
Rakovničtí vyslanci ztraceni v šedivém průměru  !  

 
První turnaj nové minigolfové sezóny se odehrál na starém chebském hřišti, kde jsou nyní domácími 

minigolfisté SK DG Jesenice u Chebu. GC 85 Rakovník nemá na úrovni druhé ligy žádný tým, přesto byly 
dva víkendové turnaje přípravou na podzimní část minigolfové sezóny ro ty hráče, kteří se nezúčastnili svě-
tových a evropských mistrovství v rámci reprezentace České republiky. 

První sobotní turnaj absolvovali senioři Václav Vitner a Milan Bláha. K hodnocení jejich výkonu lze 
konstatovat, že žádným způsobem neoslnili a výsledek 110 resp. 112 úderů na čtyři okruhy na starém cheb-
ském hřišti je opravdu moc. Také jejich umístění odpovídá výkonu, skončili ve druhé polovině startovního 
pole třiceti sedmi mužů. Absolutně se prosadit dokázali hráči Plzně a Františkových Lázní, které čekaly 
v neděli na stejném hřišti čtyři okruhy týmové soutěže. Nejlépe si vedl od samého začátku  plzeňský Jiří Mí-
ka. Po prvním okruhu se usadil na čele a už před sebe nikoho nepustil. Nejvíce se ho držel oddílový kolega 
Lumír Benda starší, který ovšem v poslední okruhu zaváhal a klesl na konečné třetí místo. Poslední okruh 
zvládl nejlépe františkolázeňský Jan Bireš, který se „dvacítkou“ vyhoupl na konečnou druhou příčku o jeden 
úder před Bendu. 

V ženách kralovala seniorka Jana Nečekalová, před další seniorkou Fiedlerovou z Františkových Láz-
ní. Ztráta třetí Brettlové z pořadatelského klubu už byla značná. 

Pokud se týká věkových kategoriích, zůstaly tradičně neobsazeny kategorie juniorek a žákyň. Z nevel-
kého množství mládeže (po dvou kusech v juniorech a žácích) se zaskvěl chrbský Michal Lojka. Výkon 96 
úderů stačil v absolutním pořadí na první desítku, konkrétně na osmém místě. Kategorii mužů, resp.. seniorů 
II či seniorů mladších vyhráli medailisté z absolutního pořadí, tedy Jiří Míka z Plzně, Jan Bireš z Františko-
vých Lázní a Lumír Benda starší z Plzně. Pro Bláhu a Vitnera vyznělo umístění mezi seniory o trochu lépe. 
Skončili přesně v polovině desetičlenného startovního pole této kategorie. Seniorky podaly tentokrát mno-
hem lepší výkon, než ženy. Rozdíl mezi první seniorkou a první ženou byl neskutečných 14 úderů na čtyři 
okruhy.  

 
7. Open Jesenice 

 
Absolutní pořadí mužů (37 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové ve věkových kategoriích 

 1. Míka [M] (Plzeň) - 86 úderů   
   2. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 90    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Benda L. sen. [S] (Plzeň) - 91    “  1. Míka (Plzeň) - 86 úderů  
 4. Soustružník [S] (Cheb) - 93    “        
 5. Hála Jan [S2] (Fr. Lázně) - 94    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Nečekal F. jun. [M] (Cheb) - 94    “  1. Brettlová (Jesenice) - 107 úderů 
 7. Tvrdý [M] (Cheb) - 96    “        
 8. Lojka M. [J] (Cheb) - 96    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Lisa M. jun. [M] (Jesenice) - 99    “ 1. Benda L. sen. (Plzeň) - 91 úderů 
 10. Broumský J. [M] (Cheb) - 101    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (4 okruhy) 
 22. Vitner V. [S] (Rakovník) - 110    “   1. Bireš (Fr. Lázně) - 90 úderů  
 25. Bláha [S] (Rakovník) - 112    “       
         Seniorky :  (4 okruhy) 
  Absolutní pořadí žen (9 hráček): (4 okruhy) 1. Nečekalová (Cheb) - 93 úderů  
 1. Nečekalová J. [SE] (Cheb) - 93 úderů        
 2. Fiedlerová Jar. [SE] (Fr. Lázně) - 98    “  Junioři :  (4 okruhy) 
 3. Brettlová [Z] (Jesenice) - 107    “ 1. Lojka M. (Cheb) - 96 úderů  
   
         Juniorky :     

         x x x      
           

         Žáci :  (4 okruhy)  
        1. Lojka J. (Cheb) - 119 úderů  
               
         Žákyně : 
         x x x      
           
 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 
 

 
 


