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ME SENIORSKÝCH DRUŽSTIEV 2018 MS MUŽOV 2018 V ÍRSKU: boj o prvenstvo 
sa odohral medzi Dánmi a Americanmi

MS ŽIEN V ÍRSKU sú na svojom konci

MSR KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV:  
vítazné tímy sú z Penati, 

ˇ

Šesťčlenné mužstvo reprezentantov  
malo odohrať prvú 18-tku  
na European Senior Men’s Team 
Championship v utorok (4. 9.).  
Pre nehrateľné podmienky – v podobe 
veľkého množstva vody na ihrisku – bolo 
však prvé súťažné kolo zrušené.

Na rakúskom ihrisku Diamond Club v Atzenbruggu 
za Slovensko súťažili Igor Taraba, Juraj Šitina, Ľubomír 
Miščík, Peter Straňák, Ján Guniš a Roland Hnilica. 
Šampionát trval štyri dni, do soboty 8. 9., pričom 

Ženské majstrovstvá sveta – Espirito  
Santo Trophy – sú oficiálne ukončené. 
Slovensko sa v tímovom hodnotení 
umiestnilo na konečnej 46. priečke.

Do skóre +34 sa v sobotu 1. 9. započítala 18-tka 
Natálie Hečkovej (celkovo +21), ktorá odohrala 76 
rán, a Kataríny Drocárovej (+21). Tá posledné kolo 
obišla so 77 ranami, Anika Bolčíková si počínala 
o úder horšie, keď zahrala 78 rán. Svetovými 
amatérskymi šampiónkami sa pre nasledujúce 
dva roky stali hráčky z USA so skóre -29 po 
štyroch dňoch. Na druhej priečke sa umiestnilo 
družstvo Japonska (-19), tretie skončili golfistky 
Južnej Kórey (-18), medzi ktorými je i víťazka  
v individuálnom hodnotení. Ayean Cho (-17) 
zvíťazila po výsledkoch 68, 64, 71 a 70 rán. Zo 
Sloveniek sa najvyššie vo výsledkovej listine 
umiestnila Anika Bolčíková (77, 76, 76, 78). 
Obsadila delenú 111. pozíciu. Podľa kapitána 
reprezentácie, Rastislava Antalu bol najväčší 
problém adaptovať sa v novom prostredí: 

Na ihrisku v Skalici začali v piatok 31. 8. 
posledné majstrovstvá Slovenska sezóny 
2018. Sú nimi MSR družstiev, na ktorých sa 
zúčastnilo 15 mužských a 10 ženských  
tímov (okrem nich si už na slovenskom 
šampionáte zahrajú 13.-14. 10. iba juniori  
vo veku do 12 a do 14 rokov). Súťaž trvala  
tri dni a víťazom sa stalo družstvo  
s najnižším súčtom rán dvoch 
reprezentantov. Turnaj je špecifický  
svojou atmosférou – ide totiž hlavne  
o tímového ducha.

Najlepšie družstvá roku 2018 sú z Penati. Rozhodlo 
sa o tom v nedeľu v treťom kole majstrovstiev na 
ihrisku v Skalici. Ženský tím (432), v zložení Ema 
Dobiašová a Alexandra Kasperová na čele so 
Zuzanou Bielikovou, zvíťazil s rozdielom štyroch 
rán pred reprezentantkami Weltenu (436). Lukáš 
Zušťák, Andrej Chochol a Tobias Munk získali pre 
Penati (442) zlato v mužskej časti súťaže iba tesne. 
Druhé miesto totiž obsadilo mužstvo Pegasu 
1 (443), ktoré zaostalo iba o jednu ranu. Víťazi 
majstrovstiev Slovenska klubových družstiev 
postupujú na európsky šampionát klubov. 

Majstrami sveta sú Dáni.  
Rozhodlo sa o tom v sobotu 8. 9. 
v golfovom rezorte Carton House  
v Írsku. Víťazmi sa stali so skóre -39  
za štyri hracie dni. Striebro získali hráči  
USA so stratou jedinej rany (-38),  
tretie miesto obsadili Španieli (-36).

Slováci sa vo finálovom dni posunuli o dve priečky 
vyššie, na konečnú 45. pozíciu. Zo sobotného kola 

sa do spoločného hodnotenia započítal Machov 
výsledok 70 (-2) a Brezovského par, čím tímové 
skóre Slovenska predstavovalo +2 rany. Spomedzi 
Slovákov sa v individuálnom hodnotení najlepšie 
umiestnil Pavol Mach (73, 70, 75, 70). Tomu so 
skóre -2 patrí 76. priečka. Michal Brezovský (75, 78, 
69, 72) skončil na 106. mieste so skóre +4, Braňo 
Lučanský (80, 78, 81, 83) obsadil 188. pozíciu. 
Víťazom medzi jednotlivcami sa stal španielský 
hráč Alejandro Del Rey po výsledkoch 70, 64, 68 
a 65 rán (-23). 

kvalifikácia bola skrátená na jeden deň. Potom 
nasledovala jamkovka. Sily si na turnaji zmerali tímy 
z 21 krajín Európy.

SLOVÁCI ZAKONČILI 
SVOJE PÔSOBENIE PREHRAMI

ME seniorských družstiev 2018 sú pre Slovákov 
ukončené. Po predchádzajúcej prehre s Holandskom 
(1:4) – utŕžil náš tím porážku i vo finálovom dni. Poliaci 
zvíťazili jednoznačne v pomere 4:0,5, keď pol boda pre 
Slovensko získal iba Juraj Šitina remízou. 

„Dievčatá nedokázali svoj potenciál preniesť 
na ihrisko. Bohužiaľ, lokálne podmienky, hlavne 
gríny boli nad ich sily a nechali tam veľa rán. Bola 
to však dobrá skúsenosť pre nováčikov na MS, 
verím že sa poučili a do budúcna sa dokážu lepšie 
popasovať s lokálnymi podmienkami a posunú sa 
v poradí vyššie.“ 
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DROCÁROVÁ A MACH sú majstri na jamky MSR MID-AGE: toto sú tohtorocní šampióniˇ

ZUŠTÁK POD PAROM AJ S HOLE-IN ONE 
na majstrovstvách juniorov v Španielsku

St. Andrews Boys and Junior Ladies’ Open: 
ZACHAROVSKÁ A MUNK POSTÚPILI  
DO JAMKOVKY

Novými majstrami Slovenska  
v hre na jamky sú Katarína Drocárová  
a Pavol Mach. Rozhodlo sa o tom  
v piatok 4. 8. na ihrisku Sedin.

Po dvoch kvalifikačných dňoch na rany postúpilo 
16 hráčov a 16 hráčok do pavúka jamkovky.  
O posledné miesto v ženskej kategórii zabojovali 
v rozstrele tri hráčky: Elena Mária Tarabová, Hana 
Dzubáková a Katarína Ravluková. Víťazstvom na 
prvej play off jamke postúpila do vyraďovačky 
Katka Ravluková.

Národnými majstrami Slovenska  
kategórii Mid-age sú Zuzana Bieliková  
a Kamil Krajčovič.

Na turaji sa za Slovensko na štart postavili 
minuloroční víťazi juniorskej súťaže TON – 
Antónia Zacharovská, Dominika Bobríková, 
Katarína Chynoranská, Tobias Munk  
a Bernard Vereš.

Antónia Zacharovská postúpila z kvalifikačného 
kola do jamkovky z prvého miesta po 69-tich 
ranách medzi 16 najlepších. Do jamkovej časti 
hry postúpil aj Tobias Munk v chlapčenskej časti. 

Lukáš Zušťák bodoval v Španielsku 
na Medzinárodných majstrovstvách 
Španielska juniorov do 18 rokov.

Po dvoch kolách sa aktuálne nachádza na delenej 
siedmej priečke so skóre -2. Na ihrisku La Cañada 

Golfové eso vytiahla v prvom dni Lucia Hrbíková, 
keď na jamke číslo 4 zahrala hole in one. Po prvých 
dvoch vyhratých zápasoch vo štvrtok postúpili do 
semifinále Michal Brezovský a Braňo Lučanský, 
Pavol Mach a Lukáš Zušťák, Natália Hečková  
a Michaela Vavrová, Katarína Drocárová a Viktória 
Krnáčová. Mach sa do finále dostal pomerne 
hladko, keď zvíťazil už na 14-tej jamke, Lučanský 
potrápil Brezovského až do 17-tky. V ženskom 
finále sa stretli Drocárová s Hečkovou. Drocárová 
si poradila s Hečkovou na 14-tej jamke, Mach 
zvíťazil nad Brezovským 2/1. Tretie miesto obsadili 
Lukáš Zušťák a Viktória Krnáčová. 

Zatiaľ čo Bieliková (88, 80, 72) bodovala o 25 
rán aj v medzinárodnom hodnotení, Krajčoviča 
(80, 81, 81) v internacionálnej kategórii porazili 
Rakúšan Kyung Bum Choi (78, 79, 79) – celkový 
víťaz a český hráč Marek Šulc (79, 83, 80). 

So skóre 73 rán sa umiestnil na 17-tej pozícii 
z 32 postupujúcich. Ostatní nepostupujúci 
Slováci si zahrali ešte turnaj na stablefordy. 
Úvodné kolo jamkovky bolo pre slovenských 
golfistov posledným. Prvá nasadená Antónia 
Zacharovská podľahla súperke Jodie Taylor 
o dve jamky. Nedarilo sa ani Tobiasovi 
Munkovi. Ten prehral v pomere 4/3 s Fraserom 
Gardinerom. Veríme, že to bola pre našich 
juniorov veľká skúsenosť, preto si na tomto 
turnaji zahrajú víťazi TON aj budúci rok. 

s parom 71 zahral 73 a 67 rán, v druhom kole 
vytiahol na 17-tke dokonca golfové eso hole 
in one! Na turnaji hral zo Slovákov tiež Jakub 
Hrinda. Ten do tretieho dňa vstúpil zo 49. miesta 
s výsledkami 74 a 76 rán (+8). 


