
Na turnaji... 
 
Mistrovství midů, to zas bude nuda. Nehrají zrovna skvělý golf, ale základní pravidla umějí, 
protože jim túru píská náš šéf, a ten si je vycvičil. A tři dny na hřišti bez hraní… Takže 
musím být nenápadný, a pokud budu chtít zasáhnout, tak přesně a jasně. No, pomalu bude 
konec a já jsem zatím nic neukázal, ani nikoho nedisknul. Že bych se podíval na ty jejich 
vozíky?! 
Někdo si může měřit, jak to napálil daleko, možná i teplotu... Ale koho si vyberu, vždyť je 
jich tady deset, možná i víc?! Třeba tamtoho, toho znám. Začínali jsme společně a potkali se 
třeba na Líšnici, skoro vždycky byl přede mnou... Tak to srovnáme. Sice jsem s ním už 
mluvil, zrovna když stál u vozíku, hned první den na odpališti šestky, a včera dokonce 
opakovaně (zase u jeho vozíku...) na několika prvních jamkách, protože kolegovi z jeho 
flightu bylo špatně, ale... on bude za chvíli v cíli, tak sebou musím mrsknout. Na devítce ho 
upozorním (zatímco odpaluje, tím mu asi radost neudělám), že ten vozík měří ujetou 
vzdálenost. Ano, celkovou ujetou vzdálenost od poslední instalace baterie měří, odpovídá mi. 
To by ale neměl, říkám na to. Jo a taky teplotu, že jo, ptám se? Jasně, říká a dodává, že to vše 
se dá klidně vypnout a vzápětí to udělá.  
Odcházím a dám krátkou poradu na terase, vždyť tam sedí další rozhodčí. Tak co, chtěl bych 
šmiknout někoho za ten vozík. Schváleno! (Naši „poradu“ bohužel slyší kamarádi onoho 
hříšníka vedle u stolu, toho jsem si bohužel nevšiml...) 
Už jde z osmnáctky! A má docela radost, přines´ 76, celkově páté místo, třetí nejlepší Čech. 
Pane, jste diskvalifikován, říkám mu. Tady to máte: 14-3 Decisions. Chvíli nevěřícně zírá a 
pak povídá: Tak díky moc, pane Rozhodčí... 
 
Tenhle úryvek není napsán proto, že jeho autor nesouhlasí s výkladem pravidel. V Decisions 
je asi víc věcí, se kterými sice můžeme nesouhlasit, ale respektovat je musíme. 
Jedná se o něco jiného: způsob provedení celé záležitosti. Spoluhráči nevěří, že Rozhodčí 
rozhodl bez porady s nimi, kdy by si měl ověřit, zda došlo při hře k využití „měřícího 
přístroje“ postiženým, či nikoli.  
  
Místo: Karlštejn – Mezinárodní mistrovství ČR mid-amatérů 
 
Tři nejsmutnější: 

1) diskvalifikovaný 
2) zapisovatel – totálně nechápající švédský reprezentant Johan Cardell, který průběhu 

rozhodnutí nevěří ještě dnes 
3) prodejci firmy Motocaddy ☺ 

 
Autor: Hraj golf, změň život, aneb jak přitáhnout dalších 50 tisíc golfistů… 
 
Kvalitních sudích máme už dost, ne? 


