Smíšenka GC 85 Rakovník se posouvá na stříbrný stupínek, senioři počtvrté vítězní !
V závěru měsíce června (23.06.2019) se sešli na známém hřišti nejlepší minigolfisté
a minigolfistky ČR k extraligovému kolu, které zahájilo druhou polovinu dlouhodobé soutěže. Většina
z nich také poprvé hrála dráhu oficiálně nazývanou přímá dráha s cílovým kopcem, česky „cecek“.
Hráči GC 85 Rakovník chtěli učinit nutný krok k návratu na medailové pozice.
K turnaji dostala důvěru sedmička v podobě Petr Vosmík, Jan Metyš, Michal Šlapák, Zdeněk
Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník David Christou. V prvním okruhu rakovnická
šestice zahrála, vzhledem k obtížnosti bystřického hřiště, podprůměrně (142 úderů), a to stačilo jen na
čtvrté místo. Na čele se usadil tým MGC Olomouc (126 úderů), který opět šlapal jako hodinky a svým
soupeřům naznačil, že dnes nemají žádnou šanci. Nejblíž byl tým SK Tempo Praha, ovšem se ztrátou 8
úderů. Třetí se držela TJ MG Cheb. Pátý byl domácí tým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem jen o úder za
Rakovníkem. MGC Hradečtí Orli doslova vyhořeli a na Bystřici ztráceli po prvním okruhu 12 úderů.
Druhý okruh v podání Rakovníka už byl o něčem jiném (131 úderů). Pozici sice nevylepšil, ale
znamenal odpoutání od páté Bystřice a přiblížení se zatím medailovým pozicím Tempa a Chebu. Třetí
okruh ve stejné úrovni (133 úderů) už znamenal posun na třetí místo. Ztráta na druhé Tempo byla
pouhý jeden úder, na druhou stranu čtvrtý Cheb ztrácel jen dva údery. Poslední okruh však
rakovnickým hráčům vyšel dokonale (127 úderů). Byl nejlepší ze všech týmů a vynesl Rakovník na
druhý stupínek o 4 údery před třetí pražské Tempo a šest úderů před čtvrtý Cheb. Na Olomouc to ale
v žádném případě nestačilo, suverénně zvítězila. Pátá byla Bystřice a Hradečtí Orli budou chtít na tento
turnaj hodně brzy zapomenout.
Po čtyřech odehraných kolech Olomouc jednoznačně míří k titulu. Náskok 10 bodů je ve své
podstatě a kvalitě kádru Olomouce nepřekonatelný. Nejzajímavější souboj tak bude o druhé místo mezi
Rakovníkem, Tempem a Hradcem Králové. O sestupujícím je s největší pravděpodobností rozhodnuto,
protože se bude rozhodovat v jediném turnaji a ten se uskuteční v Chebu počátkem července při pátém
extraligovém kole. Chebští golfisté určitě této šance využijí.
4. kolo extraligy – Bystřice p. Hostýnem
Pořadí

Oddíl

Tabulka extraligy po 4. kole

Body Údery

Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

MGC Olomouc

7

509

1.

MGC Olomouc

26

2130

2.

GOLFCLUB 85 Rakovník

5

533

2.

GOLFCLUB 85 Rakovník

16

2221

3.

SK Tempo Praha

4

537

3.

SK Tempo Praha

15

2213

4.

TJ MG Cheb

3

539

4.

MGC Hradečtí Orli

13

2294

5.

1. DGC Bystřice pod Hostýnem

2

559

5.

TJ MG Cheb

9,5

2290

6.

MGC Hradečtí Orli

1

570

6.

1. DGC Bystřice pod Hostýnem

8,5

2298

Družstvo seniorů opět prokázalo, že ani letos nemá konkurenci, počtvrté zvítězilo a spěje za
jedenáctým seniorským titulem. Hrálo v sestavě Petr Vosmík, Jan Metyš, Stanislav Staněk a náhradník
Jaroslav Řehák.
Už první okruh (69 úderů) se rakovničtí senioři dostali do čela, ale pouze o jeden úder před své
největší soupeře, seniory MGC Hradečtí Orli. Třetí s velikou ztrátou byli senioři MGC Jedovnice. Ti
zůstali na třetím místě až dokonce, jelikož SK Tempo Praha seniorský tým nepostavil. Druhý okruh
Rakovník zahrál lépe (64 úderů), ale Hradec byl opět jen o jeden úder horší. Rozhodl třetí okruh, kdy
Rakovník zahrál 62 úderů, o osm lépe než Hradec. Náskok 10 úderů už byl těžko stáhnutelný. Navíc
rakovničtí senioři v posledním okruhu zopakovali dobrý výkon z dvou předešlých (63 úderů)
a s převahou šestnácti úderů jasně zvítězili.
Seniorský tým GC 85 Rakovník jasně vede a zdá se, že i o stříbru je rozhodnuto a připadne
seniorům MGC Hradečtí Orli. Na třetí místo postoupili senioři z Jedovnice a díky lepšímu počtu úderů
mají obrovskou šanci postoupit na MČR v Rakovníku a získat bronzové medaile.
4. kolo extraligy seniorů – Bystřice p. H.
Pořadí

Oddíl

Body Údery

Tabulka extraligy seniorů po 4. kole
Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

GC 85 Rakovník

5

258

1.

GC 85 Rakovník

19

1082

2.

MGC Hradečtí Orli

3

274

2.

MGC Hradečtí Orli

13

1126

3.

MGC Jedovnice

2

314

3.

MGC Jedovnice

5

1346

4.

SK Tempo Praha

-2

1512

4.

SK Tempo Praha

4

2423

3. Grand Prix Bystřice pod Hostýnem
Pokud se týká účasti v Bystřici pod Hostýnem, byla velmi slušná, tak jak bývá, když se hraje
v příjemném prostředí, které Bystřice nabízí. Mužů bylo 65, žen 13. Dohromady 78 hráčů. Nechyběl
žádný z favoritů, soutěž tak měla skvělou úroveň.
V absolutním pořadí mužů využil svoji skvělou formu senior Stanislav Staněk. Od prvního
okruhu se držel na čele, aby ve třetím a čtvrtém okruhu svými „devatenáctkami“ měl celkové skóre 79
úderů. Poprvé se mu podařilo zahrát čtyři okruhy pod 80 úderů, výsledek, který nelze nazvat jinak než
supervýsledek. Ovšem nebyl sám, kdo takového supervýsledku dosáhl. Stejný výkon zahrál
i odchovanec rakovnického minigolfu muž Ondřej Škaloud dnes hájící barvy MGC Olomouc a také
senior, který na bystřickém hřišti hrál vždy kvalitně, Slovák Ján Tolarovič v dresu TJ MG Cheb.
Rozstřel přinesl první drama na první překážce, pyramidách, které zvládli Škaloud a Staněk, Tolarovič
ne a musel se spokojit s třetím místem. Na druhé a třetí překážce zahrál obě esa lépe Staněk, ale
Škaloud se štěstím také. Čtvrtá překážka „cecek“ nakonec rozhodla, když na eso Škalouda Staněk
stejným způsobem neodpověděl. Dalším rakovnickým hráčům se nedařilo. Jen senioři Jaroslav Řehák
a Petr Vosmík získali umístění ve druhé desítce, umístění značící slušný výkon.
Mezi ženami si tradičně nejlépe vedla žena Jana Havlíková z MGC 90 Brno. Za ní skončilo
domácí duo, seniorka Lenka Doleželová a její dcera, už žena, Alena Doleželová. Ta však musela
bojovat o bronzový stupínek s juniorkou z MGC Olomouc Monikou Minaříkovou. V tomto případě byl
rozstřel nejkratší možný, rozhodlo se hned na první překážce
Ve věkových kategoriích brali golfisté GC 85 Rakovník celkem tři poháry za pódiová umístění.
Za vítězství to byl pohár jeden. Zaslouženě ho v kategorii seniorů získal Stanislav Staněk. Další dva
poháry brali rakovničtí hráči v kategorii senioři 2, ale až po rozstřelech, bohudík vítězných. Bohumil
Pokorný se o bronzový stupínek rozstřeloval s Františkem Kubou z MGC Olomouc a Ladislavem
Švihelem z TJ Start Brno. Pokorný na druhé překážce jako jediný zahrál eso a získal tak pohár za třetí
místo. O první místo hrál Zdeněk Andr s Romanem Kováčem z TJ Start Brno. I v tomto případě
rozhodla druhá překážka. Na Androvo eso totiž Kováč nenašel odpověď.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
20.
28.
31.
33.
35.
40.

Absolutní pořadí mužů (65 hráčů):
Škaloud O.
[M] (Olomouc)
Staněk S.
[S] (Rakovník)
Tolarovič
[S] (Cheb)
Sůsa
[M] (Tempo Pha)
Struhár
[M] (Tempo Pha)
Gerža V.
[S] (Olomouc)
Tvrdý
[M] (Cheb)
Vozár
[S] (Tempo Pha)
Bílek
[M] (Olomouc)
Staněk J.
[M] (Olomouc)
---------Řehák
[S] (Rakovník)
Vosmík
[S] (Rakovník)
Andr
[S2] (Rakovník)
Christou
[M] (Rakovník)
Šlapák
[M] (Rakovník)
Metyš
[S] (Rakovník)
Pokorný B.
[S2] (Rakovník)
-

Absolutní pořadí žen (13 hráček):
1. Havlíková
[Z] (Brno 90)
2. Doleželová L. [SE] (Bystř. p. H.)
3. Doleželová A. [Z] (Bystř. p. H.)

(4 okruhy)
79 úderů
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(4 okruhy)
- 86 úderů
- 88 “
- 89 “

Vítězové kategorií
Muži (20 – 45):
1. Škaloud O.

(Olomouc)

(4 okruhy)
- 79 úderů

Ženy (20 – 45):
1. Havlíková

(Brno 90)

(4 okruhy)
- 86 úderů

Senioři (46 – 58):
1. Staněk S.

(Rakovník)

(4 okruhy)
- 79 úderů

Senioři II (59 a více):
1. Andr
(Rakovník)

(4 okruhy)
- 91 úderů

Seniorky (46 a více):
1. Doleželová L.
(Bystř. p. H.)

(4 okruhy)
- 88 úderů

Junioři (16 – 19):
1. Brtevník

(Jedovnice)

(4 okruhy)
- 87 úderů

Juniorky (16 – 19):
1. Minaříková

(Olomouc)

(4 okruhy)
- 89 úderů

Žáci (15 a méně):
1. Pokorný J.

(Olomouc)

(4 okruhy)
- 92 úderů

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

(4 okruhy)
- 116 úderů

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

