Rakovník překvapivě před Olomoucí, ale druhý, senioři podruhé vítězní !
Druhé kolo proběhlo v 22.04.2018 na eternitovém hřišti na pražské Oaze jako náhrada za
původně určený boton na pražském Tempu. Počasí přálo, od pátku do neděle se zlepšovalo, takže při
vlastním turnaji bylo přijatelné teplo. GC 85 Rakovník má na toto hřiště příjemné vzpomínky, neboť
když se tady hrálo naposledy, v roce 2000, zvítězil a udělal další krok ke čtvrtému titulu. V současnosti
bylo cílem vylepšit dělenou třetí pozici z podzimního kola, což se podařilo. Seniorský tým, měl pak
potvrdit vedoucí postavení v České republice v této věkové kategorii, což se také podařilo.
Kapitán Staněk určil po dvoudenním tréninku sestavu Jaroslav Řehák, Petr Vosmík, Michal
Šlapák, Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník David Christou.
Do prvního okruhu vstoupili rakovničtí hráči excelentně. Výkon 128 úderů je vynesl do čela
turnaje, o které se ovšem museli podělit se skoro domácím týmem SK Tempo Praha. Třetí byl obhájce
titulu MGC Olomouc, ten ztrácel na Rakovník 5 úderů. Pořadí po prvním okruhu na čtvrtém až šestém
místě, určilo i celkové pořadí po čtyřech okruzích v pořadí čtvrtý 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, pátý
MGC Hradečtí Orli a šestý, nejslabší tým soutěže, MGC Holešov. Druhý okruh v podání GC 85
Rakovník už byl horší (133 úderů), a protože Tempo zahrálo 126 úderů a Olomouc dokonce 125 úderů,
klesl na třetí místo o 7 úderů za Tempo a tři údery za Olomouc. Třetí okruh nezvládla Olomouc (138
úderů), Tempo zahrálo špičkově (124 úderů) a Rakovník udržel standard (130 úderů). Před posledním
okruhem tak Rakovník poskočil na druhé místo o 5 úderů před Olomouc, ale ztráta na Tempo už byla
v podstatě nedostižná, celých 13 úderů. Čtvrtý okruh byl pak ve znamení boje o druhé místo, z kterého
vyšel vítězně GC 85 Rakovník. Zahrál o tři údery hůř než Olomouc (132 oproti 129 úderům), náskok
z předchozích okruhů byl však dostatečný. Vítězství s přehledem udrželo Tempo.
Po dvou kolech zaváhání Olomouce využilo Tempo a dotáhlo se na rozdíl 0,5 bodu. GC 85
Rakovník přeskočil 1. DGC Bystřice pod Hostýnem na průběžně třetí místo, i když náskok má nepatrný
0,5 bodu. Překvapením jsou nevýrazné výkony MGC Hradečtí Orli, kteří po dvou kolech ztrácí už
výrazně na Bystřici. Poslední je MGC Holešov, asi smířen se sestupem, i když další kolo se bude konat
na jeho hřišti.
2. kolo extraligy – Oaza Praha
Pořadí

Oddíl

Tabulka extraligy po 2. kole

Body Údery

Pořadí

Oddíl

1.

SK Tempo Praha

7

513

1.

MGC Olomouc

2.

GOLFCLUB 85 Rakovník

5

523

2.

3.

MGC Olomouc

4

525

4.

1. DGC Bystřice pod Hostýnem

3

5.

MGC Hradečtí Orli

6.

MGC Holešov

Body Údery
11

796

SK Tempo Praha

10,5

799

3.

GOLFCLUB 85 Rakovník

8,5

809

535

4.

1. DGC Bystřice pod Hostýnem

8

816

2

570

5.

MGC Hradečtí Orli

4

867

1

582

6.

MGC Holešov

2

893

Ambice týmu seniorů byly jednoznačné, zvítězit a zvýraznit vedení v seniorské extralize. Tým
nastoupil ve složení Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr.
První okruh vyšel rakovnickým seniorům tak akorát (66 úderů), a to stačilo jen na druhé místo za
seniory MGC Hradečtí Orli, kteří byli o čtyři údery lepší. Ostatní dva týmy výrazně ztratily, Tempo na
Rakovník 14 úderů, MGC Jedovnice 5 úderů. Olomouc tým vůbec nepostavila. Po druhém okruhu už
šel Rakovník do vedení díky skvělým 63 úderům o 6 úderů před Hradec. Třetí okruh rozhodl další
skvělý výkon 60 úderů, který znamenal náskok 15 úderů na druhý Hradec. Ve čtvrtém okruhu
udržovacích 67 úderů bylo už pojistkou. Překvapením bylo druhé místo seniorů Tempa, kteří ztráceli na
Hradec po prvním okruhu 18 úderů, aby nakonec byli o jeden úder lepší.
Svůj cíl rakovničtí senioři splnili, upevnili vedení před trojicí Hradec Králové, Jedovnice
a Tempo. Náskok je hodně slibný, celých 5,5 bodu.
2. kolo extraligy seniorů – Oaza Praha
Pořadí

Oddíl

Tabulka extraligy seniorů po 2. kole

Body Údery

Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

GC 85 Rakovník

6

256

1.

GC 85 Rakovník

12

399

2.

SK Tempo Praha

4

273

2.

MGC Hradečtí Orli

6,5

430

3.

MGC Hradečtí Orli

3

274

3.

MGC Jedovnice

5,5

463

4.

MGC Jedovnice

2

307

4.

SK Tempo Praha

5

631

5.

MGC Olomouc

0

1512

5.

MGC Olomouc

2

1679

1. Grand Prix Oaza Praha
První celorepublikový turnaj v roce 2018 se konal na pražské Oaze jako náhrada za beton na
pražském Tempu. Nejvíce svědčil domácím hráčům SK Tempo Praha, kteří se dokázali prosadit na
stupně vítězů. Účast byla vynikající, 73 mužů a 19 žen, celkem 92 hráčů, takže se hrálo do pozdních
večerních hodin.
Nejlepším výkonem turnaje nebyl skoro tradičně muž, ale žena. Po podzimním porodu se žena
Jana Havlíková z MGC 90 Brno vrátila ve velké herní i psychické pohodě, což prezentovala
vyrovnaným špičkovým výkonem, který byl v součtu 79 úderů (20, 19, 21, 19 úderů). V absolutním
pořadí žen neměla konkurenci, neboť druhá žena Silvie Švehlíková z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem
ztratila na ní 7 úderů. Třetí nakonec skončila největší favoritka žena Eva Molnárová z SK Tempo Praha
o další 2 údery zpět.
Mezi muži byl boj o absolutní prvenství mnohem dramatičtější. Zasáhli do něj hráči SK Tempo
Praha, senior Josef Vozár, muž Zdeněk Majkus, dále překvapivě muž Daniel Dvořák Z 1. DGC Bystřice
pod Hostýnem a jeho oddílový kolega muž Miroslav Čibik a také muž Karel Molnár junior hájící barvy
německého legendárního týmu BGS Hardenberg-Pötter. Po čtyřech okruzích se nejlepším výkonem 82
úderů prezentovala dvojice Vozár a Dvořák, proto musel o vítězi rozhodnout rozstřel zmíněné dvojice.
Ten netrval dlouho, šťastnější byl hned na první překážce Vozár. O bronzový stupínek se nakonec také
rozstřelovalo, tentokrát ve trojici. Rozstřel trval hodně dlouho. Nejprve odpadl Čibik na páté překážce,
kterým je na Oaze středový kruh. Dvojice Molnár, Majkus pokračovala dále až do desáté překážky, kde
prokázal pevnější nervy Majkus a stal se tak třetím medailistou. Z rakovnických hráčů si vedli nejlépe
senior II Bohumil Pokorný, který byl o dva údery horší než vítěz se zajímavým zápisem (4 x 21 úderů)
a znamenalo to celkové šesté místo. Na sedmém skončil se stejným součtem senior Stanislav Staněk.
Další z rakovnických hráčů se již do desítky nejlepších nevešel.
Ve věkových kategoriích se rakovničtí prosadili na nejvyšší stupínek jen jednou. Mezi seniory II
s velkou převahou zvítězil Bohumil Pokorný, kterého doprovodil na nejvyšší stupínek stříbrný Zdeněk
Andr, který na svého oddílového kolegu ztratil hrozivých 8 úderů. Další pódiové umístění přidal
v kategorii seniorů Stanislav Staněk, který skončil druhý za absolutním vítězem Josefem Vozárem z SK
Tempo Praha.
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36.
58.

Absolutní pořadí mužů (73 hráčů):(4 okruhy)
Vozár
[S] (Tempo Pha)
- 82 úderů
Dvořák
[M] (Bystř. p. H.)
- 82 “
Majkus
[M] (Tempo Pha)
- 83 “
Molnár K. jun. [M] (Hardenberg-D) - 83 “
Čibik
[M] (Bystř. p. H.)
- 83 “
Pokorný
[S2] (Rakovník)
- 84 “
Staněk S.
[S] (Rakovník)
- 84 “
Ječný Mar.
[M] (Hardenberg-D) - 85 “
Staněk J.
[M] (Olomouc)
- 86 “
Straško
[S] (Olomouc)
- 86 “
---------Šlapák
[M] (Rakovník)
- 87 “
Metyš
[S] (Rakovník)
- 88 “
Řehák
[S] (Rakovník)
- 89 “
Christou
[M] (Rakovník)
- 90 “
Vosmík
[S] (Rakovník)
- 91 “
Andr
[S2] (Rakovník)
- 92 “
Vitner V.
[S2] (Rakovník)
- 100 “

Absolutní pořadí žen (19 hráček): (4 okruhy)
1. Havlíková
[Z] (Brno 90)
- 79 úderů
2. Švehlíková
[Z] (Bystř. p. H.) - 86 “
3. Molnárová
[Z] (Tempo Pha) - 88 “
---------17. Krumhanzlová [ZK] (Rakovník)
- 122 “

Vítězové kategorií
Muži (20 – 45):
1. Dvořák

(Bystř. p. H.)

(4 okruhy)
- 82 úderů

Ženy (20 – 45):
1. Havlíková

(Brno 90)

(4 okruhy)
- 79 úderů

Senioři (46 – 58):
1. Vozár

(Tempo Pha)

(4 okruhy)
- 82 úderů

Senioři II (59 a více):
1. Pokorný B.
(Rakovník)

(4 okruhy)
- 84 úderů

Seniorky (46 a více):
1. Hirschmannová
(Siusi-I)

(4 okruhy)
- 91 úderů

Junioři (16 – 19):
1. Kadlec Jan

(Cheb)

(4 okruhy)
- 91 úderů

Juniorky (16 – 19):
1. Doleželová A.

(Bystř. p. H.)

(4 okruhy)
- 91 úderů

Žáci (15 a méně):
1. Janík M.

(Butovice)

(4 okruhy)
- 99 úderů

Žákyně (15 a méně):
1. Minaříková
(Olomouc)

(4 okruhy)
- 99 úderů

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

