
Petra Vosmíková dvakrát vítězná ! 
ř 

V neděli bylo už v Chebu hráno i 1. kolo II. ligy v oblasti Čechy-západ, letos se silnými, nedávno ještě 
extraligovými týmy SK GC Františkovy Lázně „A“ a MGC Plzeň. Tím se soutěž rozšířila na 5 týmů. 

Také oba týmy si to rozdaly o vítězství, daleko před zbytkem startovního pole. Po prvním kole byl 
mezi oběma týmy vyrovnaný stav. Pak však Plzeň zaváhala  a do čela šly samostatně Františkovy  Lázně 
a s přehledem první místo udržely. Ze zbytku startujících týmů se prosadil domácí tým na třetí místo před 
rezervou Františkových Lázní. Překvapivě poslední skončil Chomutov. 

 

Pořadí po 1. kole II. ligy v oblasti Čechy-západ – Jesenice 

 

8. Open Jesenice 
  

Na nedělní turnaj se uvolnili i další hráči GC 85 Rakovník Petra Vosmíková a nováček Radek Luxa. 
Právě Vosmíková dokázala vybojovat pro GC 85 Rakovník zlato jak v absolutním pořadí žen, tak samozřej-
mě i ve své věkové kategorii žen 20 – 45 let. První dva okruhy se držela za františkolázeňskou Jaroslavou 
Fiedlerovou, která vyhrála mezi seniorkami. Pak však přeřadila na vyšší rychlostní stupeň a s přehledem ji 
porazila o tři údery. 

V absolutní mužské kategorii se prosadila zralost v podobě vítězného Lumíra Bendy staršího z Plzně, 
zároveň vítěze seniorské kategorie před Janem Birešem z Františkových Lázní, dokonce vítěze kategorie se-
niorů II (nad 58 let). Až třetí byl nejlepší hráč špičkové věkové kategorie mužů František Nečekal mladší. 
Rakovničtí tři muži výkony neoslnili a tak jim připadlo umístění až ve druhé polovině startovního pole, které 
čítalo 39 mužů. 

V mládežnických kategoriích hráli dva junioři a tři žáci. Prosadili bratři Lojkové, když nejlepším ju-
niorem byl Michal a nejlepším žákem Jakub, oba hráči TJ MG Cheb. 

 

Absolutní pořadí mužů (39 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové ve věkových kategoriích 
 1. Benda L. sen. [S] (Plzeň) - 89 úderů   
   2. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 91    “  Muži :   (4 okruhy)   
 3. Nečekal F. jun. [M] (Cheb) - 92    “  1. Nečekal F. jun. (Cheb) - 92 úderů  
 4. Míka [M] (Plzeň) - 93    “        
 5. Mandák [S] (Chomutov) - 95    “  Ženy :   (4 okruhy)  
 6. Tvrdý [M] (Cheb) - 96    “  1. Vosmíková (Rakovník) - 97 úderů 
 7. Hála Jan [S2] (Fr. Lázně) - 96    “        
 8. Lisa M. jun. [M] (Jesenice) - 97    “  Senioři :   (4 okruhy)  
 9. Fiedler [M] (Fr. Lázně) - 98    “ 1. Benda L. sen. (Plzeň) - 89 úderů 
 10. Soustružník [S2] (Cheb) - 98    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (4 okruhy) 
 23. Vitner V. [S] (Rakovník) - 109    “ 1. Bireš (Fr. Lázně) - 91 úderů 
 24. Luxa [M] (Rakovník) - 110   “ 
 30. Bláha [S] (Rakovník) - 114    “  Seniorky :  (4 okruhy) 
        1. Fiedlerová (Fr. Lázně) - 100 úderů 
  Absolutní pořadí žen (10 hráček): (4 okruhy)  
 1. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 97    “  Junioři :   (4 okruhy)   
 2. Fiedlerová Jar. [SE] (Fr. Lázně) - 100    “ 1. Lojka M. (Cheb) - 99 úderů  
 3. Nečekalová  J. [SE] (Cheb) - 105    “        
         Juniorky : 
         x x x 
          

         Žáci :  (4 okruhy)  
        1. Lojka J. (Cheb) - 111 úderů  
               
         Žákyně : 

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

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK GC Františkovy Lázně "A" 6 388

2. MGC Plzeň 4 398

2. SK DG Varieté Jesenice u Chebu 3 422

3. SK GC Františkovy Lázně "B" 2 437

4. SK DG Chomutov 1 453


