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, V JAMKOVKE V A PGA COURSE BLACK STORK VO VELKEJ LOMNICI
vítazmi Puttera a Zrníková
NA KONCI SO SILAMI
HISTÓRIA SA OPAKUJE
Najvyrovnanejší semifinálový boj sa odohral
medzi Jakubom Hrindom a Mariánom Putterom.
V tomto zápase sa podľa, hlavného rozhodcu
Jána Peča II., bolo naozaj načo pozerať. Duel bol
mimoriadne nerozhodný a skončil až na prvej
extra jamke, víťazstvom Mariána Putteru. Z druhej
dvojice semifinalistov vyšiel úspešnejšie Pavol
Mach, ktorý porazil svojho súpera Richarda Olesa
na 17-tej jamke. Tým sa zopakovalo minuloročné
finále medzi Machom a Putterom, tentoraz však
s opačným výsledkom. Po nerozhodnom súboji
viedol Puttera pred 18-tou jamkou o jednu ranu,

čo pre Macha znamenalo, že musí poslednú jamku
vyhrať. Dramatické vyvrcholenie podporil posledný
Machov put na výhru 18-tky. Ten sa otočil na hrane
jamky a vypadol z nej, čo znamenalo konečnú
výhru Mariána Puteru. Víťaz, rovnako ako minulý
rok, skončil vďaka spoluhráčom v najbližšom
potoku. V zápase o tretie miesto sa v súboji stretli
Jakub Hrinda a Richard Oles. Počas zápasu si Oles
vybudoval slušný náskok, keď štyri jamky pred
koncom viedol o tri body. Následne Hrinda otočil
zápas vo svojej prospech a vyhral všetky následné
jamky, čím sa dostal na tretie miesto v celkovom
hodnotení.

NEPRÍJEMNÝ DÁŽĎ AJ STUDENÝ VIETOR
ˇ na ME bojovali s pocasím
ˇ
dievcatá
Súbežne s tímovými majstrovstvami Európy
žien sa odohrávali tímové ME dievčat do
18 rokov. Slovensko vsadilo na mladé hráčky.

FÍNSKE LETO
Na náročnom ihrisku Kalkki-Petteri vo Fínsku
sa predstavili tímy najlepších Európaniek do 18
rokov. Medzi nimi nechýbalo ani Slovensko. Hráčky
sa museli popasovať s ťažkými jamkoviskami,
výškovým prevýšením ihriska aj množstvom
vodných i piesočných prekážok. Podmienky
hráčkam taktiež nepriali. Všetky slovenské golfistky

U žien došlo v semifinále k nečakanému víťazstvu
Sáry Zrníkovej, ktorá porazila niekoľkonásobnú
majsterku Natáliu Hečkovú na 17-tej jamke.
Oľga Prachařová s Leou Klimentovou odohrali
vyrovnaný zápas, no Klimentová nakoniec pomerne
jednoznačne porazila svoju súperku tri jamky pred
koncom. V zápase o majsterku sa rozhodlo na
predposlednej jamke. Únava urobila svoje: „Obidve
sme boli vyčerpané a išlo skôr o to, kto spraví menej
chýb,“ hovorí Lea Klimentová, ktorá podľahla
svojej súperke Sáre Zrníkovej. Tá sa tak stala novou
majsterkou Slovenska na jamky. V súboji o tretie
miesto zvíťazila nad Oľgou Prachářovou Natália
Hečková.

počas hry zastihol nepríjemný dážď, okrem ktorého
fúkal aj studený vietor. To všetko dopĺňalo chladné,
sychravé počasie, s teplotami pohybujúcimi sa
okolo 11 stupňov Celzia.

v jamkovej časti súťaže, keď oba zápasy dotiahli
do víťazného konca. Oba tímy, Belgicka a Islandu,
porazili rovnakým výsledkom 3:2.

OČAKÁVANIA SPLNENÉ
TÍM PLNÝ DEBUTANTIEK
V slovenskom družstve sa nachádzalo viacero
nováčikov, čo náš tím zaraďovalo medzi vekovo
najmladšie družstvá súťaže. „Väčšina tímov
nominovala veľmi dobré, staršie hráčky. Ten náš bol
relatívne mladý. Zastupovali nás hráčky od veku 14
rokov,“ opisuje situáciu kapitánka dievčenského
tímu, Zuzana Kamasová. Dievčenské družstvo
malo po prvých dvoch kvalifikačných kolách na
rany namierené do druhej skupiny družstiev. Tento
cieľ sa nášmu tímu nepodarilo splniť. Slovenské
reprezentantky si však poradili so svojimi súperkami

Zuzana Kamasová je s hrou slovenských
reprezentantiek spokojná. Hráčky splnili jej
očakávania a mladšie z nich nazbierali množstvo
skúseností. „Výsledok je síce horší, ako minulý rok,
no pre väčšinu našich hráčok to bola prvá skúsenosť
s reprezentovaním na medzinárodnom podujatí.“
Podľa slov kapitánky si hráčky počínali dobre
najmä v jamkovej hre. Dievčenské družstvo po
kvalifikačnom kole i po jamkovej hre obsadilo 17.
priečku.
JASMINA HEČKOVÁ

CHLAPČENSKÝ TÍM ČAKÁ
v budúcom roku prepad
Medzi špičkou to nevyšlo…

PREHRY AJ VÝHRA

Na majstrovstvá Európy tímov chlapcov do
18 rokov si slovenskí reprezentanti po prvý raz
v histórii vybojovali miestenku do elitnej prvej
divízie minulý rok. Do Španielska s hráčmi
vycestoval ako kapitán Pavol Bielik. Z výsledku
sklamaný nie je: „Keďže sme sa v prvej divízii ocitli po
prvý raz, boli sme zvedaví, či sme konkurencieschopní
v porovnaní s najlepšími mužstvami Európy. Zistili
sme, že zatiaľ ešte nie sme.“ Po kvalifikačných kolách
sa Slovensko nachádzalo na 16., a teda poslednej
pozícii s rozdielom siedmich rán. Cieľom pre hráčov
bolo najmä udržať sa v prvej divízii, čo sa nakoniec
nepodarilo. „Na to, aby sme aj budúci rok mohli
štartovať v tejto skupine sme potrebovali vyhrať
aspoň jeden z prvých dvoch jamkových zápasov,“
hovorí Bielik.

S nórskymi súpermi si už mladí Slováci nevedeli
poradiť. Žiaden zo zápasov nevyšiel v prospech
nášho tímu. O polovičný bod remízou sa
v dvojhrách postarali Matej Zeman a Pavol
Mach. Slovenskí hráči prehrali s Nórskom 1:4.
V poslednom zápase sa slovenskí golfisti
popasovali so súperom zo Slovinska. O tesnú výhru
3:2 sa víťaznými zápasmi pričinili Lukáš Zušťák,
Pavol Mach a Matej Zeman. Všetky z vyhratých
súbojov boli veľmi tesné. O výsledku sa v dvoch
z nich rozhodlo až na poslednej jamke, v jednom až
v rozstrele. Výhrou proti Slovincom sa Slovensko
posunulo o jednu priečku, a teda na finálne 15.
miesto. Ani víťazstvo v tomto zápase nepomohlo
Slovákom udržať sa medzi elitnými družstvami
Európy a budúci rok budú musieť o miestenku na
majstrovstvá zabojovať opätovne v druhej divízii.

ŽENY ÚSPEŠNÉ NA ME
Družstvo žien dosiahlo na tohtoročných
Európskych majstrovstvách tímov
historicky najlepšie umiestnenie.

CIELE SPLNENÉ
Majstrovstvá Európy ženských družstiev sa tohto
roku konali na portugalskom ihrisku Montado
Golf Resort. Za vysokých horúčav odohrali
súťažiace prvé dve kvalifikačné kolá na rany,
ktoré rozdelilo hráčky do troch skupín. „Jedným
z cieľov bolo dostať sa do druhej skupiny, a keď sa
nám to podarilo chceli sme vyhrať aspoň jeden
zápas,“ hovorí kapitán tímu Rastislav Antala.

PREUKÁZALI PRÍKLADNÝ PRÍSTUP
Bielik napriek neúspechu hodnotí turnaj pozitívne:
„Bola to pre chlapcov obrovská skúsenosť hrať
s najlepšími európskymi mužstvami. Videli ako sa hrá
golf na najvyššej amatérskej úrovni.“ V roku 2018
sa slovenská reprezentácia opätovne pripojí medzi

PRVÉ DVA NEVYŠLI
Prvý zápas hralo slovenské družstvo proti Írkam.
„Proti Írkam bolo jasné, že by museli mať zlý deň
aby sme vyhrali,“ hovorí Antala, no napriek tomu
sa podľa neho dievčatá držali statočne. Slovensko
v prvom duely prehralo 1:4. Nasledovala jamkovka
proti Nórsku. Výsledkom zápasu bolo skóre 5:0
v prospech Nórska.

KONIEC DOBRÝ, VŠETKO DOBRÉ
Veľmi vyrovnaný zápas sa odohral v poslednom
hracom dni proti švajčiarskemu reprezentačnému
tímu. Jasná výhra Alexandry Patákovej a rýchla prehra
Rebeky Hnidkovej spôsobila predbežnú remízu.
Na ihrisku ale stále ostávali tri zápasy otvorené

tímy bojujúce o postup do prvej ligy. Dúfajme, že
sa našim golfistom podarí zopakovať minuloročný
úspech a znovu sa prepracujú medzi európsku
špičku. Nateraz im musia stačiť aspoň získané
skúsenosti.
JASMINA HEČKOVÁ

a nerozhodné. Štvorhra v podaní Sáry Zrníkovej
a Johanky Šteindlerovej od začiatku prehrávala.
Dievčatá ukázali v tomto zápase bojovnosť a súboj
na záver otočili vo svoj prospech. Anika Bolčíková
sa až do konca držala. Nakoniec proti svojej súperke
prehrala a na ihrisku už zostávala za vyrovnaného
stavu 2:2 posledná dvojhra, ktorá rozhodovala o
víťazstve. V tomto zápase bojovala o cenný bod
Natália Hečková. Tá naplno využila svoje skúsenosti
a ukázala svojej súperke psychickú odolnosť, keď
z nepriaznivého stavu 2:0 po deviatich jamkách
vyrovnala zápas a na trojparovej 18. jamke získala
víťazný bod pre Slovensko premeneným putom.
Antala hodnotí turnaj pozitívne. Podľa jeho slov si tím
rozumel, dievčatá boli dobrá partia a panovala medzi
nimi príjemná, povzbudivá atmosféra. Možno i to je
kľúčom k historicky najlepším výsledkom, ktoré
slovenské reprezentantky 15. miestom dosiahli.

ÚSPECHY SLOVÁKOV NA MEDZINÁRODNÝCH
MAJSTROVSTVÁCH RAKÚSKA
Žiakov a Juniorov
V KATEGÓRII U16 GIRLS:

Tomáš Šmiček jr. – Medzinárodným majstrom
Rakúska juniorov a žiakov U10.
Turnaj sa konal, ako je to už takmer tradične
zvykom, v krásnom prostredí golfového klubu
Colony Club Guttenhof neďaleko Viedne.
V dňoch 21.-23. 7. si tu zmeralo sily 288 domácich
a zahraničných hráčov a hráčiek v rôznych
vekových kategóriách od U10 až po U21. Nechýbali
medzi nimi ani slovenskí golfisti, ktorých počet
bol tentokrát potešiteľne vyšší, ako tomu bolo
v minulých rokoch.

Vynikajúce 2. miesto v tejto kategórii obsadila
Lucia Hrbíková s výsledkami 81+77+75=233. Ani
naša druhá zástupkyňa Linda Ilavská sa rozhodne
nestratila a s výsledkami 77+88+82=247 obsadila
10. miesto.
Zvíťazila Daphne Van Son (HOL) s výsledkami
77+76+74=227.

V KATEGÓRII U16 BOYS:

V jednej z najpočetnejších kategórii sme mali 1
zástupcu. Žiaľ Matej Babic s výsledkami 82+79
do finále nepostúpil.
Zvíťazil Christoph Bleier (AT) s výsledkami
74+70+76=220.

V KATEGÓRII U14 GIRLS:

V KATEGÓRII U21 GIRLS:

Slovenské farby zastupovala Laila Hrindová
a možno povedať, že splnila predštartovné
očakávania. S výsledkami 75+82+78=235 obsadila
celkovo 2. miesto.
Zvíťazila Katharina Mühlbauer (AT) s výsledkami
74+74+74=222.

V KATEGÓRII U18 GIRLS:

V tejto kategórii sme mali najsilnejšie zastúpenie
a to hneď 3 hráčkami. Milým prekvapením boli
výsledky Paulíny Ravlukovej (79+74+84=237 –
4. miesto) aj Táni Čičovej (78+85+80=243 – 5.
miesto). Do finále sa prebojovala aj Margaréta
Verešová, ktorá s výsledkami 84+92+86=262
obsadila 9. miesto.
Zvíťazila Janika Rüttimann (AT) s výsledkami
71+68+74=213.

V KATEGÓRII U18 BOYS:

Turnaj žiaľ vôbec nevyšiel horúcemu favoritovi tejto
kategórie Jakubovi Hrindovi, ktorý s výsledkami
76+75+79=230 obsadil celkove až 20. miesto.
Nič na tom nezmenil ani fakt, že vo finálnom
kole zahral po sebe 4 birdie na 5 jamkách. Ďalší
slovenský zástupca Matej Čerman s výsledkami
82+77 žiaľ do nedeľného finále nepostúpil.
Zvíťazil Maximilian Steinlechner (AT) s výsledkami
68+69+70=207.

Alexandra Malíková stále viac ukazuje, že na
medzinárodných turnajoch sa rozhodne nestratí.
Po úspechu na Medzinárodných Majstrovstvách
Slovinska Juniorov, tentokrát finišovala tesne za
ďalším pódiovým umiestnením a to na 4.mieste s
výsledkami 79+82+79=240.
Zvíťazila Leonor Medeiros (POR) s výsledkami
70+80+77=227.

V KATEGÓRII U14 BOYS:

V tejto kategórii sa už tradične stretáva najväčší
počet hráčov, pričom tento rok ich bolo spolu 47.
Náš jediný zástupca Bernard Vereš však nijako
nesklamal. Naopak, po konzistentných výsledkoch
80+81+80=241 obsadil v silnej konkurencii veľmi
dobré 10. miesto.
Zvíťazil Francisco Matos Coelho (POR)
s výsledkami 68+75+73=216.

V KATEGÓRII U10 BOYS:

Tomáš Šmiček Junior z GK Trnava nenašiel
vo svojej kategórii vážnejšieho konkurenta
a presvedčivo zvíťazil s výsledkami 80+85=165,
keď po prvom kole viedol už náskokom 9 rán
a po druhom kole upevnil svoj náskok a zaslúžene
zvíťazil.
Gratulujeme!
RÓBERT VEREŠ

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY ŽIEN v Lausanne
V dňoch 26.-29. 7. sa v GC Lausanne
vo Švajčiarsku konali Majstrovstvá Európy
žien za účasti celej európskej ženskej
amatérskej špičky na čele so svetovou trojkou
domácou reprezentantkou Albane Valenzuela.
Golfový klub Lausanne pripravil skvelé, ale náročné
parkovné ihrisko s dĺžkou 5721 m a CR 76,8 s parom
72. Naše farby reprezentovali Nátália Hečková z GC
Welten a Lea Klimentová z GC Gray Bear Tále. Ley
Klimentovej po úspešnom vystúpení na ME Girls
vo Fínsku turnaj vôbec nevyšiel a s výsledkami 82,
80 a 77 neprešla cutom. Naopak Natália Hečková
akoby napodobnila Magdalénu Rybárikovú

z Wimbledonu, žiaľ s podobným koncom. Turnaj
vyhrala na poslednej jamke premeneným birdie
18- ročná Francúzka Agathe Laisne. Jej skóre sa
zastavilo na výsledku -8, druhá o ranu skončila
Albane Velenzuela a o ďalšiu ranu skvelo finišujúca
domáca reprezentantka Morgan Metraux. Natália
s výsledkami 72, 73, 68 a 78, teda celkovo +3
skončila na delenom 25. mieste. Napriek tomu
treba Natálii poďakovať za perfektnú reprezentáciu
slovenského golfu. Je to pre ňu a rovnako tak ďalšie
dievčatá obrovská motivácia do budúceho roku,
v ktorom tento šampionát privítame v GC Penati
na ihrisku Heritage.
JURAJ KLIMENT

BREZOVSKÝ LÍDROM NA ME TÍMOV
2. divízie
Tímu sa preraziť nepodarilo, Brezovský
skóroval v individuálnom hodnotení.

DOBRÉ IHRISKO, I PROTIHRÁČI
Turnaj majstrovstiev Európy družstiev druhej
divízie poskytuje súťažiacim tímom možnosť
kvalifikovať sa do hlavnej súťaže o majstra Európy
v nasledujúcom roku. Miesto v prvej skupine
získavajú prvé dva umiestnené tímy.

ŠTASTNÁ MÍNUS SEDMIČKA
Kvalifikačné kolá nevyšli úplne podľa predstáv.
Po prvom kole sa ešte Slováci nachádzali
na výbornom štvrtom mieste. Splniť cieľ
a zopakovať dobré výsledky sa v druhom dni už
nepodarilo. Slovenský tím sa po kvalifikačných
kolách prepadol na šiestu pozíciu. Radosť tímu
spravilo individuálne umiestnenie Michala
Brezovského. Jeho výsledky 68 a 69 rán už
pripomínajú skóre hráčov na profesionálnych
túrach. Brezovský výrazne podržal družstvo
a s výsledkom -7 za dva hracie dni sa umiestnil
na prvom mieste s náskokom štyroch rán.

DO POSLEDNÉHO DYCHU
Tretie kolo bolo fyzicky náročné. Súťažiaci si
v tomto kole prešli maďarské ihrisko Zala Springs
hneď dva razy. Prvým súperom Slovákov sa stali
Poliaci – Slovensko prehralo s Poľskom prehralo
v pomere 1:4. Poobedným protihráčom Slovákov
v treťom hracom dni bolo Luxembursko. Hráči
súperom nedali šancu a hladko zvíťazili 5:0.
V poslednom zápase sa slovenskí reprezentanti
stretli s domácim maďarským mužstvom. Zápas
bol ako sa predpopokladalo nanajvýš vyvážený.
Po tesnej štvorhre a dvoch dvojhrách bol stav 2:1
v prospech domáceho tímu. Ostatné dva zápasy
mali rozhodnúť o víťazovi súboja. Ani jeden zo
súperov sa nemienil vzdať, a tak sa po remíze na 18tich jamkách prešlo v oboch zápasoch do rozstrelu.
Jakub Liba svojho súpera doniesol až na tretiu
play-off jamku. Na nej hru prerušili. O víťazstve
už totiž rozhodla druhá rozstrelová dvojica. Oliver
Gábor podľahol svojmu súperovi na prvej extra
jamke, kvôli pokazenej rane z týčka, pre ktorú sa
mu už jamku nepodarilo zachrániť. Slovensko
v konečnom umiestnení obsadilo ôsmu priečku.
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.

