SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA news
NA SLOVÍČKO
Milí priatelia,
po úspešnom začiatku sezóny sme na
konci júna absolvovali domáci vrchol
sezóny – otvorené majstrovstvá Slovenska
pod názvom T.O.B. BMW Slovak Amateur
Championship. Turnaja sa na skvelo
pripravenom ihrisku Gray Bear Tále
zúčastnilo, okrem slovenskej špičky,
takisto aj množstvo kvalitných hráčov
zo zahraničia. Medzinárodnými aj národnými
majstrami Slovenska sa stali Lea Klimentová

v kategórii žien a Pavol Mach v kategórii
mužov. Vyhrať vo veku 15 rokov, čo sa
podarilo Pavlovi Machovi, je vynikajúci
výkon a takisto prísľub do budúcnosti.
Obidvom víťazom srdečne gratulujem.

Okrem týchto výsledkov stojí za zmienku aj skvelý
výkon Tadeáša Teťáka na kvalifikácii na U.S. Junior
Open Championship, keď sa mu podarilo vyhrať
jeden z kvalifikačných turnajov a ako prvému
Slovákovi sa podarilo kvalifikovať na U.S. Junior
Open Championship. V júli nás čakajú medzinárodné
vrcholy sezóny pre naše reprezentačné družstvá.
Ženy sa predstavia na Majstrovstvách Európy
v Portugalsku, dievčatá do 18 rokov cestujú na svoj
turnaj do Fínska. Chlapci do 18 rokov sa vôbec po
prvýkrát prebojovali do najkvalitnejšej skupiny
a svoju premiéru na ME si odkrútia v Španielsku.
Muži sa zúčastnia turnaja Divízie 2 ME v Maďarsku
a pokúsia sa o postup do najvyšej kategórie ME na
budúci rok. Na konci júla sa mladí reprezentanti do

16 rokov už tradične zúčastnia turnaja European
Young Masters, ktorého dejiskom sa na najbližšie
dva roky stal Oslo Golf Club v Nórsku. Toto
ihrisko našim hráčkam prialo v minulom roku, keď
naše dievčatá do 18 rokov skončili na historicky
najlepšom 10. mieste na ME, tak veríme, že bude
priať aj našim mladým nádejným hráčom. Verím,
že budete našim reprezentantom držať palce
a že sa im podarí dosiahnuť také výsledky, aby sme
mohli po ich návrate vysloviť spokojnosť. Prajem
všetkým krásne golfové leto.

RASTISLAV ANTALA

MEDZINÁRODNÉ T.O.B. BMW MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV A ŽIEN v Gray Bear Tále
uviedol: „Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia
hráčov sme museli prerušovať turnaj. Tí hráči, ktorí
dnes nedohrali, dokončia hru zajtra skoro ráno od
6,30 hodine. Tretie kolo by sa malo začať štartom
o 8 hodine“. Prekvapením druhého kola bol Pavol
Mach, ktorý zahral 3 rany pod par ihriska, keď sa mu
podarilo dať na prvej deviatke eagle na 1. a potom
na 4. jamke. Po druhom nedokončenom kole je na
čele žien stále Lea Klimentová. Rozhodujúce bolo
tretie kolo. Predovšetkým kvôli počasiu, ktoré by
malo so svojimi vrtochmi pokračovať aj vo štvrtok.
Výrazne tým môže skomplikovať celý priebeh
otvorených majstrovstiev na Táľoch.

SPRAVODAJSTVO
PO TREŤOM KOLE:
SPRAVODAJSTVO
PO PRVOM KOLE:
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
mužov a žien v hre na rany 2017
podporované T.O.B. BMW sa v utorok
27. 6. 2017 začali v Golf Resort Tále.
Prvý deň otvoreného šampionátu sa konal za
účasti 42 žien a 78 mužov. Dovedna 120 hráčov
v horúcom letnom počasí štartovalo z 1. a 10.
jamky. Na slovenské majstrovstvá prišli výborní
hráči z Čiech, Rakúska, Nemecka, Maďarska,
Chorvátska, Slovinska, Litvy, Poľska, ale aj
Bulharska, Luxemburska a Nového Zélandu. Prvé
kolo bolo nielen o skvelom počasí, ale najmä
o vysokom nasadení hráčok i hráčov. Ihrisko Gray
Bear bolo výborne pripravené celým realizačným
tímom rezortu, čo veľmi ocenili samotní golfisti.
Prvý deň priniesol dva výsledky pod par ihriska.
V mužskej kategórii Matej Zeman a v ženskej Lea

Klimetová, keď obaja hrali -1. Lei sa tiež podarilo
zahrať krásny Hole-in-One na jamke č. 2. Bola to
jej 11. jamka, pretože štartovala z desiatky. Celé
súťažné pole bolo po prvom kole “medzinárodne”
premiešané.

SPRAVODAJSTVO PO DRUHOM –
NEDOKONČENOM KOLE:
Druhé kolo bolo mimoriadne dramatické.
Postaralo sa o to extrémne počasie,
keď predpoludňajšiu horúčavu vystriedali
poriadne búrky.
Hra bola až dvakrát prerušená, najprv okolo 16
hodiny, potom sa búrka sprevádzaná bleskami
a lejakom vrátila po 19 hodine. To spôsobilo, že
12 žien a 25 mužov zo štartového poľa nedohralo.
Viacerí z nich pritom mohli zabojovovať o dobré
umiestnenie. Riaditeľ súťaže Ján Pečo II. k tomu

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
mužov a žien v hre na rany 2017 na ihrisku
Gray Bear sa aj počas tretieho kola museli
prispôsobiť výkyvom počasia.
Skoro ráno, už od 6,30 však stihli niektorí hráči
dohrať druhé kolo a od 8 hodiny sa odštartovalo
tretie kolo. Popoludní sa začali nad Táľami
zbierať búrkové mračná a opakovala sa história
z predchádzajúceho dňa. Hra bola dvakrát
prerušená o 13. a 16. hodine. Bolo však potrebné
(kvôli cutu) dohrať, a tak niektorí na ihrisku Gray

Bear končili až po 21. hodine, takmer za tmy.
„Situácia sa komplikovala, preto sme sa usilovali, aby
sa dohralo tretie kolo. Podľa výsledkov do zajtrajšieho
finálového kola postupuje najlepších 45 mužov
a 23 žien“, uviedol Ján Pečo II, riaditeľ súťaže.
Na prvom mieste bol po treťom kole výborný
Slovák Pavol Mach, ktorý zahral 3 rany nad
par ihriska, tlačili sa však naňho ďalší hráči
z okolitých krajín. Najlepšie tretie kolo zahral Filip
Ráža z Čiech, a to 1 ranu pod par a posunul sa na
4. miesto. Aj po treťom kole bola na čele žien Lea
Klimentová, ktorá si zapísala par ihriska. Na druhú
pozíciu sa vrátila Natália Hečková so 73 ranami.
Problematické počasie poriadne preverilo hru
i kondíciu hráčov, prerušenia zas schopnosť ich
dobrej koncentrácie. Posledné kolo otvorených
majstrovstiev rozhodlo, kto obstál v tomto
neľahkom turnajovom maratóne.

SLOVENSKÍ VÍŤAZI OTVORENÝCH
MEDZINÁRODNÝCH MAJSTROVSTIEV
SLOVENSKA MUŽOV A ŽIEN
SPRAVODAJSTVO
PO FINÁLOVOM DNI:
Pavol Mach a Lea Klimentová
to štvrtým finálovým kolom potvrdili.
Stali sa nielen majstrami Slovenska
pre rok 2017, ale aj celkovými víťazmi
Medzinárodných majstrovstiev

Slovenska mužov a žien v hre na rany
2017 na ihrisku Gray Bear. Paľo Mach
sa stal jedným z najmladších majstrov
Slovenska, Lea Klimentová obhájila
minuloročný titul. Gratulujeme.
„Po prvý raz boli majstrovstvá štvorkolové,
náročné už len počtom kôl. A tieto na Táľoch boli

ROZHOVORY S VÍŤAZMI
Po uplynulých Medzinárodných
Majtrovstvách Slovenska Vám prinášame
rozhovory s čerstvými víťazmi Leou
Klimentovou a Pavlom Machom.

LEA HRALA PRE RADOSŤ
Aký je to pocit obhájiť titul po tretí raz a byť
Majsterkou Slovenska 2017? Je to super pocit
vyhrať práve na domácom ihrisku. Hovorí sa, že
je to najcennejšie a ja to tak vnímam. O to viac, že
som prechladla hneď prvý deň, hrala som teda chorá,
naozaj som lapala po dychu v kopcoch na Táľoch, ale
udržala som to.
Čo rozhodlo o víťazoch majstrovstiev? Tále sú
náročné ihrisko, na ktorom sa ukáže, kto ako rozmýšľa

a hrá. Pre mňa je najobľúbenejšie na svete, tu som
vyrastala, ale dostanem sa sem málokedy, pretože
mám nabitý program. Tešila som sa, že môžem hrať
toto top ihrisko, nemala som žiadny stres, hrala som
pre radosť.
Na Táľoch boli počas štyroch dní aj extrémne
podmienky, búrky, musela sa prerušovať hra.
Nemala si s tým problém? Ani som to nevnímala.
Mňa to až tak nezasiahlo, raz som musela dohrať tri
jamky a druhý raz sa ráno posunul štart. Dobre sa mi
hralo s Rebeccou Hnidkovou, ťahali sme sa dopredu,
ak niektorá skórovala, druhá sa na ňu doťahovala.
Tretí deň rozhodol, keď som získala náskok.
Ako si začala sezónu? Darilo sa ti doteraz? Pre
mňa sa sezóna ešte veľmi nerozbehla, hrala som dva
turnaje v zahraničí, ktoré mi nevyšli podľa predstáv,
hľadala som samú seba po zime, aj golfový cit. Verím,
že turnaj pred majstrovstvami – Anika Invitational

kvôli počasiu mimoriadne ťažké“, hodnotí naše
vrcholné golfové podujatie jeho riaditeľ Ján Pečo
II. „Na to, aby hráči dobre zahrali taký fyzicky
i psychicky náročný turnaj, museli byť pripravení aj
kondične. Zo začiatku horúčavy, potom dva dni po
dve prerušenia hry, búrky, lejak – počasie nás naozaj
potrápilo“, dodáva Ján Pečo. Kľúčom k úspechu
bola vyrovnaná hra počas celého turnaja. V prvej
desiatke sa ako celkovo deviaty, na Slovensku druhý,
umiestnil Matej Zeman, hneď za ním výborný
Andrej Mateček. Slovenky boli úspešnejšie, keď na
druhom mieste bola celkovo štvrtá Natália Hečková
a o tretiu slovenskú pozíciu zabojovala Zuzana
Bieliková, ktorá skončila celkovo na 6. mieste.
Do desiateho miesta sa zmestilo dovedna 5
domácich golfistiek. „Poďakovanie patrí celému

staffu ihriska, osobitne greenkeeprom, ktorí mali
na prípravu ihriska na ďalší hrací deň veľmi málo
času. Na jednom konci ihriska sa ešte dohrávalo
a na druhom ho pripravovali. Mimoriadnu prácu
odviedli i rozhodcovia, ktorí pred búrkou schádzali
z jamiek poslední a niekedy to bolo doslova životu
nebezpečné“, vysvetľuje Ján Pečo. „A samozrejme
hráčom, ktorí zo seba vydali maximum. Ako sa
ukázalo, práve takéto štvorkolové podujatie je veľmi
atraktívne aj pre zahraničných golfistov. SKGA chce
vylepšovať od vlani zavedené štandardy tak, aby
bolo najvyššie amatérske podujatie u nás vrcholom
golfovej sezóny.“

a tieto majstrovstvá, odštartovali moje dobré
výsledky. Našla som svoju hru, užívam si golf a každý
deň chcem priniesť z ihriska najlepšie, čo sa dá.
Čo tvoje plány na najbližšie týždne? Čakajú nás
majstrovstvá Európy tímov vo Fínsku, tu by som
chcela zahrať výborne, aby som pomohla tímu
a postúpili by sme do najlepšej skupiny, kde sa hrá
jamkovka. Potom sú majstrovstvá žien vo Švajčiarsku,
tam pôjdem s Natáliou Hečkovou.

konkurencia bola silná. Tále sú ťažké ihrisko, teraz bolo
ešte ťažšie, aj keď sem chodím málokedy. Myslím, že
rozhodovala krátka hra, najmä rany do grínu.
Na Táľoch boli počas štyroch dní aj extrémne
podmienky, búrky, musela sa prerušovať hra. Ako to
na teba vplývalo? Len na tretí deň ma stiahli z 13 jamky,
inak som to nepocítil, ani ma to nevyviedlo zmiery.
Mohol by si zhodnotiť svoj výkon? Prvý deň som
nehral veľmi dobre, mal som problém s patovaním
i drajvami, potom sa to už len zlepšovalo. Mojím
konkurentom bol Mišo Brezovský a mnohí hráči zo
zahraničia s lepším HCP. Túto sezónu by som si aj ja
chcel zlepšiť HCP, chcel by som ho mať pod +2.
Čo tvoje plány na najbližšie týždne? Po sústredení
nás čakajú ME do 18 rokov v Španielsku, chcem
ísť aj na turnaj European Young Masters v Nórsku
a majstrovstvá Čiech.

PALO SA NA TÁLE PRIPRAVIL
Aký je to pocit stať sa Majstrom Slovenska
2017? Výborný, aj keď som už vyhral Majstrovstvá
Slovenska na jamky. Teraz som sa veľa pripravoval
na turnaj, aj fyzicky, aj mentálne, trénoval som. Je to
dobré, že som si na začiatku sezóny dokázal, že viem
vyhrať aj takýto ťažký turnaj.
Ako by si zhodnotil tohtoročné majstrovstvá? Čo
zafungovalo? Hralo sa 4 dni, čo bolo veľmi náročné, aj

IVETA BIELIKOVÁ

IVETA BIELIKOVÁ

TEŤÁK BODUJE V AMERIKE Vybojoval postup na U.S. Junior Amateur Championship
Juniorský reprezentant Tadeáš Teťák robí
Slovensku dobré meno i za veľkou mlákou.
V kvalifikačnom turnaji porazil konkurenciu
a mieri na majstrovstvá.
Mladému Slovákovi sa len nedávno podarilo
triumfovať na jednom z kvalifikačných turnajov
70-tého ročníka U.S. Junior Amateur Championship.

Takýchto kvalifikačných kôl je pritom v celých
Spojených štátoch len 57 a hrajú sa od 12. do 28.
6. na jedno súťažné kolo. Tadeášovi sa na ihrisku
Longboat Key Club v americkom štáte Florida
veľmi darilo. Zvíťazil so skvelým výsledkom 67 (-5)
rán a s rozdielom troch rán pred druhým hráčom.
Tým si automaticky vybojoval vstupenku na hlavný
turnaj juniorských majstrovstiev amatérskych
hráčov USA. Podľa počtu prihlásených hráčov sa

do hlavného turnaja dostanú obyčajne prví dvaja
golfisti z každej kvalifikácie. Po nich sú určení aj
náhradníci. Víťaz kvalifikácie dostáva pamätnú
medailu. Šampionát sa uskutoční 17.-22. 7. na
kansaskom ihrisku Flint Hills National Golf Club.
Tadeášovi gratulujeme a prajeme veľa šťastia.
JASMINA HEČKOVÁ

Radosť z jazdy

ÚPLNE NOVÉ
BMW RADU 5 TOURING.
Šampión v každej hre.

Exkluzívne podmienky pre členov SKGA
len u nás v T.O.B.
T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná
tel. +421 32 64 969 33
www.tob-bmw.sk
BMW radu 5 Touring: Spotreba paliva mesto: 4,9 -9,9 l/100 km, mimo mesto: 4,1-6,5 l/100 km,
kombinovaná: 4,5-7,7 l/100 km. Pri výkone: 140kW – 250kW, krútiacom momente: 350Nm – 620Nm
pri 1380 – 5200 ot/min., Kombinované emisie: 119 – 177 g/km.

