
Rakovník drží bronzovou pozici !

Druhé kolo proběhlo v poměrně časném termínu, už 3. dubna, pod střechou v brněnském 
obchodním centru Futurum. Rakovničtí hráči neponechali nic náhodě a využili dva březnové turnaje 
kategorie Open k natrénování pro ně neznámého hřiště, kde se dala očekávat dominance moravských 
hráčů, vzhledem ke vzdálenostem a také k poměrně velkému počtu turnajů, které se na tomto hřišti 
v zimě uskutečnily.

Kapitán Staněk určil po dvoudenním tréninku sestavu Jaroslav Řehák, Bohumil Pokorný, Petr 
Vosmík, Zdeněk Andr, Ondřej Skaloud, Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák. První okruh se 
rakovnickým hráčům moc nevyvedl, přesto byli na třetím místě, ale sedm úderů za překvapivě 
vedoucími Hradeckými Orli a 5 úderů za druhým MGC Olomouc. Druhý okruh byl v podání GC 85 
Rakovník ještě o 4 údery lepší (129 úderů) a posunul jej na dělené druhé místo s SK Tempo Praha. Do 
čela se vyhoupla Olomouc, jen dva údery před výše zmíněnou dvojici. Vedoucí Hradec podal hodně 
slabý výkon, který jej z vedení sesunul až na dělenou čtvrtou příčku. Třetí okruh už naznačil, jaké může 
být konečné pořadí. Na čele navýšila Olomouc náskok na 5 úderů na pražské Tempo, Rakovník, i přes 
zhoršení (134 úderů), byl se ztrátou sedmi úderů na Tempo třetí. Na čtvrtý Hradec měl náskok jen 5 
úderů. Zbylé tři týmy z boje o medaile odpadly, což překvapilo, protože jsou všechny z Moravy. 
V posledním okruhu přišly velké chvíle hradeckých minigolfistů. Jejích výkon na okruh 121 úderů byl 
nejlepší v celém dni a znamenal posun na dělené druhé místo, které horkotěžko udrželo pražské Tempo. 
Vedoucí Olomouc si s přehledem první příčku ohlídala. Na vzepětí Hradce doplatili hráči GC 85 
Rakovník, kteří se po zopakovaném výkonu z třetího okruhu (134 úderů), ocitli mimo medailové pozice 
na čtvrtém místě. Pátý byl bezpečně 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, šestou pozici vybojoval až 
v posledním okruhu MGC Jedovnice. Černého Petra si zopakoval MGC 90 Brno.

Olomouc oplatila porážku od pražského Tempa z podzimního prvního kola a vyšvihla se na 
vedoucí pozici o půl bodu, díky dělené druhé příčce Tempa. GC 85 Rakovník udržel třetí místo. Na 
čtvrté poskočil ze šestého místa Hradec Králové, na páté klesla Bystřice pod Hostýnem, na šesté klesly 
Jedovnice a poslední zůstal brněnský oddíl MGC 90.

2. kolo extraligy -  Rajhrad (hala) Tabulka extraligy po 2. kole

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 8 512

2. SK Tempo Praha 5,5 522

■MGC Hradečtí Orli 5,5 522

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 530

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 551

6. MGC Jedovnice 2 565

7. MGC 90 Brno 1 578

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 14 1078

2. SK Tempo Praha 13,5 1075

3. GOLFCLUB 85 Rakoyník 9 1127

4. MGC Hradečtí Orli 7,5 1140

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 7 1153

6. MGC Jedovnice 5 1174

7. MGC 90 Brno 2 1216

To rakovničtí senioři výrazně posílili. Povinně totiž mezi ně přestoupil Stanislav Staněk. Ambice 
týmu byly jednoznačné, zvítězit a usadit se na čele tabulky extraligy seniorů. Tým nastoupil ve složení 
Jaroslav Řehák, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík.

První okruh vyšel rakovnickým seniorům perfektně (64 úderů). Usadili se na prvním místě, 
i když se o něj museli dělit se seniory MGC Hradečtí Orli. Druhý okruh ještě přitlačili, zahráli o jeden 
úder lépe (63 úderů) a na prvním místě se osamostatnili s luxusním náskokem sedmi úderů na 
překvapení, seniory MGC Jedovnice. Třetí okruh zahráli nepatrně hůře (66 úderů), ale náskok na čele 
i tak navýšili na devět úderů, opět na MGC Jedovnice. Závěrečný okruh byl v podání rakovnických 
hráčů nejhorší (67 úderů), přesto vedení s přehledem udrželi. Na druhé místo se skvělým finišem (60 
úderů) protlačili senioři MGC Hradečtí Orli, o třetí místo se podělili senioři SK Tempo Praha a MGC 
Olomouc, poslední po tragickém výkonu skončili senioři MGC Jedovnice. Po druhém místě 
v Olomouci a výhře v Rajhradu se senioři GC 85 Rakovník posunuli do čela s náskokem 1, 5 bodu.

Ze tří ženských družstev nastoupila jen dvě. Lepší byly ženy 1. DGC Bystřice pod Hostýnem než 
MGC 90 Brno. Zeny z Bystřice jsou v čele o dva údery před brněnskými hráčkami.

2. kolo extraligy seniorů -  Rajhrad (hala) Tabulka extraligy seniorů po 2. kole

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 260

2. MGC Hradečtí Orli 4 267

3.
SK Tempo Praha 2,5 278

MGC Olomouc 2,5 278

5. MGC Jedovnice 1 280

Pořadí Oddíl Body lldery

1. GC 85 Rakovník 10 556
2. SK Tempo Praha 8,5 563

3. MGC Hradečtí Orli 7 573

4. MGC Olomouc 4,5 587

5. MGC Jedovnice 2 591



První celorepublikový turnaj v roce 2016 na indoorovém brněnském hřišti měl díky časnému 
termínu o málo menší účast -  66 mužů a 10 žen. Bez problémů se odehrály celé 4 okruhy, i když jsou 
jednotlivé dráhy hodně natěsnány. Hřiště patří určitě mezi ta lehčí a tak se hrály hodně kvalitní 
výsledky.

V absolutní kategorii mužů se boj o poháry uskutečnil bez rakovnických golfistů. Jedině senior 
Jaroslav Řehák v prvním okruhu díky „devatenáctce" leccos naznačil, ale naděje pohřbil hned ve 
druhém okruhu, který zahrál za 24 ůderů. Přesto byl nakonec nejlepší z rakovnických hráčů výkonem 
84 ůderů, ale až na 12. místě. Tři okruhy se také povedly juniorovi Ondřeji Škaloudovi (3 x 20 ůderů), 
ale ten naděje pohřbil už v prvním okruhu, který zahrál za 26 ůderů. Celkově výkon 86 ůderů stačil na 
17. pozici. Výkon 86 ůderů zahrál i vyrovnaně hrající senior Bohumil Pokorný a díky rozdílu mezi 
jednotlivými okruhový'mi výkony obsadil 15. místo. Ostatním se tak nedařilo, což překvapilo nejvíce u 
seniora Stanislava Staňka, který výkonem 90 ůderů obsadil 26. příčku. Stejným výkonem se prezentoval 
i senior Petr Vosmík a byl jen o jedno místo horší. Zbylí tři rakovničtí hráči skončili až ve druhé 
polovině startovního pole. V boji o zlato se shodným výkonem 79 ůderů musela utkat dvojice muž 
Martin Skoupý z SK Tempo Praha a senior Jan Metyš z MGC Olomouc v dodatečném rozřazování. Po 
esu obou hráčů na pyramidách nenašel na eso Skoupého na loopingu Metyš odpovědět. Překvapivým 
vítězem se tak stal Brňák v dresu pražského Tempa Martin Skoupý. O bronz se rozstřelovala pražská 
dvojice muž Zdeněk Majkus z SK Tempo Praha a senior Robert Holzel z 1. MGC Děkanka Praha, oba 
zahráli shodně 81 ůderů. Tady se rozstřel dostal až na čtvrtou překážku, kterou Majkus, na rozdíl od 
Holzela pokořil.

Mezi ženami kralovala juniorská mistryně Evropy 2015, i v roce 2016 juniorka, Alena 
Doleželová. Výkonem 80 ůderů konkurovala nejlepším mužům. Reprezentační kolegyni ženě Evě 
Libigerové z SK Tempo Praha nadělila 4 údery, třetí, další reprezentační kolegyni Lucii Pavelkové z 1. 
DGC Bystřice pod Hostýnem dokonce ůderů dvanáct. Rakovnické zástupkyni ženě Petře Vosmíkové se 
nedařilo a skončila až na posledním místě.

Ve věkových kategoriích měl Rakovník jediného vítěze, kterým se stal Ondřej Škaloud mezi 
juniory. Na stupně vítězů se dokázali ještě prosadit senior Jaroslav Řehák a starší senior Zdeněk Andr. 
Řehák obsadil bronzový stupínek. Andr byl rovněž bronzový.

1. Grand Prix Rajhrad (hala)

Absolutní pořadí mužů (66 hráčů):í4 okruhy) Vítězové kategorii
1. Skoupý M. [M] (Tempo Pha) -  79 úderů
2. Metyš [S] (Olomouc) - 79 ( ( Muži (20 -  45): (4 okruhy)
3. Majkus [M] (Tempo Pha) - 81 ( ( 1. Skoupý M. (Tempo Pha) - 79 úderů
4. Holzel [S] (Děkanka P) - 81 ( (

5. Čibik [M] (Bystř. p. H.) - 82 Ženy (20 -  45): (4 okruhy)
6 . Stančík [M] (Olomouc) - 82 44 1. Libigerová (Tempo Pha) - 84 úderů
7. Macho [M] (Olomouc) -  83 44

8. Bílek [M] (Olomouc) -  83 44 Senioři (46 -  58): (4 okruhy)
9. Gerža P. [M] (Olomouc) -  83 1. Metyš (Olomouc) - 79 úderů

10. Rous K. [M] (Hr. Králové) -  83 44

Senioři 11 (59 a více): (4 okruhy)
12. Řehák [S] (Rakovník) -  84 í i 1. Švihel L. (Start Brno) - 92 úderů
15. Pokorný |S] (Rakovník) -  86 (4

17. Škaloud O. [J] (Rakovník) -  86 44 Seniorky (46 a více): (4 okruhy)
26. Staněk S. |S| (Rakovník) -  90 44 1. Henklová (Olomouc) - 101 úderů
27. Vosmík [S] (Rakovník) -  90 44

44. Andr |S| (Rakovník) -  94 44 Junioři (16 -  19): (4 okruhy)
45. Šlapák |M] (Rakovník) -  95 44 1. Škaloud O. (Rakovník) -  86 úderů
52. Luxa |M| (Rakovník) -  98 44

Juniorky (16 -  19): (4 okruhy)
Absolutní Dořadí žen ÍIO hráček): (4 okruhy) 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) -  80 úderů

1 . Doleželová A. [JU] (Bystř. p. H.) -  80 úderů
2. Libigerová [Z] (Tempo Pha) -  84 44 Žáci (15 a méně): (4 okruhy)
3. Pavelková [Z] (Bystř. p. H.) -  92 44 1. Červinka (Hr. Králové) -  118 úderů

10. Vosmíková |Z] (Rakovník) -  112 44 Žákyně (15 a méně):
X X X

Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři 11 [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK]


