
Ve Františkových Lázních Vosmík a Metyš na bedně ! 

 

První celorepublikový turnaj po koronapauze se v roce 2020 konal až počátkem července 

(06.07.2020) ve Františkových Lázních. Termín 14 dní před Mistrovstvím České republiky, účast hráčů 

jen s požadovanou výkonností a bez extraligové soutěže přilákal minimum hráčů a asi se stal turnajem 

nejvyšší úrovně s nejmenší hráčskou účastí. Hrálo celkem 21 hráčů – 16 mužů a 5 žen. Z Rakovníka 

přijelo 6 extraligistů, po domácích se sedmi účastníky druhý nejpočetnější zastoupení. 

V absolutní kategorii mužů bylo jasné, že boj o vítězství mezi bývalým hráčem GC 85 Rakovník 

mužem Ondřejem Škaloudem a rakovnickými seniory. Hned v prvním okruhu šel do vedení Škaloud 

spolu se seniorem 2 Zdeňkem Andrem. Ten však ve druhém okruhu odpadl a tak nastoupili další. Do 

čela se spolu se Škaloudem dostal domácí senior 2 Jan Bireš. Také nevydržel a ve třetím okruhu se 

propadl, což byla šance pro vyrovnané trio rakovnických seniorů Petr Vosmík, Jan Metyš a Stanislav 

Staněk, kteří se za Škalouda s odstupem 4 resp. 5 úderů zavěsili. V posledním okruhu Vosmík 

s Metyšem zahráli shodně okruh za 23 úderů, ale to už na Škalouda nestačilo, i když zahrál o 2 údery 

hůř. O stříbrném stupínku musel rozhodnout rozstřel mezi Vosmíkem a Metyšem. Po esu na 

pyramidách se Vosmíkovi podařilo dát eso i na loopingu, na což už Metyš nedokázal reagovat. 

Vzhledem k účasti nelze hodnotit nijak pozitivně i tu skutečnost, že se všech 6 rakovnických hráčů 

vešlo do první desítky. 

V absolutní kategorii žen se, stejně jako mezi muži, žádné překvapení nekonalo. Nejlepší byla 

reprezentantka juniorka Monika Minaříková z MGC Olomouc. Ovšem měla namále, neboť tři okruhy 

jasně vedla domácí seniorka Dana Dočkalová. V posledním okruhu však zahrála 29 úderů a Minaříkové 

stačilo 23 úderů, aby ji o jediný úder porazila. Třetí skončila další seniorka z SK GC Františkovy Lázně 

Jaroslava Fiedlerová, i když už se ztrátou 4 údery na Dočkalovou. 

Ve věkových kategoriích se rakovničtí prosadili na nejvyšší stupínek rovnou dvakrát. Mezi 

mladšími seniory, hráči GC 85 Rakovník Petrem Vosmíkem a Janem Metyšem musel rozhodnout už 

zmíněný rozstřel. Bronzový stupínek získal pro Rakovník v této kategorii Stanislav Staněk. Také po 

rozstřelu s domácím Dušanem Sofkou. Pohár za třetí místo také získal v kategorii senioři 2 Zdeněk 

Andr.  

 

 
Absolutní pořadí mužů (16 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 95 úderů              

 2. Vosmík [S] (Rakovník) - 97    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Metyš [S] (Rakovník) - 97    “  1. Škaloud O. (Olomouc) - 95 úderů 

 4. Staněk S. [S] (Rakovník) - 99    “       

 5. Sofka [S] (Fr. Lázně) - 99    “  Ženy (20 – 45):      

 6. Bireš [S2] (Fr. Lázně) - 100    “   x x x 

 7. Hála [S2] (Fr. Lázně) - 102    “       

 8. Andr [S2] (Rakovník) - 104    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 106    “ 1. Vosmík (Rakovník) - 97 úderů 

 10. Řehák [S2] (Rakovník) - 109    “  

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

  Absolutní pořadí žen (5 hráček): (4 okruhy)   1. Bireš (Fr. Lázně) - 100 úderů 

 1. Minaříková [JU] (Olomouc) - 103 úderů       

 2. Dočkalová D. [SE] (Fr. Lázně) - 104    “  Seniorky (46 a více):  (4 okruhy)  

 3. Fiedlerová Jar. [SE] (Fr. Lázně) - 108    “ 1. Dočkalová D. (Fr. Lázně) - 104 úderů 

 

         Junioři (16 – 19):   

         x x x  

              

         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc)  - 103 úderů 

         

         Žáci (15 a méně):   

         x x x 

      

         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] 

 


