
Smíšenka až třetí, senioři popáté vítězní a mistři ! 

 

S cílem přiblížit se nadějné stříbrné medailové pozici a tak vylepšit bilanci čtyř bronzů v řadě 

z předchozích let, odjížděli rakovničtí hráči na tanvaldský eternit. Seniorům nic jiného nezbývalo než 

vyhrát, s jediným cílem, zůstat v soutěži neporažen. Devátý titul byl po odehraných dvou třetinách 

soutěže, prakticky v rukách seniorů GC 85 Rakovník. 

Sestava smíšeného týmu pro uvedený cíl měla podobu: Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Jan 

Metyš, Bohumil Pokorný, Ondřej Škaloud, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. První okruh 

v podání uvedené šestice, dá se říci, vůbec nesplnil očekávání. Výkon 135 úderů stačil na třetí místo, 4 

údery za MGC Olomouc a dva za MGC Hradečtí Orli. Čtvrtí byli, s odstupem 8 úderů, největší soupeři 

GC 85 Rakovník, hráči SK Tempo Praha. Zbylá dvojice, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a MGC 

Jedovnice, se soustředila pouze na svůj boj o baráž, protože poslední tým čekal přímý sestup. Tento boj 

také probíhal v odstupu od ostatních čtyř týmů a předem je třeba říci výsledek. Vcelku v pohodě 

porazila Bystřice Jedovnice. Bystřice bude hrát baráž, Jedovnice sestupují. Druhý okruh (132 úderů) se 

Rakovník zlepšil, a to stačilo jen na udržení třetího místa. Do čela šel Hradec o úder před Olomouc a 5 

před Rakovník a 12 před Tempo. Ve třetím okruhu nastartovala turbomotory Olomouc (125 úderů) 

a poskočila do čela o 8 úderů před Hradec, a 11 před Rakovník, který zopakoval výsledek 132 úderů. 

Čtvrté Tempo opět propadlo a ztráta na Třetí Rakovník už byla 8 úderů. Svou suverenitu potvrdila 

Olomouc i ve čtvrtém okruhu, kdy zopakovala výkon z předešlého 125 úderů. To o druhé místo se 

rozhořel boj mezi Hradcem a Rakovníkem. Nakonec oba týmy zahrály stejně 127 úderů, takže na konci 

pátého extraligového kola zůstal Hradec druhý a Rakovník o tři údery za ním. Čtvrté Tempo podalo 

mdlý výkon, který znamenal ztrátu 21 úderů na třetí Rakovník. 

Po pěti extraligových kolech je o titulu rozhodnuto. Stává se jím opět, s nedostižným náskokem, 

MGC Olomouc. Druhé místo se značně zkomplikovalo pro SK Tempo Praha. GC 85 Rakovník se díky 

třetímu místu a čtvrtému místu Tempa na něj bodově dotáhl a díky lepšímu skóre je Rakovník druhý. 

Do bojů o medaile se přihlásil i Hradec Králové, který ztrácí na zmíněnou dvojici jen dva body. Výše 

uvedená čtveřice bude hrát finále extraligy na MČR v Rakovníku, pátý 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 

pak bude při MČR v Rakovníku hrát baráž. MGC Jedovnice přímo sestupuje. Jen zákulisní čachry 

a možnosti jednotlivých oddílů mohou nechat obsazení extraligy v současném složení. 

Mezi ženami je boj o celkové prvenství mnohem napínavější. V Tanvaldu tentokrát vyhrály ženy 

z MGC 90 Brno před ženami z Bystřice pod Hostýnem. Po pěti extraligových kolech je pořadí stejné, 

vede Brno o dva body před Bystřicí. 

  5. kolo extraligy  –  Tanvald Tabulka extraligy po 5. kole 

 

Družstvo seniorů hrálo v sestavě Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník 

Zdeněk Andr. Po prvním okruhu (68 úderů) byli senioři první, ale o toto umístění se museli dělit se 

seniory MGC Olomouc. Hradec na třetím místě ztrácel jen úder. Rakovničtí senioři v dalších třech 

okruzích zvýšili obrátky (66, 65, 64 úderů), což nevydržela Olomouc. Krok s rakovnickými seniory 

dokázali držet jen senioři z Hradce Králové, kteří zahráli stejný výkon, takže rozhodl náskok jednoho 

úderu z prvního okruhu. Třetí senioři Olomouce ztratili 23 úderů, čtvrté Tempo 39 a poslední Děkanka 

59 úderů. 

Pátá výhra znamenala očekávaný titul, boj o stříbro svedou senioři Olomouce a Hradce Králové. 

5. kolo extraligy seniorů – Tanvald Tabulka extraligy seniorů po 5. kole 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 513

2. MGC Hradečtí Orli 5 523

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 526

4. SK Tempo Praha 3 547

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 556

6. MGC Jedovnice 1 567

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 35 2605

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 20 2740

3. SK Tempo Praha 20 2752

4. MGC Hradečtí Orli 18 2769

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 9 2861

6. MGC Jedovnice 8 2862

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 263

2. MGC Hradečtí Orli 4 264

3. MGC Olomouc 3 286

4. SK Tempo Praha 2 302

5. 1. MGC Děkanka Praha 1 322

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 30 1364

2. MGC Hradečtí Orli 18 1429

3. MGC Olomouc 16 1479

4. SK Tempo Praha 11 1518

5. 1. MGC Děkanka Praha 4 2787



4. Grand Prix Tanvald 

 

Začátek prázdnin a české svátky (06.07.2017) přilákali přiměřené množství hráčů, 61 mužů a 16 

žen. Celkem tedy 77 hráčů. Rakovnických borců, kteří byli hodně vidět, bylo celkem devět, z toho jedna 

žena.  

V absolutní mužské kategorii se od samého začátku prosazovali hráči MGC Olomouc muži 

Marián Straško a Pavel Gerža, kterým dokázal sekundovat jen senior MGC Hradečtí Orli Petr Vlček 

a také senior GC 85 Rakovník Bohumil Pokorný. Ten po třech okruzích (20, 21, 20 úderů) byl na 

děleném druhém místě se Straškem a Vlčkem. O dva údery vedl fantasticky hrající Pavel Gerža, který 

dvě dvacítky doplnil ve třetím okruhu devatenáctkou. O šanci vybojovat cennou „bednu“ pro Rakovník 

přišel v posledním okruhu, kdy jeho výkon 22 úderů nestačil na dvojici Straško, Vlček, kteří finálový 

okruh zahráli o jeden úder lépe. I tak je čtvrté místo pěkným výsledkem. Vedoucí Pavel Gerža zahrál 

také 22 úderů, ale díky náskoku mu to stačilo na prvenství. O stříbru musel rozhodnout rozstřel, který 

lépe zvládl Straško. Rozhodující byla druhá překážka obrácený looping, kde na dvojku Vlčka 

odpověděl Straško esem. Z rakovnických borců se také dařilo seniorovi Jaroslavu Řehákovi, který 

doplnil v první desítce čtvrtého Pokorného sedmým místem, výkonem o dva údery horším.  

V absolutní kategorii žen kralovala žena Jana Havlíková z MGC 90 Brno, ač v pokročilém stadiu 

těhotenství. Její výkon 83 úderů na čtyři kruhy směle konkuroval nejlepším mužům. Že ženské kategorii 

vládly hráčky MGC 90 Brno potvrdila druhým místem žena Kateřina Tietzová také skvělým výkonem 

86 úderů na čtyři okruhy. O bronzovém stupínku musel rozhodnout rozstřel mezi juniorkou Alenou 

Doleželovou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a ženou Karolínou Jandovou z MGC Holešov. Tady 

rozhodla první překážka pyramidy o třetím místě pro Alenu Doleželovou. Vůbec se nedařilo rakovnické 

zástupkyni Petře Vosmíkové, která nakonec skončila až předposlední.  

Ve věkových kategoriích měl Rakovník dva zástupce na nejvyšším stupínku. Dokázal to tradičně 

mezi juniory Ondřej Škaloud a mezi seniory II potřetí v řadě Zdeněk Andr. Dalším medailistou v dresu 

GC 85 Rakovník se stal senior Bohumil Pokorný, který ve své kategorii obsadil stříbrnou příčku. Blízko 

k bronzovému stupínku v této kategorii měl Jaroslav Řehák. Nezvládl však rozstřel s Liborem 

Vančurou. V tomto případě rozhodla první dráha, kdy na dvojku Řeháka odpověděl Vančura esem. 

  
Absolutní pořadí mužů (61 hráčů): (4 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Gerža P. [M] (Olomouc) - 81 úderů              

 2. Straško [M] (Olomouc) - 82    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Vlček P. [S] (Hr. Králové) - 82    “  1. Gerža P. (Olomouc) - 81 úderů 

 4. Pokorný [S] (Rakovník) - 83    “       

 5. Rous K. [M] (Hr. Králové) - 84    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Macho [M] (Olomouc) - 84    “  1. Havlíková (Brno 90) - 83 úderů 

 7. Řehák [S] (Rakovník) - 85    “       

 8. Vančura [S] (Hr. Králové) - 85    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Stančík [M] (Olomouc) - 85    “ 1. Vlček P. (Hr. Králové) - 82 úderů 

 10. Majkus [M] (Tempo Pha) - 85    “  

  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více): (4 okruhy) 

 14. Škaloud O. [J] (Rakovník) - 87    “   1. Andr (Rakovník) - 89 úderů 

 15. Metyš [S] (Rakovník) - 88    “       

 17. Andr [S] (Rakovník) - 89    “  Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 22. Šlapák [M] (Rakovník) - 91    “ 1. Fiedlerová Jar. (Fr. Lázně) - 98 úderů  

 26. Vosmík [S] (Rakovník) - 91    “ 

 29. Staněk S. [S] (Rakovník) - 92    “  Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Škaloud O. (Rakovník) - 87 úderů 

  Absolutní pořadí žen (16 hráček): (4 okruhy)  

 1. Havlíková [Z] (Brno 90) - 83 úderů  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 2. Tietzová [Z] (Brno 90) - 86    “ 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 90 úderů 

 3. Doleželová A. [JU] (Bystř. p. H.) - 90    “  

  - - - - - - - - - -       Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

 15. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 114    “ 1. Brtevník (Jedovnice) - 95 úderů 

              

         Žákyně (15 a méně):    

         x x x     

           

              

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

 

 


