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Dobojované! 
MAJSTERKAMI SÚ FRANCÚZKY

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIOROV 
V HRUBEJ BORŠI plné skvelých výsledkov

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA TÍMOV

LETNÁ SVETOVÁ UNIVERZIÁDA 
v Taipei 2017

V utorok 5. 9. sa na skalickom ihrisku 
odštartoval európsky majstrovský turnaj 
tímových družstiev senioriek. Na turnaji  
sa zúčastnilo 108 hráčok z 18 tímov,  
čo je pre tento turnaj historicky najviac 
prihlásených družstiev.

Po ťažkom boji a piatich náročných hracích dňoch 
prišli ME seniorských družstiev žien ku svojmu záveru 
a majsterkami stali reprezentantky Francúzska, 
ktoré si vo finálovom kole poradili so súperkami  
z Anglicka v pomere 3,5:1,5. Naopak jednoduchšie 
víťazstvo si na konto pripísali Írky (4:1). Tie sa po 
výhre nad hráčkami z Nemecka umiestnili na tretej 
pozícii. V kategórii A sa v sobotňajších zápasoch 
stali výherkyňami aj Španielky, ktoré prekonali 
Švédky (3:2) ale tiež Belgičanky. Tie zvíťazili nad 
Holanďankami bez strateného bodu. V B-éčkovej 
skupine porazili Škótky svoje súperky z Talianska. 
Českým ženám záver nevyšiel, keď podľahli Fínkam 

Celý finálový deň bol pre všetkých hráčov 
veľmi horúci. Slnko ukázalo svoju silu  
už od skorých ranných hodín.

Na parádny výsledok Miša Brezovského (66)  
z druhého kola naviazali Ryan Staykov z Bulharska 
(66) a Anika Bolčíková (66). Anika potvrdila svoju 
výbornú formu keď hrala všetky tri kolá pod 
parom ihriska (70, 69, 66) a stala sa tak zaslúžene 
národnou juniorskou šampiónkou Slovenska 
v kategórii do 21 rokov. Na druhom a treťom 
mieste sa umistenili Michaela Vávrová (71, 70, 
71) a Hana Dzubáková (76, 68, 69). Nad jejich 
sily bola iba česká hráčka Gabriela Roberta Vitu 
(68, 67, 67), ktorá sa tak stala Medzinárodnou 
šampiónkou Slovenska v spoločnej kategórii  
a zároveň šampiónkou vo svojej vekovej kategórii 
do 16 rokov. Národnou šampiónkou v tejto 
kategórii sa stala Ema Dobiašová.

V piatok 1. 9.  sa v príjemnom letnom 
počasí odštartoval posledný z kategórie 
slovenských majstrovských turnajov – 
Majstrovstvá SR klubových družstiev.

O výhre rozhodla jediná rana. Vo finálovom 
súťažnom kole poveternostné podmienky hráčom 
poriadne skrížili plány. Počasie malo i naďalej 
zhoršujúcu sa tendenciu a súťažiaci dohrávali  
v chladných teplotách pohybujúcich sa okolo 18 
stupňov Celzia. Mrazivý pocit umocňoval i silný 
vietor a občasné prehánky. Napínavý súboj sa 
odohral najmä v ženskej kategórii, kde o víťazstve 
rozhodol rozdiel jedinej rany. Bojovalo sa až do 
posledných jamiek. Na nich sa šťastie priklonilo 
na stranu domácich golfistiek Weltenu I. (443), 
keď hráčky klubu Agama (444) početnejšími 
chybami nezvládli záver finálového kola. „O našom 
víťazstve rozhodovali najmä putty. Našim súperkám 
sa ku koncu už tak nedarilo, možno to spôsobil i tlak, 
keďže v závere im už nepadol aj putt do pol metra,“ 

V piatok 18. 8. sa začala 29. Letná svetová 
univerziáda. Slovenský golf sa po čase  
vracia na toto podujatie a v spolupráci  
so Slovenskou asociáciou univerzitného 
športu poslal ako reprezentantov 
univerzitných študentov Natáliu Hečkovú  
a Michala Brezovského s doprovodom  
v osobe Petra Petroviča. Golfový turnaj  
začal 24. 8. a skončil sa po odohratí  
štyroch kôl v nedeľu 27. 8.
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s rozdielom jedného bodu. Posledným družstvom 
druhej skupiny sa stalo Rakúsko, po prehre 
so Švajčiarskom (1,5:3,5). Jediným piatkovým 
zápasom v skupine C bol duel medzi Dánskom 
a Slovinskom. Úspešnejšie tu boli Dánky, ktoré 
získali 4,5 boda. 

Slovenskí golfisti Michal Brezovský a Natália 
Hečková obsadili na 29. Letnej univerziáde 
konanej v Taipei na Taiwane 36. a 27. delené 
miesto. Štvrtý hrací deň odohrali ranné skupiny 
na ihrisku Sunrise Golf & Country Club bez 
problémov, ale poobedňajšie skupiny nedohrali 
pre búrky. Direktoriát turnaja následne rozhodol o 
zrušení celého 4. kola a počítali sa len výsledky za 
tri hracie dni. Výsledky 74, 76, 73 celkovo +7 / 223 
rán zahral Michal Brezovský a obsadil 36. priečku. 
Natália obsadila delené 27. miesto keď sa jej 
započítali tieto tri výsledky 71, 77, 81 celkovo +13 
/ 229 rán. Nasledujúca Letná svetová univerziáda 
sa uskutoční v talianskom Neapole v roku 2019. 
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KONEČNÉ PORADIE DRUŽSTIEV

1. miesto Francúzsko 1. miesto Francúzsko
2. miesto Anglicko 2. miesto Anglicko
3. miesto Írsko 3. miesto Írsko
4. miesto Nemecko 4. miesto Nemecko
5. miesto Španielsko 5. miesto Španielsko
6. miesto Švédsko 6. miesto Švédsko
7. miesto Belgicko 7. miesto Belgicko
8. miesto Holandsko 8. miesto Holandsko
9. miesto Škótsko 9. miesto Škótsko

V kategórii chlapcov do 16 rokov sa stal 
šampiónom Lukáš Zušťák, ktorý zahral skvelých 
70, 69, 72. Na druhom mieste sa umiestnil Pavol 
Mach s výsledkami 71, 73, 70. Tretie miesto obsadil 
Patrik Gal zo Slovinska, ktorý hral 67, 73, 76.

Poradie v kategórii chlapcov do 18 rokov skončilo 
pekne medzinárodne. Prvé miesto patrí Lukovi 
Nagličovi zo Slovinska (73, 73, 67), druhé miesto 
obsadil Matej Zeman (73, 70, 71) a na treťom 
mieste sa umiestnil Petr Janik z Českej republiky 
(69, 72, 75). Matej Zeman sa tak stal národným 
šampiónom Slovenska do 18 rokov.

Najstaršiu kategóriu do 21 rokov vyhral Jiří Vik 
z Českej republiky (69, 68, 69). Druhé miesto 
obsadil Vojěch Kostelka z Českej repubiky (69, 71, 
69). Tretie miesto a titul národného šampióna do 
21 rokov patrí Mišovi Brezovskému (71, 66, 72).  
V národnej kategórii sa za Mišom umiestnili Lukáš 
Zušťák a Pavol Mach. Spoločnú kategóriu chlapcov 
vyhral Jiří Vik pred Vojtom Kostelkom a Mišom 
Brezovským. 

Víťazom blahoželáme.  

hovorí členka tímu Welten I., Natália Hečková. 
Skúsená reprezentantka opísala počasie jedným 
slovom: „Katastrofálne! Vietor bol taký silný, že 
hýbal loptami na jamkoviskách. Ja som mala teda 
určite najväčší problém s puttovaním, keďže nám  
v náprahu od náporu vetra hýbalo palicou do 
všetkých strán. Na dĺžku sa takisto len veľmi ťažko 
sústredilo.“ O výherkyni v individuálnej kategórii 
sa taktiež rozhodovalo medzi golfistkami z tímov 
Welten a Agama. Výsledné skóre Natálie Hečkovej 
a Aniky Bolčíkovej zostalo nerozhodné, a tak sa 
delia o prvú priečku s výsledkom 220 rán.

Na treťom mieste skončilo družstvo golfového 
klubu Tále I. (452) s odstupom osem rán.

Výsledky klubových družstiev v kategórii mužov 
boli rovnako, ako i medzi ženami, veľmi tesné. 
Na treťom mieste sa o dve rany zaradil tím 
Penati, po tom ako sa lídrovi ich tímu, Michalovi 
Brezovskému (222) nevydarilo posledné kolo 
a s 81 ranami sa umiestnil na treťom mieste v 
individuálnom hodnotení. S obrovským náskokom 
15 rán nad Dávidom Turlíkom (220) zvíťazil medzi 
jednotlivcami Pavol Mach (205). Ani jeho výsledok 
však nepomohol klubu Alpinka Košice k úspešnému 
ukončeniu turnaja a s rozdielom štyroch rán sa 
umiestnil na druhom mieste. Víťazmi sa stali hráči 
z Lomnického golfového klubu I. 



 
Radosť z jazdy

ÚPLNE NOVÉ 

BMW RADU 5 TOURING.

Šampión v každej hre.

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.

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 

VÍŤAZI TON V ST. ANDREWS: Sprevádzali sme Spilkovú
Ďalší slovenskí juniori si na vlastnej  
koži vyskúšali medzinárodný turnaj.  
Víťazi celkového hodnotenia mládežníckej 
túry TON 2016 sa 31. 7. zúčastnili  
Boys Open a Junior Ladies Open 2017,  
ktoré sa uskutočnilo na preslávenom  
ihrisku v škótskom St. Andrews.

NAJMLADŠÍ BOL MUNK

Slovenskí hráči sa predstavili vo veľkej konkurencii 
140 hráčov a 59 hráčok z celého sveta, pričom 
pre väčšinu z nich išlo o vôbec prvú skúsenosť  
s reprezentovaním na podujatí medzinárodného JASMINA HEČKOVÁ

charakteru. Po prvom hracom kole na rany 
postúpilo 32 hráčov a 16 hráčok s najnižším skóre 
do jamkovej časti súťaže. Slovenským golfistom 
sa, žiaľ, na ihrisku Eden Course (PAR 70) nepodarilo 
uspieť a po prvom kole do jamkovky nepostúpili. 
Najlepšie umiestneným Slovákom sa stal Jakub 
Kokavec, ktorý obsadil 72. miesto s počtom rán 
76. Tobias Munk sa so 79 ranami umiestnil na 99. 
priečke a stal sa najmladším štartujúcim hráčom 
na turnaji. Tretím slovenským reprezentantom 
na turnaji bol Samuel Husárik. Ten zahral 81 rán  
a umiestnil sa na 117. pozícii. Víťazom ročníka 
2017 sa stal japonský hráč Taiga Sugihara, ktorý 
po prvom súťažnom kole štartoval z 22. pozície, 
keď zahral 71 rán.

O VLÁSOK

Kategória dievčat odohrávala svoje súťažné 
kolá na ihrisku Strathtyrum Course, ktoré bolo 
podľa slov kapitána slovenského tímu, Tomáša 
Krištofa, jednoduchšie ako Eden Course, na 
ktorom hrali chlapci. Dôvodom bol najmä menší 
počet pieskových prekážok. Ani v tejto kategórii 
neboli slovenskí reprezentanti úspešnejší. Postup 
dievčatám unikol iba o vlások, keď Antónii 
Zacharovskej (T21, 75 rán) ušiel cut o dve rany  
a Linde Ilavskej (T24, 77 rán) o štyri rany. Dominika 
Bobríková sa s výsledkom 87 rán umiestnila na 50. 
mieste. Víťazkou kategórie sa stala Škótka Jennfer 
Saxton (70). Nasledujúci deň mali golfisti možnosť 

zabojovať o umiestnenie v HCP turnaji. Najlepšie 
sa umiestnila Linda Ilavská, ktorá obsadila s 37 
bodmi 6. miesto. 


