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ELACH 2018: 
MAJSTERKOU SA STALA ŠPANIELKA

ME tímov: ŽENY DOSIAHLI HISTORICKY 
NAJVYŠŠIE UMIESTNENIE

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA NA RANY

Novou amatérskou majsterkou  
Európy pre rok 2018 sa stala Španielka  
Celia Barquin. Zvíťazila po výsledkoch  
69, 71, 63 a 69 (-16).

O napínavé finále sa postarala jej konkurentka  
z Nemecka, Esther Henseleit. Tá na 16-tej a 17-tej 
jamke zahrala birdie a na poslednej jamke 
tak strácala na líderku už len jednu ranu. Po 
nevydarenom prvom pate na 18-tom jamkovisku  
v podaní španielskej hráčky začínala hrozba 
rozstrelu vyzerať čoraz reálnejšie. Nemecká 
golfistka sa prihrávkou dostala k jamke, čím si 
zabezpečila ľahký par. Barquin ale tlak ustála  
a premenila trojmetrový put na par. Natálii 
Hečkovej ofenzívna taktika nevyšla. V poslednom 
kole zahrala 78 rán a obsadila konečnú 59. priečku. 

Medzinárodné seniorské majstrovstvá 
Slovenska majú svojich víťazov.  
Trojkolový turnaj, ktorý sa hral na rany  
sa skončil v Hrubej Borši v piatok.

Riaditeľ turnaja, Peter Kadlíček vyjadril spokojnosť 
s prípravou ihriska i s účasťou. Po dvoch dňoch 
bol stanovený cut, kedy v turnaji pokračovala  
v každej kategórii polovica hráčov. Slováci zúročili 
znalosť domácej pôdy a zvíťazili v oboch mužských 
kategóriách aj v medzinárodnom hodnotení. 
Medzi Strokes mužmi, a teda od 50 rokov, sa 
víťazom stal Igor Taraba (77, 78, 75) jednu ranu 
pred poľským hráčom Slawomirom Komonskim 
(78, 74, 79). Ďalšie pozície obsadili slovenskí 
golfisti Juraj Šitina (80, 77, 82) a Peter Straňák (84, 
83, 76). Anton Strnad (88, 95, 87) sa do vedúcej 
pozície v kategórii Master Men (70+) dostal 

vydareným posledným kolom, keď zahral 87 rán. 
Druhé miesto patrí Václavovi Schovánkovi (91, 
90, 92) z Českej republiky, tretia pozícia v rámci 
medzinárodného hodnotenia prináleží Andrejovi 
Černákovi (89, 99, 87).

Do ženskej kategórie Master sa prihlásila jediná 
žena. Češka Anna Vittová zahrala ihrisko na 94, 94  
a 97 rán. Strokes Women ovládli takisto Češky. Anna 
Dzurenda (79, 78, 84), Blanka Dědečková (84, 84, 
81), Barbora Stárková (89, 85, 82). To je poradie 
v medzinárodnom hodnotení, v národnom sa na 
prvej priečke objavila Eva Klačková (95, 87, 92), na 
druhej Katarína Opršalová (91, 93, 93) a na treťom 
mieste sa umiestnila Mária Hrušková (88, 93, 96).

Víťazom srdečne blahoželáme! 

Ženy, dievčatá i muži.  
Tieto reprezentačné tímy zastupovali 
Slovensko na majstrovstách Európy tímov.

Družstvo žien v zložení Sára Zrníková, Lea 
Klimentová, Natália Hečková, Anika Bolčíková, 
Laila Hrindová a Rebecca Hnidková v sprievode 
kapitána Rasťa Antalu v Rakúsku začalo na turnaji 
bojovať v utorok (10. 7.). Rovnako tak družstvo 
dievčat – Katarína Drocárová, Ema Dobiašová, 
Linda Ilavská, Viktória Krnáčová, Michaela Vavrová 
a Táňa Čičová – s podporou kapitána Olivera 
Gábora vo Švédsku.

Muži zabojovali o miestenku na budúcoročnom 
šampionáte ME v druhej divízii v Poľsku pod 
dohľadom kapitána Andyho Malley. Matej Babic, 
Michal Brezovský, Braňo Lučanský, Pavol Mach, 
Matej Zeman a Lukáš Zušťák začínali svoje súťažné 
kolá o deň neskôr.

ŠTVRTOK 
Slovensko – Island 4:1. Dievčatám sa na ME  
v C skupine darilo a z prvého zápasu si odniesli 
víťazstvo! V piatkovom kole ich čaká voľno  
a v sobotu si zmerajú sily s Belgičankami. Ženy zato 
postúpili do B skupiny, ale len veľmi tesne. Tam sa 
im, žiaľ, už tak nedarilo. Nestačili na španielske 
družstvo a prehrali 0,5 : 4,5 bodu.

PIATOK
Muži o miestenku na ME 2019 nezabojujú. 
Rozhodlo sa tak v druhom kvalifikačnom kole 
na rany, keď Slováci obsadili šiestu pozíciu 

a zaradili sa tak do skupiny B druhej divízie.  
Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnil minuloročný 
víťaz kvalifikačných kôl – Michal Brezovský.  
S výsledkom -1 sa umiestnil na siedmej priečke. 
Tímu sa nedarilo ani v prvom dueli proti domácim 
Poliakom. Bod v tomto zápase vybojoval len 
Pavol Mach, a tak Slovensko podľahlo Poľsku 
1:4. V sobotu sa slovenskí reprezentanti stretnú  
v poslednom kole s hráčmi Estónska.

V druhom dni jamkovky si ženský tím poradil 
s reprezentankami Švajčiarska výhrou 3:2. Po 
štvrtkovej prehre so silnými Španielkami (4,5 : 0,5) 
si tak napravili chuť do posledného zápasu. Stretnú 
sa v ňom s golfistkami zo Škótska.

FÍNÁLE
Slovenské družstvá v sobotu odohrali posledné 
zápasy na majstrovstvách Európy tímov. 
Dievčatám sa podarilo udržať víťaznú šnúru  
a porazili svoje súperky z Belgicka 4,5 bodmi  
z piatich.

Muži po víťazstve nad Estónskom v pomere 4:1 
skončili na siedmom mieste.

Ženám sa nepodarilo priviesť posledný zápas do 
úspešného konca a s družstvom Škótska prehrali 
so ziskom pol boda. V konečnom hodnotení sa 
umiestnili na 14-tej priečke, čím sa historicky 
umiestnili doteraz na ME najvyššie. Prekonali 
tak minuloročnú 15-tu priečku. Všetkým tímom 
ďakujeme za vzornú reprezentáciu a vážime si 
ich bojovnosť! Prajeme veľa úspechov na ďalších 
podujatiach. 
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CERTIFIKOVANÉ JAZDENÉ VOZIDLÁ.

GABURA V TOP 20 NA THE JUNIOR OPEN SKGA Junior Tour a TON: NAJTESNEJŠIE 
ZÁPASY PREDVIEDLI NAJMLADŠÍ

PRAGUE 
GOLF CHALLENGE

MICHAL BREZOVSKÝ ŠAMPIÓNOM 
na ceských majstrovstvách

138 hráčov 78-ich národností reprezentuje 
svoju krajinu na The Junior Open 2018. 
Medzi nimi i dvaja Slováci.

Obom našim reprezentantom sa podarilo prejsť 
cutom. Tonka Zacharovská sa v druhom dni po 
výsledku 77 rán posunula na 29. miesto. Lukášovi 

Na ihrisku Tri Duby v Sliači sa v stredu  
a vo štvrtok konalo už v poradí tretie kolo 
SKGA Junior Tour.

Súťažiacim vyšlo teplé a slnečné počasie, 
ktoré najlepšie zúročil Jakub Plech v kategórii 
dorastencov do 16 rokov. Výsledkami 73 a 74 zahral 
najlepší výsledok turnaja. Richard Vrablec (76, 76) 
ovládol kategóriu juniorov do 21 rokov s náskokom 
takmer 20 rán. Líderkou 21-ročných dievčat sa 
stala Sydney Kašinská (79, 76), no spomedzi 
dievčat zahrala najlepší výsledok Alexandra 
Šulíková (74, 77) z nižšej vekovej kategórie. 
Zaujímavý súboj sa odohral na piatom turnaji 
TON v kategórii chlapcov do 12 rokov. Napínavý 
zápas sa ťahal až do 18-tej jamky, kde nakoniec 
zvíťazil Tobias Munk. V rovnakej vekovej kategórii 
vyhrala Laura Póšová až na prvej rozstrelovej 
jamke parom. Medzi B-éčkovými dievčatami sa 
stala víťazkou Dominika Bobríková, chlapcov  
z A skupiny premohol Matúš Kudláč. Na štvrtkovom 
šiestom turnaji TON sa na výsledkovej listine 

Michal Brezovský (73, 72, 71)
bodoval v Česku na juniorských 
majstrovstvách.

V kategórii do 21 rokov stiahol v poslednom dni 
náskok vedúceho Vojtěcha Kostelku (72, 70,  
74) a zvíťazil v rozstrele. Darilo sa i Paľovi 
Machovi (73, 72, 71), ktorý obsadil v kategórii 
dorastencov do 18 rokov druhé miesto pred 
Petrom Hrubým (71, 73, 72) vďaka lepšiemu 
poslednému kolu. Lukáš Zušťák (74, 71, 72) 
sa umiestnil na švrtej priečke, keď stratil na 
Macha iba jednu ranu. 

Na ihrisku Prague City Golf  
sa za výborných podmienok  
odohral profesionálny turnaj 
Prague Golf Challenge.

Slovensko v súťaži zastupovalo hneď niekoľko 
hráčov. Najlepšie si viedol Adam Puchmelter, 
ktorému sa podarilo prejsť i cutom. Ten sa po 
prvom dni nachádzal v TOP 5-ke, neskôr sme 
sa tešili z 10-teho miesta. Záver turnaja však 
Adamovi nevyšiel, ako predošlé dni. Po finálovom 
kole sa teda umiestnil na delenej 40-tej priečke  
s výsledkami 67, 70, 73 a 71 (-7). 
Gratulujeme! 

Gaburovi vyšlo toto kolo lepšie a so 73 ranami sa 
vyhupol na 36. priečku. Finálové kolo, žiaľ, Tonke 
Zacharovskej až tak navyšlo a prepadla sa o 44 
pozícii nižšie, na konečné 73. miesto. Naopak, 
Lukášovi Gaburovi sa v poslednom kole darilo 
výborne. Ihrisko obišiel s parom a dosiahol tak 
historické umiestnenie pre Slovensko. Umiestnil 
sa na 20. priečke. Obom k úspechu blahoželáme! 

medzi víťazmi takmer nič nezmenilo. Bobríková, 
Munk i Póšová svoju pozíciu udržali, výnimkou sa 
stala len kategória chlapcov do 14 rokov. V nej sa 
najlepšie darilo Renému Bergendimu. TON a SKGA 
Junior túru teraz čaká dlhšia pauza. Najbližšie sa 
totiž turnaje odohrajú až v septembri (21.-23.).  
V auguste však môžu hráči do 21 rokov zabojovať 
o titul juniorského majstra Slovenska. 


