
GC 85 Rakovník počtvrté v řadě bronzový, senioři bezkonkurenčně zlatí !
Ve finále byly pro čtveřici týmů dvě jistoty. Mistrovský titul pro MGC Olomouc a čtvrté místo pro 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem. Díky vítězství rakovnických minigolfistů na pražském Tempu se zdramatizoval boj 
o stříbrné medaile. GC 85 Rakovník se dotáhl bodově na SK Tempo Praha, zůstala mu však horší úderová bilance.

Sestava vyplynula z účasti jen devíti hráčů GC 85 Rakovník, tedy Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Zdeněk 
Andr, Ondřej Škaloud, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Václav Vitner. První eternitové kolo 
naznačilo, že lze o druhém místě uvažovat. Rakovník se totiž dostal do čela výkonem 135 úderů, ostatní týmy však 
byli v těsném závěsu. Druhý okruh na filcu ale vrátil rakovnický tým do nepříjemné reality (203 úderů). Od Tempa 
dostal 24 úderů, od Olomouce 11 úderů a rázem klesl na třetí místo. Jen Bystřice byla horší, klesla na čtvrté místo, 
kde vydržela až do samého konce. Tempo vedlo, ale v dalším okruhu na etemitu se dostal do čela mistr 
z Olomouce. Rakovnický výkon na eternitu nebyl vůbec špatný (132 úderů), znamenal ovšem jen snížení náskoku 
druhého Tempa.

Ani do druhého dne nevstoupili na filcu rakovničtí golfisté nijak oslnivě (191 úderů). Na Olomouc ztratili 
10 úderů na druhé Tempo 5 úderů. Jen Bystřice zahrála srovnatelně. Pořadí se neměnilo. Neměnilo se i po pátém 
okruhu na etemitu. Rakovník podal opět slušný výkon (133 úderů), byl nej lepší, ale místo si nevylepšil. Pořadí 
Olomouc, Tempo, Rakovník a Bystřice zůstalo stejné. A pořadí zůstalo stejné i po finálovém okruhu na filcu. 
Nejhorší výkon (206 úderů) vůbec nic neznamenal, jen potvrdil třetí místo GC 85 Rakovník.

V tabulce dlouhodobé soutěže se tak vůbec nic neměnilo. Mistrem ČR v sezóně 2015./2016 se tak stal po 
zásluze MGC Olomouc, stříbro náleží SK Tempo Praha a bronz GC 85 Rakovník.

V šesté sezóně dlouhodobé soutěže žen zvítězilo ve finále družstvo 1. DGC Bystřice pod Hostýnem před 
tý'mem MGC 90 Brno. Účast na Europacupu tak patří ženám Bystřice. Ve finále juniorské extraligy byli nejlepší 
juniorští hráči z MGC Hradečtí Orli, před juniory TJ MG Cheb. Celkové pořadí je však opačné. Juniorskými 
Mistry ČR se stali junioři TJ MG Cheb.

Finále extraligy Olomouc Konečný stav extraligy (ročník 2015 -  2016)

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 8 950

2. SK Tempo Praha 6 968

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 1000

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 1021

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 44 3613

2. SK Tempo Praha 34 3658

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 32 3738

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 20 3803

5. MGC Hradečtí Orli 18 2790

6. MGC Jedovnice 12 2844

7. MGC 90 Brno 5 3347

Senioři měli před finále situaci mnohem jednodušší. Jen pouhá účast znamenala titul pro seniory GC 85 
Rakovník. Jenže ti nenechali nic náhodě a zbylé dva týmy doslova deklasovali.

Zasloužila se o to sestava Jaroslav Řehák, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. 
Už první okruh ukázal, že soupeři budou hrát druhé housle. Výkon 63 úderů na etemitu znamenal náskok na druhé 
seniory MGC Hradečtí Orli 6 úderů, na třetí seniory SK Tempo Praha dokonce 12 úderů. Po druhém okruhu na 
filcu nebylo co řešit (94 úderů). Na druhý Hradec činil náskok rakovnického družstva už 24 úderů, na třetí Tempo 
30 úderů. Třetí eternitový okruh opět prohloubil rozdíl mezi třemi týmy. Rakovník zahrál opět kvalitně (65 úderů) 
a pře druhým hracím dnem činil náskok na Hradec 32 úderů na třetí Tempo 37 úderů.

Druhý den byli rakovničtí senioři opět nejlepší v prvním filcovém okruhu (91 úderů) a ve druhém 
eternitovém okruhu (63 úderů). Jen v posledním okruhu na filcu nebyli nej lepší (99 úderů). O dva údery byli lepší 
senioři z Hradce Králové. Na celkovém výsledku to však nemohlo nic změnit.

Zlato v seniorských družstvech získal už poosmé v průběhu deseti let GC 85 Rakovník. Stříbro nakonec 
připadlo seniorům MGC Hradečtí Orli, bronz získali senioři SK Tempo Praha.

Finále extraligy seniorů Olomouc Konečný stav extraligy seniorů (2015 -  2016)

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 475

2. MGC Hradečtí Orli 3 519

3. SK Tempo Praha 1 537

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 31 1837
2. MGC Hradečtí Orli 21 1918

3. SK Tempo Praha 18,5 1933

4. MGC Olomouc 13,5 1410

5. MGC Jedovnice 5 1454



v  jednotlivcích jediný Mistr ČR senior Staněk!
Mistrovství ČR přilákalo do Olomouce celkem 108 hráčů, 91 mužů a 17 žen. Po dvou hracích dnech a šesti 

odehraných okruzích byli vyhlášeni Mistři České republiky v soutěžích družstev, v jednotlivých věkových 
kategoriích a také určena finálová dvaatřicítka mužů a šestnáctka žen. Tentokrát nebyla u mužů dvaatřicítka Jasně 
dána. Drama náhlé smrti se o jedno místo týkalo trojice hráčů, seniora Lumíra Bendy z MGC Plzeň a seniorů 2 
Jindřicha Jaška z MGC Olomouc a Jana Hály z SK GC Františkovy Lázně. Na pyramidách odpadl Benda, mezi 
zblou dvojicí rozhodovalo štěstí na čtvrté překážce, kterou je trubka. Zatímco Jaškovi míček do jamky spadl, 
k Hálovi se štěstěna obrátila zády.

Nejlepší výkon po šesti okruzích 150 úderů zahrál muž Marek Smejkal z domácího MGC Olomouc, o dva 
údery zpět byla senior Stanislav Staněk z GC 85 Rakovník o další úder byla zpět trojice mužů Martin Skoupý 
a Michal Říha z SK Tempo Praha a Ivan Macho z MGC Olomouc.

Na tři tituly v řadě v kategorii žáků a jeden mezi juniory chtěl po roční pauze navázat Ondřej Škaloud. I 
tentokrát však narazil. Nevydařil se mu zejména druhý hrací den. Po prvním dnu měl na Jana Kadlece náskok 3 
údery, v konečném účtování mu však jeden úder scházel.

Ve své první sezóně mezi seniory skvěle zahrál Stanislav Staněk. Suverénně kategorii ovládl před druhým, 
dalším rakovnickým seniorem Bohumilem Pokorným, o pět úderů.

Z devíti rakovnických hráčů se do K. O. probojovala jen čtveřice junior Ondřej Škaloud, senioři Stanislav 
Staněk, Bohumil Pokorný a Jaroslav Řehák. Ke smůle rakovnických hráčů musel nastoupit Pokorný proti 
Škaloudovi. V této dvojici byl jasně lepší senior Pokorný a jako jediný postoupil do osmifmále. Vypadl totiž druhý 
nejlepší absolutní muž Stanislav Staněk s Mariánem Havlíkem z MGC 90 Brno a Jaroslav Řehák s Jiřím Stánkem 
z domácího MGC Plzeň. Ve druhém kole nastoupil Pokorný proti Zbyňku Exnerovi z MGC Hradečtí Orli a jasně 
ho porazil. Pak mu však došla šťáva a ve čtvrtfinále jasně podlehl přemožiteli Stanislava Staňka Mariánovi 
Havlíkovi z MGC 90 Brno. Dále bez rakovnické účasti si vedl nejlépe Marek Smejkal z MGC Olomouc, který ve 
finále přehrál Michala Říhu z SK Tempo Praha. Třetí skončil další hráč Tempa Martin Skoupý, který v souboji o 
bronz přehrál rakovnického kata Mariána Havlíka z GC 90 Brno.

Mezi ženami získala titul reprezentantka Jana Nakládalová z MGC 90 Brno, když ve finále jasně přehrála 
svojí oddílovou kolegyni Emu Blažkovou. Třetí byla další moravská hráčka Karolína Jandová z MGC Holešov. Ta 
přehrála seniorku Jaroslavu Fiedlerovou z SK GC Františkovy Lázně.

Jednotlivci

Absolutní kategorie
Pořadí mužů |91 úč.J; Pořadí žen [17 úč.j:

1. Sm ejkal (O lo m o u c) 1. N a k lád a lo v á (B rn o  90)
2. Ř íha (T em p o  Pha) 2. B lažková (B rn o  90)
3. S k oupý (T e m p o  Pha) 3. Ja n d o v á (H o lešov)

Věkové kategorie

Muži (20 - 45 let) [36 úč.) (6 o k ruhů) Ženy (20 -  45 let) |9 úč.j (6 o k ruhů)
1. Sm ejkal (O lo m o u c) - 150 úderů 1. P ave lková (Bystf .  p. H.) - 155 úderů
2. S k oupý (T e m p o  Pha) - 153 - 2. N a k lád a lo v á (B rno  90) - 155 ■■
3. Ř íha (T em p o  Pha) - 153 3, T ie tzová (B rno  90) - 169

19. Š lap ák (Rakovník) - 173 Seniorky (46 let a více) [6 úě.] (6 okruhů)
36. Krumhanzl (Rakovník) - 233 1. D o č k a lo v á  D. (Fr. Lázně) - 185 úderů

2. F ied le rová  Jar. (Fr. Lázně) - 192 “
Senioři (46 - 5 8  let) |26 úč.] (6 o k ruhů) 3. H enk lová (O lo m o u c) - 206  “

1. Staněk S. (Rakovník) - 152 úderů
2. Pokorný (Rakovník) - 157 “ Juniorky ( 1 6 - 1 9  let) |2 úč.j (6 okruhů)
3. V ozár (T em p o  Pha) - 159 “ 1. D o leže lová (Bystř.  p. H.) - 161 úderů

2. B e rgerová (Tanva ld) - 196 “
7. Řehák (Rakovník) - 166 “

23. Bláha M. (Rakovník) - 200 “ Žákyně (do 15 let) [0 úč.j
X X X

Senioři II (59 let a více) |I9  úč.| (6 o k ruhů)
1. F ech tner (Tanva ld ) - 167 úderů žáci (do 15 let) [3 úč.j (6 okruhů)
2. H ála  J. (Fr.  Lázně) - 172 •' 1. Brtevn ík (Jedovnice) - 190 úderů
3. Ja šek  J. (O lo m o u c) - 172 “ 2. Č e rv inka (Hr.  Králové) - 235 ■'

3. Fug líček (O lo m o u c) - 253 "
7. Andr (Rakovník) - 185

11. Vitner V. (Rakovník) - 190 “

Junioři (16 -  19 let) [7 úč.| (6 okruhů)
1. K ad lec  Jan (C heb) - 166 úderů
2. Škaloud O. (Rakovník) - 167 “
3. B erte ls  Do. (Hr. K rálové) - 178 “


