý okruh zahráli Rakovničtí na stejné úrovni, a protože do té
doby čtvrtý 1. MGC Děkanka Praha se výrazně zlepšil, klesla rezerva Rakovníka na čtvrtou pozici. Na čele
se usadila rezerva Tempa Praha a náskok na TJ MG Cheb „A“ už udržela do konce. Svou pozici udržela
rovněž do konce Děkanka, stejně jako rezerva GC 85 Rakovník. Po třetím okruhu došlo k jediné změně,
když se družstvo MG SEBA Tanvald posunulo na pátou příčku před TJ MG Cheb „B“. Čtvrtý okruh už nic
na pořadí nezměnil. K vylepšení pozice nepomohlo ani nasazení Bláhy místo Kropáčka.
Pořádí po 1. kole I. ligy ve Františkových Lázních - část Čechy
Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

SK Tempo Praha "B"

7

498

2.

TJ MG Cheb "A"

5

505

3.

1. MGC Děkanka Praha

4

512

4.

GC 85 Rakovník "B"

3

534

5.

MG SEBA Tanvald

2

567

6.

TJ MG Cheb "B"

1

582

Že to nebudou mít senioři tak lehké jako v minulých letech prokázalo hned první kolo. Seniorům totiž
chyběli dva stabilní hráči Zdeněk Andr a Milan Souček. K boji o co nejlepší umístění tak nastoupili senioři
v sestavě Václav Kropáček, Václav Vitner, Jaroslav Řehák a náhradník Milan Bláha.
První okruh vyšel Kropáčkovi se Řehákem a bylo z toho dělené první místo se seniory SK Tempo Praha.
Třetí Hradec ztrácel 3 údery. Ve druhém okruhu zahráli vynikajícím způsobem senioři 1. MGC Děkanka
Praha „A“ a vyskočili z pátého místa na první s náskokem 3 údery na hradecké seniory. Druhý okruh byl
v podání rakovnických hráčů špatný a tak sešup na třetí místo nemohl být překvapením. A to ještě
ohrožovalo Rakovník Tempo ze čtvrté pozice se ztrátou jediného úderu. Třetí okruh naštěstí přinesl
rozhodující náskok na Tempo i s Kropáčkovou „třiatřicítkou“ a vlastně pojistil třetí místo. Dvojice na čele
ale unikla, do čela šli o jeden úder hradečtí senioři. Čtvrtý okruh byl v podání rakovnických seniorů
výkonově nejhorší, už s Bláhou (ten byl z trojice nejlepší), místo Kropáčka. Naštěstí Tempo také nic
nepředvedlo. Ve čtvrtém okruhu byli nejlepší senioři Děkanky Praha „A“ a po zásluze obsadili první
příčku před seniory z Hradce Králové.
Novým a příjemným počinem v české části první ligy je účast čtyř žákovských týmů. Ve
Františkových Lázních byli nejlepší žáci MG SEBA Tanvald, před TJ MG Cheb, MGC Dráčata Pečky a
MGC Hradečtí Orli. Hráli i dvě ženská družstva. Zvítězily ženy TJ MG Cheb před 1. MGC Děkanka
Praha. Ze dvou juniorských družstev bylo první TJ MG Cheb před MGC Hradečtí Orli.
Pořadí po 1. kole I. ligy seniorů - část Čechy
Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

1. MGC Děkanka Praha "A"

9

296

2.

MGC Hradečtí Orli

7

306

3.

GC 85 Rakovník

6

321

4.

SK Tempo Praha

5

326

5.

SK DG Fortuna Radotín

4

335

6.

MGC Plzeň

3

346

7.

MG SEBA Tanvald

2

350

8.

1. MGC Děkanka Praha "B"

1

383

3. Bohemia Tour Františkovy Lázně
Účast v bojích o poháry byla ve Františkových Lázních značná. 70 mužů a 15 žen. Proto se také
hrálo až do setmění. V rakovnickém dresu nastoupili čtyři senioři, jeden žák a jedna žena. Nakonec
nejlepší z nich byl ten nejmladší, Ondřej Škaloud. V absolutní kategorii se umístil hned pod stupni vítězů, i
když se ztrátou na třetího tři údery. Jako jediný z rakovnických hráčů zahrál pod 100 úderů. Pověst
nejlepšího muže ze západu Čech potvrdil František Nečekal mladší a o úder porazil Michala Říhu z Tempa
Praha, který může litovat třetího okruhu, který zahrál za „28“. Třetí skončil další hráč Tempa Praha Milan
Lipmann.
To v absolutní kategorii žen dominovaly seniorky ze západu Čech. Jediná hráčka, která se dostala
pod 100 úderů domácí Jaroslava Fiedlerová také zvítězila o jediný úder před další domácí Dana
Dočkalovou. O další úder zpět byla Jana Nečekalová z Chebu. Vůbec se nedařilo rakovnické Petře
Vosmíkové, která tragický rozjezd za „38“ v žádném případě nemohla smazat a tak skončila až desátá.
Výkon 117 úderů ale Petře stačil na druhé místo v kategorii žen za domácí Janou Dočkalovou,
ovšem o 9 úderů. Ale bedna pro Rakovník dobrá. Nemusí pršet, stačí jen když kape.
Druhý pohár pro Rakovník tradičně získal Ondřej Škaloud, který zvítězil mezi žáky rozdílem
minimálně dvou tříd , o celých 19 úderů.
Seniorů bylo nejvíce na startu, bohužel žádný z rakovnických se neprosadil. Nejlepší byl Řehák, ale
až na sedmém místě. O vítězství si to rozdali hráči 1. MGC Děkanka Praha Kotek a Hölzel. Šťastnější
v rozstřelu byl prvně jmenovaný. I vítěz starších seniorů domácí Jan Bireš se prezentoval slušným
výkonem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
15.
24.
33.
41.

Absolutní pořadí mužů (70 hráčů):
Nečekal F. jun. [M] (Cheb)
Říha
[M] (Tempo Pha)
Lipmann
[M] (Tempo Pha)
Škaloud O.
[ZA] (Rakovník)
Hölzel
[S] (Děkanka P)
Kotek
[S] (Děkanka P)
Bireš
[S2] (Fr. Lázně)
Vančura
[S] (Hr. Králové)
Martínek
[S] (Hr. Králové)
Wolf Jan
[M] (Cheb)
---------Řehák
[S] (Rakovník)
Vitner V.
[S] (Rakovník)
Bláha
[S] (Rakovník)
Kropáček
[S] (Rakovník)

Absolutní pořadí žen (15 hráček):
1. Fiedlerová Jar. [SE] (Fr. Lázně)
2. Dočkalová D.
[SE] (Fr. Lázně)
3. Nečekalová J. [SE] (Cheb)
---------10. Vosmíková
[Z] (Rakovník)

(4 okruhy)
- 89 úderů
- 90 “
- 93 “
- 96 “
- 96 “
- 96 “
- 97 “
- 98 “
- 98 “
- 99 “
- 102
- 108
- 112
- 116

“
“
“
“

(4 okruhy)
- 99 úderů
- 100 “
- 101 “
- 117

Vítězové věkových kategorií
Muži :
1. Nečekal F. jun.

(Cheb)

(4 okruhy)
- 89 úderů

Ženy :
1. Dočkalová J.

(Fr. Lázně)

(4 okruhy)
- 108 úderů

Senioři :
1. Kotek

(Děkanka P)

(4 okruhy)
- 96 úderů

Senioři II :
1. Bireš

(Fr. Lázně)

(4 okruhy)
- 97 úderů

Seniorky :
1. Fiedlerová Jar.

(Fr. Lázně)

(4 okruhy)
- 99 úderů

Junioři :
1. Malárik

(Fr. Lázně)

(4 okruhy)
- 101 úderů

Žáci :
1. Škaloud O.

(Rakovník)

(4 okruhy)
- 96 úderů

Žákyně :
1. Holčíková

(Tanvald)

- 108 úderů

Juniorky :
xxx

“

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

