Představujeme - cross golf

Zástupce cross golfového klubu Milan Biskup
představuje rodinný sport
Cross golf vznikl původně z extrémního golfu a je určený pro
všechny lidi, kteří rádi tráví čas v přírodě na čerstvém vzduchu.
Tato finančně nenáročná hra se hraje po celý rok na loukách,
pastvinách nebo i na sjezdovkách. Sport, u kterého se může bavit
celá rodina, blíže představil zástupce píseckého cross golfového
klubu Milan Biskup.
Spousta lidí vůbec netuší, co
to cross golf je. Mohl byste na
úvod celou hru popsat? Jak se
hraje?
Cross golf se hraje obdobně
jako golf, minimálně na osm jamek a každá na maximálně osm
úderů. Po každém dohrání jamky se mění její místo. Vždy hrají
minimálně dva hráči, určí se odpaliště a jeden hráč určí pozici
jamky. Ta je tvořena kruhovou
výsečí s praporkem uvnitř. Když
všichni hráči odpálí míček, pokračuje ten, jehož míček skončil nejdál od cíle. Kvůli různorodému terénu hráči využívají
k odpalu týčka. Jamka je uznaná, jestliže míček jakkoliv přesahuje provázek kruhové výseče a zůstává v ní. Vítězem je
hráč s nejnižším počtem úderů.
Hlavně je nutné, dát pozor na kolemjdoucí a ostatní hráče, protože dostat golfovým míčkem
není nic příjemného.
Kdy v Písku vznikl cross
golf?
V Písku se hraje asi deset let.
Nejdříve jsme měli společný
tým s názvem 2m 3 . Bohužel
jsme se před šesti lety rozdělili
na dva. My se jmenujeme EG
Písek a ten druhý tým EG Lounge.
Jaké se hrají turnaje?
Hraje se několik typů a jejich výsledky se počítají do ex-

traligy. První je áčkový turnaj,
ten je nejlépe bodovaný a měl
by být ze všech nejobtížnější,
ale není to pravidlem. Potom se
hraje béčkový, který už je bodovaný méně. U těchto obou
turnajů musí mít pořadatel postavené celé hřiště dopředu a
hraje se na deset až dvanáct jamek. Dalším je céčkový, který
už se nepočítá do bodování extraligy a hraje se navíc, když je
na turnaji čas. Dále je ještě minimatch hraný pouze na jednu
jamku, která se podle času několikrát přenáší. Většinou nejméně osmkrát.
Jakým stylem soutěž probíhá?
Hraje se extraliga, to je vlastně kalendář áčkových a béčkových turnajů, ve kterých soutěží
okolo třiceti hráčů. Plus sem spadá ještě mistrovství republiky a
turnaj mistrů. Hraje se po celé republice, ale jen v rámci cross golfových klubů, kterých ještě tolik
není. Za rok se koná asi dvacet
turnajů. My máme nejbližšího
soupeře v Praze. Proto také chceme, aby se o tomto sportu dozvěděli lidé ve Strakonicích a jiných
blízkých městech, která by nám
mohla být soupeřem. Turnaje se
může zúčastnit každý, kdo má
chuť. Stačí se jen přihlásit a zaplatit startovné. Bohužel cross
golf ještě není tak známá hra a

Cross golfový klub v terénu. Zleva: Milan Biskup, Karel Podskalský
a Lubomír Poucha.
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Milan Biskup
nehrají se mezinárodní turnaje
jako v urban golfu.
Do jakých kategorií jsou
hráči rozděleni?
Jsou tři mužské kategorie. Senioři, to je až nad šedesát let, muži
a dorost. Ženy hrají všechny dohromady. Ženy jsou v cross golfu velice dobré a mužům se bez
problémů vyrovnají. V ženách
teď písecká Hana Lipovská vyhrála mistrovství republiky.
Jakých jste se zúčastnili
soutěží?
My už moc po turnajích nejezdíme, účastníme se jen těch
domácích. Loni jsme ho dělali
v Klukách a Heřmani, letos to
bude jen v Heřmani. Párkrát
v roce někam sjedeme, teď se
chystáme na Zadov.
Co všechno musí člověk
udělat pro to, aby mohl začít
hrát?
V první řadě musí mít chuť.
Když si to bude chtít jen vyzkoušet, není problém, přijde
mezi nás a my mu všechno půjčíme. Když se cross golf bude
líbit, koupí si hůl, za kterou dá
pár stovek. Finančně to není
vůbec náročné. Potom už je jen
potřeba míček a týčko. Když se
bude hráči dařit, může zaplatit
poplatek České asociaci extrémního golfu a začít objíždět
extraligové turnaje. U nás se
žádný členský poplatek nevybírá.
Kolik má váš cross golfový
klub členů?
V klubu máme sedm členů,
ale nás, kteří chodíme hrát pravidelně, je jen pět. V tom druhém klubu je to ještě horší, to
je více méně jen rodina. Někteří hráči odešli do Třebíče, pro-

tože tam měli děti. Chtěli bychom k nám přitáhnout více
lidí, které by to bavilo jako nás.
Vy jste zástupce píseckého
cross golfového klubu. Jaké
máte povinnosti?
Úplně povinnosti to nejsou,
ale byli bychom sami proti
sobě, kdybychom to nedělali.
Jednou za rok u nás pořádáme
turnaj třídy A a B. Dříve byl
jeden na jaře a druhý na podzim, teď už oba děláme o jednom víkendu.
Jak v Písku trénujete?
Rádi bychom trénovali pravidelně, ale jsme tátové od rodin, takže moc času nezbývá.
Snažíme se scházet každou neděli, záleží také na počasí. Občas se sejdeme jen ve dvou lidech. Snažíme se nalézat pro
trénink nová místa, ale často
chodíme na Kamík.
Jaký je váš největší cross
golfový úspěch?
Já jsem na bedně v podstatě
nikdy nestál. Nejlepší můj výsledek bylo čtvrté místo. V klubu
máme člena, který se často umísťuje na předních příčkách, a to
je Karel Podskalský.
Jak byste chtěl více lidí přivést ke cross golfu, přece jenom je to pro lidi neznámý
sport?
Chtěl jsem obejít školy a dostat děti od počítačů na čerstvý
vzduch a do přírody alespoň
k nějakému pohybu. Není to moc
namáhavé, spíš jen procházka.
Hru chceme představit v květnu
na Pískovišti v Palackého sadech. Doufáme, že se chytne co
nejvíce lidí a přijdou si s námi
zahrát.
Připravila Lucie Mužíková
středa 28. března 2018

