
Takřka utajené vítězství Davida Christou na Děkance  ! 

 
Poslední šancí jak získat alespoň  menší potřebné body do celostátního žebříčku v dostupné vzdále-

nosti (druhou šancí byly turnaje v Ostravě) byl poslední turnaj v oblasti Čechy – střed v Praze na Děkance. 
Šance se chopil jediný hráč GC 85 Rakovník David Christou, kterému chybělo 29 bodů do limitu 380 bodů 
znamenající bezproblémovou účast na turnajích Grand Prix v roce 2013. 

Nedělní říjnové počasí minigolfu vůbec nepřálo. Od samého rána vytrvale pršelo, a když se začalo 
uvažovat o přeložení turnaje na jiný termín, déšť kolem poledne ustal. To umožnilo v půl jedné turnaj zahá-
jit. K jeho urychlení byl použit systém letmého startu a díky tomu se podařilo na poměrně náročném hřišti 
odehrát celé tři okruhy. 

Rozjezd jediného rakovnického zástupce byl i díky „čtyřce“ na trubce a „pětce“ na ledvině hodně vá-
havý. Zahraná „třicítka“ jej odsunula až do poloviny startovního pole čítající 43 mužů. Druhý okruh, jakoby 
mávnutím kouzelného proutku, zahrál Christou špičkovým způsobem za 22 úderů, a to už jej vyneslo do 
druhé poloviny první desítky se ztrátou čtyř úderů na vedoucí duo seniorů Vlasáka z Radotína a Hölzela 
z domácího klubu 1. MGC Děkanka Praha. Třetí a poslední okruh pak byl v podání Christou doslova fantas-
tický. K jeho „dvacítce“ se nikdo ze soupeřů ani nepřiblížil. Nejbližší výkon bylo 23 úderů, ostatní zahráli 
25 úderů a hůře. Po zásluze tak poskočil až na první místo před dvojici bývalých hvězd SK Tempo Praha, 
Linharta a Davida Malíka. Potřebné body s obrovskou rezervou získal, navíc s příjemnou tečkou za sezónou.   

Ve věkových kategoriích je v oblasti Čechy – střed přeci jenom příznivější skladba z hlediska bu-
doucnosti minigolfu. V juniorských kategoriích nastoupilo sedm hráčů v žákovské kategorii, jedna juniorka 
a dvě žákyně. Slušným výkonem bylo zahrát pod 80 úderů na tři okruhy a to se podařilo osmi mužům a jedi-
né ženě. Slušným výkonem se tak prezentovali vítězové jen čtyř kategorií - muži, ženy, senioři a senioři II. 
Samozřejmě, že David Christou se stal i vítěze kategorie mužů (20 – 45 let).  

 
9. Open Děkanka Praha (oblast Čechy – střed) 

 
Absolutní pořadí mužů (43 hráčů): (3 okruhy) Vítězové ve věkových kategoriích 

 1. Christou [M] (Rakovník) - 72 úderů   
   2. Linhart [M] (Tempo Pha) - 74    “  Muži :   (3 okruhy)   
 3. Malík D. [M] (Tempo Pha) - 75    “  1. Christou (Rakovník) - 72 úderů  
 4. Vlasák [S] (Radotín) - 77    “        
 5. Hölzel [S] (Děkanka P) - 77    “  Ženy :   (3 okruhy)  
 6. Rous K. [M] (Hr. Králové) - 78    “  1. Kadaníková (Hr. Králové) - 78 úderů 
 7. Kašpar [S2] (Tanvald) - 78    “        
 8. Vlček P. [S] (Hr. Králové) - 79    “  Senioři :   (3 okruhy)  
 9. Tupý [M] (Radotín) - 80    “ 1. Vlasák (Radotín) - 77 úderů 
 10. Mužík [S2] (Tempo Pha) - 80    “  
         Senioři II :    (3 okruhy) 
  Absolutní pořadí žen (9 hráček): (3 okruhy) 1. Kašpar (Tanvald) - 78 úderů  
 1. Kadaníková [Z] (Hr. Králové) - 78 úderů       
 2. Řeháková [Z] (Tempo Pha) - 82    “  Seniorky :  (3 okruhy) 
 3. Komadová [SE] (Ústí n. L.) - 85    “ 1. Komadová (Ústí n. L.) - 85 úderů  
               
         Junioři :   
         x x x 
   
         Juniorky :  (3 okruhy)   

        1. Čejková (Tanvald) - 124 úderů  
               

         Žáci :  (3 okruhy)  
        1. Kolek (Pečky) - 98 úderů  
               
         Žákyně :   (3 okruhy) 
        1. Ognarová (Tanvald) - 91 úderů  
               
 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 
 
 


