
Na úvod extraligy senioři neilepší, smíšenka až čtvrtá !

Po několikáté obhajobě bronzových medailí v minulé sezóně, chtěli rakovničtí hráči získat co 
nejlepší pozici pro jarní boje s vrcholem na Mistrovství ČR 2017, které se uskuteční na domácím 
kolbišti v Rakovníku, Podle nové úpravy soutěžního řádu se bude hrát extraliga jen se šesti týmy, stále 
v šesti hráčích s náhradníkem podle mezinárodního vzoru.

Rakovnické družstvo nastoupilo v sestavě Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Zdeněk Andr, 
Bohumil Pokorný, Ondřej Škaloud, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. První okruh se nevydařil 
Androvi a Pokornému, přesto výkon družstva 171 úderů stačil na třetí místo, o 3 údery za dvojicí týmů 
MGC Olomouc a MGC Hradečtí Orli. V závěsu za Rakovníkem byl o dva údery SK Tempo Praha. 
Druhý okruh zahráli rakovničtí borci o dva údery lépe (169 úderů), přesto to paradoxně znamenalo, že 
se o třetí příčku museli dělit s pražským Tempem. V průběhu okruhu vystřídal nevýrazně hrajícího 
Andra Vosmík, což se ukázalo jako tah, který vyvolal spíše rozpaky, úderově nic pozitivního nepřinesl. 
V tomto okruhu utekla zbytku startovního pole Olomouc (159 úderů), nadšeně bojující Hradečtí Orli 
udrželi druhou pozici. Na druhé straně tabulky se „odřízly“ oba zbývající týmy extraligy, l.DGC 
Bystřice pod Hostýnem a MGC Jedovnice a rozdaly si to o páté místo, které nakonec o dva údery 
získala Bystřice. Olomouc pokračovala v nastoupeném trendu, nelze se proto divit, že s převahou 
zvítězila o 17 úderů před Hradcem, který po zásluze získal body za druhé místo. A protože Rakovník 
zahrál svůj nejhorší okruh (173 úderů), nelze se ani tady divit, že nakonec skončil čtvrtý, i když jen dva 
údery za třetím Tempem. No na úvod nic moc.

1. kolo extraligy -  Cheb (beton)

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 489

2. MGC Hradečtí Orli 5 506

3. SK Tempo Praha 4 511

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 3 513

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 526

6. MGC Jedovnice 1 528

To v dlouhodobé extraligové soutěži pětice seniorských družstev má GC 85 Rakovník, obhájce 
titulu, opět ty nejvyšší ambice, které měla v Chebu naplnit sestava Jaroslav Řehák, Bohumil Pokorný, 
Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. První okruh naznačil, že Mistr ČR jde úspěšně za svým 
cílem. Po prvním okruhu vedl (87 úderů), ale jen o 2 údery před seniory MGC Olomouc, o 3 před 
seniory SK Tempo Praha, o 4 před seniory MGC Hradečtí Orli a o 7 úderů před staronovým účastníkem 
seniorské ligy 1. MGC Děkanka Praha. Druhý okruh vyšel rakovnickým seniorů podle představ (83 
úderů) a tak se jim podařili na čele navýšit náskok na druhého na 5 úderů, kterým byla dvojice Tempo 
a Olomouc. Čtvrti zůstali hradečtí senioři o 6 úderů, poslední Děkanka o 10 úderů. Poslední okruh 
zahrál Rakovník opět za 83 úderů a první místo tak s přehledem udržel. Na druhé místo se protlačilo 
družstvo seniorů MGC Hradečtí Orli výkonem ještě o úder lepším (82 úderů). Třetí skončila Olomouc 
o další 3 údery zpět. Na čtvrté Tempo ještě dotírali senioři Děkanky, ale úderovou ztrátu pouze upravili 
na konečné 2 údery. Cenné vítězství rakovnických seniorů ukázalo, že potenciál na devátý seniorský 
titul tým má.

Ze dvou ženských družstev nastoupil ten z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem kompletní, a proto 
neměl problém zvítězit, protože ženy MGC 90 Brno hrály ve dvojici. Mezi juniory byla situace 
obdobná. Také jen dva týmy a ve třech nastoupilo jen družstvo domácích juniorů TJ MG Cheb, proto 
nemělo problém porazit juniory 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, které nastoupilo jen ve dvojici.

1. kolo extraligy senioru -  Cheb (beton)

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 253

2. MGC Hradečtí Orli 4 258

3. MGC Olomouc 3 261

4. SK Tempo Praha 2 267

5. 1. MGC Děkanka Praha 1 269



5. Grand Prix Cheb (beton)

Podzimní Grand Prix na betonu v Chebu přilákala, i díky předpokládanému fantastického počasí, 
67 hráčů a 14 hráček. Rakovnických bylo 7 mužů ve čtyřech kategoriích.

V prestižní absolutní kategorii mužů se nejvíce prosadili muži MGC Olomouc, kteří byli v první 
desítce čtyři. Dále je doplnili 3 hráči GC 85 Rakovník, dva hráči MGC Hradečtí Orli a jeden hráč SK 
Tempo Praha. Suverénem celé soutěže byl muž Marián Straško. Po prvním okruhu se výkonem 25 
úderů o prvenství dělil, aby ve druhém okruhu zahrál o úder lépe (24 úderů) a posunul se do 
samostatného vedení. Vynikající součet doplnil ještě o další čtyři ad vacítku a tak navýšil náskok na 
druhé místo na 5 úderů. O druhém místě musel rozhodnout rozstřel mezi dvojicí, muž Zdeněk Majkus 
z SK Tempo Praha a senior Petr Vlček z MGC Hradečtí Orli. Rozstřel se rozhodl pro Majkuse na druhé 
překážce, kdy na trojku Vlčka odpověděl Majkus esem. Nej lepším z rakovnických hráčů se stala opora 
GC 85 Rakovník, v letošní sezóně poprvé senior, Stanislav Staněk. Postupně se zlepšoval (28, 27, 26 
úderů). Vynikající konečný součet však stačil jen na páté místo. Staňka ještě do první desítky doplnili 
na devátém místě senior Jaroslav Řehák a muž Michal Šlapák.

V absolutní kategorii žen vládla seniorka hrající nyní v italském týmu z jihotyrolského městečka 
Siusi (Seis). Její výkon 76 úderů by stačil mezi muži na druhé místo. To mezi ženami byla druhá 
domácí seniorka Jana Nečekalová o celých šest úderů. O třetím místě opět rozhodoval rozstřel, který 
šťastně skončil pro ženu Lucii Pavelkovou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a nešťastně pro ženu Evu 
Molnárovou z SK Tempo Praha na třetí překážce.

Ve věkových kategoriích má GC 85 Rakovník svého vítěze. Stal se jím letošní dvojnásobný 
juniorský mistr světa Ondřej Škaloud. O jeden úder před svým letošním velkým rivalem Janem 
Kadlecem z domácího klubu TJ MG Cheb. Pro Rakovník připadly i další dvě bedny. Zasloužili se o ně 
Stanislav Staněk mezi seniory, který nestačil jen na překvapení Petra Vlčka z MGC Hradečtí Orli 
a Zdeněk Andr v kategorii senioři II, který vybojoval třetí místo až v rozstřelu s Janem Hálou z SK GC 
Františkovy Lázně. Po dvojce obou hráčů na první překážce začínal na druhé Andr a přesným úderem 
zavěsil eso. Hála sice zahrál slušný úder, ale míček se mu 5 cm od jamky zastavil.

Absolutní Dořadí mužů 167 hráčů):13 okruhví Vítězové věkových kategorií
1. Straško [M] (Olomouc) 74 úderů
2. Majkus [M] (Tempo Pha) - 78 Muži (20 -  45): (3 okruhy)
3. Vlček P. [S] (Hr. Králové) - 78 u 1. Straško (Olomouc) - 73 úderů
4. Gerža P. [M] (Olomouc) 80 ((
5. Staněk [S| (Rakovník) 81 (( Ženy (20 -  45): (3 okruhy)
6. Rous K. [M] (Hr. Králové) - 81 1. Pavelková (Bystř. p. H.) - 84 úderů
7. Sofka [S] (Olomouc) 82
8. Metyš [S] (Olomouc) 82 Senioři (46 -  58): (3 okruhy)
9. Řehák (S] (Rakovník) 83 1. Vlček P. (Hr. Králové) - 78 úderů

10. Šlapák [M| (Rakovník) 83 ((
Senioři II (59 a více): (3 okruhy)

12. Škaloud O. [J| (Rakovník) 83 1. Švihel L. (Start Brno) - 84 úderů
32. Andr |S2| (Rakovník) 88 (í
35. Vosmík [S] (Rakovník) 88 (( Seniorky (46 a více): (3 okruhy)
40. Pokorný [S| (Rakovník) 89 íí 1. Hirschmannová (Siusi-I) - 76 úderů

Absolutní pořadí žen 114 hráček): 13 okruhví Junioři (16 -  19): (3 okruhy)
1. Hirschmannová[S] (Siusi-I) 76 úderů 1. Škaloud O. (Rakovník) - 83 úderů
2. Nečekalová J. [S] (Cheb) 82
3. Pavelková [Z] (Bystřice p. H.)- 84 íí Juniorky (16 -  19): (3 okruhy)

1. Doleželová AI. (Bystř. p. H.) - 87 úderů

Žáci (15 a méně): (3 okruhy)
1. Brtevník (Jedovnice) - 85 úderů

Žákyně (15 a méně) (3 okruhy)
1. Doleželová An. (Bystř. p. H.) - 116 úderů

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