
Smíšenka senzačně vyhrála, senioři si výhrou zajistili titul !

S cílem udržet nadějnou medailovou pozici a tak v dalším extraligovém ročníku neodejít 
s prázdnou, odjížděli rakovničtí hráči na betonové hřiště pražského Tempa. Senioři pak s cílem vyhrát, 
aby měli klid na finále v Olomouci a mohli poosmé zvednout nad hlavu pohár pro nej lepší seniorské 
družstvo.

Sestava smíšeného týmu pro uvedený cíl měla podobu: Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, David 
Christou, Ondřej Škaloud, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. První okruh se 
družstvu nijak nepovedl (183 úderů) a tak se nelze umístění na děleném pátém místě divit. Překvapivě 
vedl 1. DGC Bystřice pod Hostýnem o 9 úderů před Rakovníkem a o 2 údery před dvojicí favoritů 
MGC Olomouc a domácím SK Tempo Praha. Druhý okruh už byl o něčem jiném. Rakovničtí borci 
zahráli nej lepší okruh družstva v turnaji (172 úderů) a rázem se posunuli na třetí místo s odstupem na 
vedoucí Olomouc jen čtyři údery. Druhá Bystřice už byla v dohledu tří úderů. Na druhou stranu čtvrté 
Tempo ztrácelo na Rakovník úderů pět. Třetí okruh byl v podání rakovnických hráčů opět špičkový, jen 
o úder horší (173 úderů) a v kontextu s ostatními výsledky se nelze divit, že se posunuli na nejvyšší 
stupínek s velkým náskokem 9 úderů na lídra MGC Olomouc. Třetí skončila Bystřice, čtvrté vlažně 
hrající domácí Tempo. Pátý byl MGC Jedovnice, který byl poprvé jiný než šestý, šestý zklamaný MGC 
Hradečtí Orli a tradičně poslední MGC 90 Brno.

Po pěti extraligových kolech je prakticky o titulu rozhodnuto. Stává se jím opět MGC Olomouc. 
Druhé místo se značně zkomplikovalo pro SK Tempo Praha. GC 85 Rakovník se díky výhře a díky 
čtvrtému místu Tempa na něj bodově dotáhl. Jen díky lepšímu skóre je Rakovník třetí. Ligovou 
příslušnost si pro příští sezónu pojistila průběžným čtvrtým místem Bystřice pod Hostýnem. Zklamáním 
je pak páté místo pro Hradec Králové, který tak musí do baráže, stejně jako šesté Jedovnice. Sestup 
potvrdil pátým posledním místem v řadě brněnský klub.

Mezi juniory počtvrté v řadě zvítězilo mládí z TJ MG Cheb a také vede o 7 bodů před mládím 
z Hradce Králové. Mezi ženami je boj o celkové prvenství mnohem napínavější. Na Tempu tentokrát 
vyhrály ženy z MGC 90 Brno před ženami z Bystřice pod Hostýnem. Po pěti extraligových kolech je 
však pořadí obrácené, Bystřice vede o dva body před Brnem.

Tabulka extraligy po 5. kole
Pořadí Oddíl Bod>' Udery

1. GOLFCIAIB 85 Rakovník 8 528

2. MGC Olomouc 6 537

3. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 5 542

4. SK Tempo Praha 4 545

5. MGC Jedovnice 3 556

6. MGC Hradečtí Orli 2 565

7. MGC 90 Brno 1 580

Pořadí Oddíl Bodv Údery

1. MGC Olomouc 36 2663

2. SK Tempo Praha 28 2690

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 28 2738

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 18 2782

5. MGC Hradečtí Orli 18 2790

6. MGC Jedovnice 12 2844

7. MGC 90 Brno 5 3347

Družstvo seniorů hrálo v sestavě Jaroslav Řehák, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník 
Petr Vosmík. Po prvním okruhu (89 úderů) byli senioři první, ale o toto umístění se museli dělit dalšími 
dvěma týmy seniory MGC Olomouc a SK Tempo Praha. Hradec Králové na čtvrtém místě ztrácel jen 
úder. Odpadly senioři Jedovnic a poslední zůstali do konce a s velkou úderovou ztrátou. Druhý okruh 
byl o úder horší (90 úderů) a znamenal druhé místo o dva údery za Olomoucí. Třetí okruh byl v podání 
rakovnických seniorů nejlepším výkonem družstva v soutěži a přinesl kýženou výhru o 3 údery před 
Olomoucí a 16 úderů před Tempem.

Celkově senioři GC 85 Rakovník mají před sebou ten nejjednodušší způsob k obhájení 
mistrovského titulu, a to zúčastnit se Mistrovství ČR. Náskok na druhé hradecké seniory je totiž už 
osmibodový. Takže při finále bude zajímavý jen souboj o stříbrné medaile mezi seniory MGC Hradečtí 
Orli a SK Tempo Praha, kde je rozdíl jen půl bodu.

5. kolo extraligy seniorů -  Tempo Praha Tabulka extraligy seniorů po 5. kole

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 265

2. MGC Olomouc 4 268

3. SK Tempo Praha 3 281

4. MGC Hradečtí Orli 2 283

5. MGC Jedovnice 1 298

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 26 1362
2. MGC Hradečtí Orli 18 1399

3. SK Tempo Praha 17,5 1396

4. MGC Olomouc 13,5 1410

5. MGC Jedovnice 5 1454



Začátek prázdnin a betonové hřiště přilákalo (03.07.2016) značné množství hráčů 83 mužů a 12 
žen. Celkem v poslední době nezvyklý počet 95 hráčů. Rakovnických borců, kteří byli hodně vidět, bylo 
nebývalé množství, celkem jedenáct, z toho jedna žena.

V absolutní mužské kategorii se od samého začátku prosazoval muž Karel Molnár, bývalý hráč 
pražského Tempa, nyní hájící barvy dlouhodobě špičkového německého týmu BGC Hardenberg-Potter. 
Zahájil výkonem 24 úderů, na který nedokázal žádný další hráč odpovědět. Druhý okruh však vyšel 
fantasticky rakovnickému juniorovi Ondřejovi Škaloudovi. Po nevýrazných 31 úderů v prvním okruhu 
vyrovnal rekord betonového hřiště SK Tempo Praha výkonem 22 úderů. Dostal se tak na druhé místo 
o jeden úder za Molnára. Ve třetím okruhu měl Škaloud dobře našlápnuto k celkovému vítězství, ale 
nezvládl poslední překážku, kterou je na minigolfu holubník. Trojka, kterou pečetil výkon 29 úderů, jej 
bohužel odsunula z boje o prvenství. Standardní eso by znamenalo rozstřel o vítězství s Molnárem. 
Nakonec byl Škaloud až třetí, protože dobře zafmišoval hráč MGC Olomouc Marián Straško, který 
Škalouda překonal o jeden úder. O jeden úder byl také lepší Molnár od Straška. K bronzovému 
stupínku Škalouda přidali rakovničtí hráči další umístění ve druhé desítce. 11. byl senior Stanislav 
Staněk, 15. senior Jaroslav Řehák a 19. senior Petr Vosmík.

V absolutní kategorii žen kralovala žena Jana Nakládalová z MGC 90 Brno. V úvodním okruhu 
si pětadvacítkou zajistila náskok, který ji vydržel až do samého konce. Nakonec vyhrála s náskokem 
sedmi úderů před ženou Lenkou Doleželovou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a o devět úderů před 
její dcerou, také hráčkou 1. DGC Bystřice pod Hostýnem juniorkou Alenou Doleželovou. Rakovnické 
ženy byly zastoupeny Petrou Vosmíkovou, které se ale vůbec nedařilo. Skončila na 12. místě, tedy 
poslední.

Ve věkových kategoriích měl Rakovník tradičně zástupce na stupních vítězů mezi juniory 
a seniory. První místo vybojoval mezi juniory Ondřej Škaloud o sedm úderů před překvapením 
domácím juniorem Richardem Sůsou. Mezi seniory měli šanci na medaili Stanislav Staněk a Jaroslav 
Řehák. O třetí místo se Řehák rozstřeloval s Romanem Vlasákem z DG Fortuna Radotín. Nezvládl hned 
první překážku, skončil tak čtvitý. Staněk svedl s Vítem Geržou z MGC Olomouc mnohem 
dramatičtější rozstřel. O druhém místě pro Staňka rozhodla až pátá překážka.

4. Grand Prix Tempo Praha

Absolutní Dořadí mužů (83 hráěůV (3 okruhy) Vítězové kateeorií
1. Molnár K. jun. [M] (Hardenberg-D) - 80 úderů
2. Straško [M] (Olomouc) - 81 Muži (2 0 -  45): (3 okruhy)
3. Škaloud O. IJ] (Rakovník) - 82 U 1. Molnár K. jun. (Hardenberg-D) - 80 úderů
4. Tupý [M] (Tempo Pha) - 84
5. Ječný Mar. [M] (Hardenberg-D) - 85 Ženy (20 -  45): (3 okruhy)
6. Smejkal [M] (Olomouc) - 85 1. Nakládalová (Brno 90) - 84 úderů
7. Novák M. [J] (Bystr. p.H.) - 85
8. Říha [M] (Tempo Pha) - 85 Senioři (46 -  58): (3 okruhy)
9. Gerža V. [S] (Olomouc) - 86 (( 1. Gerža V. (Olomouc) - 86 úderů

10. Čibik [M] (Bystr. p. H.) - 86 ((
Senioři 11 (59 a více): (3 okruhy)

11. Staněk S. |S] (Rakovník) - 86 1. Bireš (Fr. Lázně) - 89 úderů
15. Řehák [S] (Rakovník) - 87 ((
19. Vosmík |S| (Rakovník) - 88 u Seniorky (46 a více): (3 okruhy)
21. Šlapák |M] (Rakovník) - 89 íi 1. Hirschmannová (Siusi-I) - 93 úderů
33. Christou |M] (Rakovník) - 92 ii

36. Pokorný |S] (Rakovník) - 92 í i Junioři (16 -  19): (3 okruhy)
47. Andr [S2| (Rakovník) - 94 ii 1. Škaloud O. (Rakovník) - 82 úderů
49. Luxa IM] (Rakovník) - 95 ii

50. Vitner V. [S2] (Rakovník) - 95 (( Juniorky (16 -  19): (3 okruhy)
1. Doleželová A. (Bystr. p. H.) - 93 úderů

Absolutní pořadí žen (12 hráček): (3 okruhy)
1. Nakládalová [Z] (Bystr. p. H.) - 84 úderů Žáci (15 a méně): (3 okruhy)
2. Doleželová L. [Z] (Brno 90) - 91 1. Šmíd (Cheb) - 96 úderů
3. Doleželová A. [JU] (Bystr. p. H.) - 93 ií

Žákyně (15 a méně):
12. Vosmíková |Z] (Rakovník) - 105 u XXX

Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [.lU], Žáci [ZA], Žákyné [ZK]


