GC 85 Rakovník stříbrný, senioři potvrdili zlato !
Ve finále byla pro čtveřici týmů jedna jistota, kterou je titul pro minigolfisty MGC Olomouc. O zbylé dvě
medaile měl z trojice týmů nejhorší výchozí pozici tým MGC Hradečtí Orli, který ztrácel na druhý SK Tempo
Praha 4 body a 97 úderů na třetí GC 85 Rakovník také 4 body a 78 úderů. Ztráta to je veliká a při dnešní formě
MGC Olomouc zřejmě nedosažitelná. A tak nejzajímavějším soubojem se jevil boj GC 85 Rakovník a SK Tempo
Praha s 99 % jistotou o stříbrné medaile. Kdo bude z této dvojice po osmi okruzích, čtyřech na eternitu a čtyřech
na betoně lepší, má stříbrnou medaili.
Rakovnickou sestavu kapitán Staněk určil do podoby: Michal Šlapák, Jan Metyš, Jaroslav Řehák, Zdeněk
Andr, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. Hned v prvním okruhu na betonu se zadařilo
rakovnickým minigolfistům (171 úderů) a šli do čela s dvouúderovým náskokem na dvojici Hradec a Olomouc.
Čtvrté Tempo ztrácelo už 8 úderů. Druhý okruh na eternitu byl pro Rakovník velkým zklamáním (146 úderů)
a také se to v pořadí čtyř finalistů projevilo. Rakovník klesl na 3. místo a přitom ztrácel na Vedoucí Olomouc už 10
úderů, na druhý Hradec 4 údery. Poslední Tempo se vzdálilo na 11 úderů. Slušný výkon předvedli rakovničtí hráči
ve třetím okruhu na betonu (177 úderů), ale nic to neznamenalo. Nadále byli třetí, jeden úder za Hradcem, 12 za
Olomoucí a 18 před Tempem. Čtvrtý okruh na eternitu byl opět zklamáním (140 úderů). Zlepšení sice přinesl, ale
nic znamenající. Po prvním dnu z toho bylo třetí místo 25 úderů za první Olomoucí, 8 úderů za druhým Hradcem
a 21 úderů před Tempem.
Úvodní okruh druhého dne na eternitu byl dalším zklamáním (143 úderů) a místo útoku na lepší umístění,
přišel propad. Třetí místo sice Rakovníku zůstalo, ale ztráta narostla na Olomouc na 36 úderů, na Hradec 12 úderů
a Tempo snížilo náskok na 16 úderů. Ještě hůř bylo po šestém okruhu na betonu (181 úderů). Olomouc už měla
náskok 51 úderů, Hradec 25 úderů, Tempo ztrátu už jen 6 úderů. Sedmý okruh zahrál Rakovník na eternitu nejlépe
(138 úderů), ale i tak ztratil. Za Olomoucí byl už o 58 úderů, za Hradcem 26 úderů a před Tempem je o 5 úderů.
Naštěstí se rakovničtí minigolfisté zmátořili a zopakovali v posledním okruhu na betonu dobrý výkon z prvního
okruhu (171 úderů). Ve výsledku celkem snadno setřásli pražské Tempo, ale na Hradec a zejména na Olomouc to
ani trochu nestačilo. Stříbrné medaile nakonec GC 85 Rakovník v nejprestižnější soutěži družstev v minigolfu
vybojoval, což je určitě úspěch, i když finálové vystoupení na domácím hřišti vůbec přesvědčivé nebylo.
V deváté sezóně dlouhodobé soutěže žen zvítězilo ve finále družstvo MGC 90 Brno před týmem 1. DGC
Bystřice pod Hostýnem. Účast na Europacupu ale patří ženám z Bystřice pod Hostýnem. Juniorské a žákovské
týmy vyhrála mládež MGC Olomouc, jediný účastník. Vložena byla i soutěž sportovních center mládeže, každé se
sedmi účastníky, s tím, že se započítávaly výsledky pěti nejlepších. V konečném součtu bylo lepší o 4 údery
moravské centrum mládeže. V barvách českého centra bojovala rakovnická juniorka Gabriela Krumhanzlová.

Finále extraligy Rakovník
Pořadí

Oddíl

Konečný stav extraligy (ročník 2018 – 2019)
Body Údery

Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

MGC Olomouc

8

1215

1.

MGC Olomouc

41

3838

2.

MGC Hradečtí Orli

6

1254

2.

GOLFCLUB 85 Rakovník

23

4010

3.

GOLFCLUB 85 Rakovník

4

1267

3.

SK Tempo Praha

21

4008

4.

SK Tempo Praha

2

1284

4.

MGC Hradečtí Orli

21

4075

5.

TJ MG Cheb

14,5

2798

6.

1. DGC Bystřice pod Hostýnem

9,5

2833

Senioři měli před finále titul jistý, už celkem jedenáctý, devátý v nepřetržité řadě. Šlo jen o to vyšperkovat
celou sezónu poslední výhrou, letos ovšem se ztrátou jednoho kvítku, když se museli podělit o vítězství v Hradci
Králové s domácími seniory.. A to se s jistými potížemi podařilo.
Zasloužila se o to sestava Jan Metyš, Zdeněk Andr, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. V prvním
okruhu se senioři MGC Hradečtí Orli udrželi v naději (Rakovník 81 úderů, Hradec 86 úderů). Odpadli senioři
MGC Jedovnice (97 úderů). Na lepší jak třetí místo neměli, jejich ztráta na Rakovník i Hradec postupně narůstala.
Rakovničtí hráči přidali další 3 údery na eternitu ve 2. okruhu a 8 úderů na betonu ve 3. okruhu, vyrovnané
s Hradcem zahráli ve čtvrtém. okruhu na eternitu. Náskok Rakovníka na Hradec po prvním dnu tak byl slibných 16
úderů. Druhý hrací den si však rakovničtí senioři začali zahrávat. V pátém okruhu na eternitu ztratili na hradecké
seniory 2 údery, v šestém okruhu na betonu 5 úderů a v sedmém dalších 5 úderů na eternitu. Před posledním
okruhem se tak náskok smrskl na pouhé 4 údery. Naštěstí poslední okruh vyšel seniorům GC85 Rakovník podle
představ. Byli o 7 úderů lepší než senioři MGC Hradečtí Orli a potvrdili svůj titul. Stejně jako hradečtí senioři
potvrdili svoje druhé místo. Své místo potvrdil i třetí tým seniorů MGC Jedovnice.

Finále extraligy seniorů Rakovník
Pořadí

Oddíl

Konečný stav extraligy seniorů (2018 – 2019)

Body Údery

Pořadí

Oddíl

Body Údery

1.

GC 85 Rakovník

6

619

1.

GC 85 Rakovník

30

1954

2.

MGC Hradečtí Orli

4

630

2.

MGC Hradečtí Orli

20

2015

3.

MGC Jedovnice

2

697

3.

MGC Jedovnice

8

2352

4.

SK Tempo Praha

6

2703

Oba mistrovské tituly v absolutní kategorii do Olomouce!
Mistrovství ČR přilákalo do Olomouce celkem 117 hráčů, 87 mužů a 30 žen. Domácí hráči byli také ve
značném počtu, celkem 18, 13 mužů a 5 žen. Po dvou hracích dnech a osmi odehraných okruzích byli vyhlášeni
Mistři České republiky v soutěžích družstev, v jednotlivých věkových kategoriích a také určena finálová
dvaatřicítka mužů a šestnáctka žen, tentokrát bez rozstřelu. Z druhého místa postoupil domácí Jan Metyš, z pátého
Stanislav Staněk, z patnáctého Jaroslav Řehák, z dvacátého osmého Michal Šlapák a z třicátého Petr Vosmík. Do
finálové šestnáctky žen se prosadila ze sedmého místa jediná žena Dita Škaloudová.
Vyvrcholením Mistrovství ČR je hra na jamky, tzv. K. O. systém. V prvním kole vypadl druhý nejlepší muž
na rány Metyš, který tak potvrdil, že ve hře na jamky se výkonností rozdíly smazávají. Vypadl také Šlapák po
bratrovražedném boji se Staňkem a také Vosmík. Postupujícími do osmifinále byl po celkem jasném průběhu
zmíněný Staněk a také Řehák. Čtvrtfinále bylo konečnou pro Staňka, který nestačil na Karla Molnára. To už byl
v laufu Řehák a s přehledem vyřadil Ivana Macha z mistrovského týmu MGC Olomouc. V semifinále čekal na
Řeháka Martin Bednář z MGC Hradečtí Orli. Od první jamky nedal Bednářovi šanci a jistě postoupil do finále.
Druhou semifinálovou dvojici tvořil rakovnický odchovanec Ondřej Škaloud v dresu MGC Olomouc a Karel
Molnár junior v dresu německého týmu MGC Hardenberg-Pötter. Škaloud nedal Molnárovi šanci a s přehledem
postoupil do finále, kde na něj čekal v souboji generací domácí Jaroslav Řehák. Začínalo se na eternitu a po osmi
překážkách to bylo 2 : 0 pro Řeháka. Na deváté však Škaloud snížil. Na betonu se už projevila převaha Škalouda,
který se dostal po třech betonových drahách do čela a svou šanci už nepustil. Vybojoval tak ve svých jedenadvaceti
letech první absolutní titul mistra České republiky. Pro sedmapadesátiletého Řeháka je stříbro velkým úspěchem.
Mezi ženami se rakovnické seniorce Ditě Škaloudové nedařilo a skončila hned v osmifinále na holi Julie
Kudynové z MGC Dragon Pelhřimov. I v soutěži žen proběhl souboj generací. V semifinále se střetl
dvaasedmdesátiletá Jaroslava Fiedlerová z SK GC Františkovy Lázně a šestnáctiletá Monika Minaříková z MGC
Olomouc. Ten vyzněl pro tu mladší, která nakonec získala titul, když si ve finále s přehledem poradila s Evou
Molnárovou z SK Tempo Praha. Po loňském stříbru dosáhla letos na medaili nejcennější. Bez medaile nezůstala
ani Fiedlerová, která v souboji o třetí místo přehrála Petru Machovou Kouřilovou z 1. DGC Bystřice pod
Hostýnem.

Jednotlivci
Absolutní kategorie
Pořadí mužů [87 úč.]:
1. Škaloud O.
(Olomouc)
2. Řehák
(Rakovník)
3. K. Molnár jun.
(Hardenberg-D)

Pořadí žen [30 úč.]:
1. Minaříková
(Olomouc)
2. Molnárová
(Olomouc)
3. Fiedlerová Jar.
(Fr. Lázně)
Věkové kategorie

Muži (20 – 45 let) [34 úč.]
1. Škaloud O.
(Olomouc)
2. Gerža P.
(Olomouc)
3. Molnár K. jun.
(Hardenberg-D)
---------17. Š1apák
(Rakovník)
18. Christou
(Rakovník)
26. Miler
(Rakovník)
31. Krumhanzl
(Rakovník)
33. Kabourek
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 190 úderů
- 199
“
- 200
“

Senioři (46 – 58 let) [23 úč.]
1. Metyš
(Rakovník)
2. Staněk S.
(Rakovník)
3. Rous K.
(Hr. Králové)
---------5. Řehák
(Rakovník)
11. Vosmík
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 197 úderů
- 201
“
- 205
“

Senioři II (59 let a více) [18 úč.]
1. Švihel L.
(Start Brno)
2. Hölzel
(Děkanka P)
3. Hála J.
(Fr. Lázně)
---------4. Andr
(Rakovník)
6. Pokorný B.
(Rakovník)
7. Vitner V.
(Rakovník)
8. Kropáček
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 212 úderů
- 219
“
- 220
“

Junioři (16 – 19 let)
1. Šalantai Petr
2. Štěpánek
3. Cheníček

(8 okruhů)
- 223 úderů
- 246
“
- 251
“

[4 úč.]
(Olomouc)
(Hr. Králové)
(Cheb)

-

216
224
241
269
310

- 208
- 218

-

221
225
227
232

“
“
“
“
“

“
“

“
“
“
“

Ženy (20 – 45 let) [12 úč.]
1. Havlíková
(Brno 90)
2. Doleželová A.
(Bystř. p.H.)
3. Handlová
(Brno 90)
---------12. Zemanová M.
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 192 úderů
- 207
“
- 218
“

Seniorky (46 let a více) [9 úč.]
1. Kadlecová
(Cheb)
2. Škaloudová
(Rakovník)
3. Hirschmannová
(Siusi-I)
---------9. Kníže
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 218 úderů
- 221
“
- 226
“

Juniorky (16 – 19 let) [4 úč.]
1. Minaříková
(Olomouc)
2. Palánová K.
(Butovice)
3. Pelánová H.
(TJ Náměšť)
---------4. Krumhanzlová
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 208 úderů
- 230
“
- 249
“

Žákyně (do 15 let) [5 úč.]
1. Indráková
(Olomouc)
2. Tupá
(Tanvald)
3. Maderová
(Olomouc)
---------5. Cónová
(Rakovník)

(8 okruhů)
- 250 úderů
- 258
“
- 258
“

Žáci (do 15 let) [8 úč.]
1. Červinka
(Hr. Králové)
2. Pokorný J.
(Olomouc)
3. Janík M.
(Butovice)

(8 okruhů)
- 213 úderů
- 246
“
- 251
“

- 298

- 553

- 251

- 336

“

“

“

“

