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CHAMPIONSHIP 2020 – 
POZNÁME ŠAMPIÓNOV

MAJSTROVSTVÁ SR 
V JAMKOVKE

Počasie bolo veľmi milosrdné k nám 
golfistom a po vrchole „skrátenej“ 
sezóny v podobe medzinárodných 
majstrovstiev Slovenska v hre 
na rany, sme boli na konci júla 
svedkami šampionátu v hre na 
jamky na ihrisku v Skalici. 

Hrali sa dve kvalifikačné kolá, po 
ktorých nasledovali vyraďovacie 
súboje v pavúkovi. Šampiónami sa 
stali Pavol Mach a Katarína Drocárová, 
ktorá tak získala tohtoročný double. 
Je šampiónkou v jamkovke, aj v hre na 
rany. Šampionát v jamkovke potvrdili 
nástup „mladých pušiek“, hráčov  
a hráčok, ktorí dokazujú narastajúci 
trend širšej konkurencie a výsledkov  
v pare a pod par.

To isté ukázali hráčky a hráči 
na juniorskom šampionáte vo 
Veľkej Lomnici, kde súťažili hráči  
z deviatich krajín. Viac sa dočítate  

V piatok 14. 8. skončili  
vo Vysokých Tatrách jedny  
z historicky najlepšie obsadených 
juniorských majstrovstiev 
Slovenska. Hráči z deviatich  
krajín, najvyšší počet hráčov  
s plusovými HCP, aký sme kedy 
na juniorskom šampionáte mali. 
Celkovo 136 hráčov.

Okrem individuálnych prihlásených 
sme privítali aj celé repre tímy z Poľska, 
Maďarska a Slovinska. Vidieť ich tímového 
ducha a to, ako sa navzájom podporovali 
a bojovali za svoje farby vyjadrené aj 
svojim oblečením počas jednotlivých 
dní, bolo ozajstným zážitkom. Okrem 
toho však naplno ukázali aj svoj 
herný potenciál a boli našim hráčom 
veľmi zdatnými súpermi. O kvalitách 
českých hráčov vieme dávno, rovnako 
o Slovincoch, Nemcoch, či Rakúšanoch 
a iných golfovo silných krajinách. Avšak 
donedávna nie až tak známi hráči z 
Poľska a Maďarska v Tatrách ukázali, 
že s nimi treba počítať a sú vážnou 
konkurenciou na medzinárodnom poli.

V celkovom hodnotení bez rozdielu 
veku (toto hodnotenie používame len 
pre účely WAGR) sa najvyššie umiestnili 
naši hráči - Antónia Zacharovská a Pavol 
Mach. Obaja títo hráči zahrali aj veľmi 
zaujímavé mínusové skóre. Medzi mužmi 
za P. Machom len o ranu zaostal Bence 
Kotel z Maďarska, ktorý na šampionáte 
dospelých v Sedíne so cťou bojoval 
o titul s Tadeášom Teťákom. Tentoraz 
už šancu na titul nepustil z rúk a stal sa 
šampiónom do 18 rokov. Medzi juniorkami 
do 21 rokov zvíťazila Karolína Stará  
z Českej republiky. Národnými majstrami 
v týchto kategóriách sa stali Lukáš 
Gabura a Linda Ilavská. Vo všetkých 
ostatných kategóriách si národné, aj 
medzinárodné tituly odniesli naši hráči. 

Po štyroch veľmi horúcich  
a náročných dňoch sme v Skalici 
spoznali víťazov národných 
majstrovstiev v hre na jamky. 

Posunuté odchody našich hráčov na 
zahraničné univerzity umožnili štart 
viacerým hráčom, ktorí by za iných 
okolností už boli mimo SR a zvýšili tak 
kvalitu podujatia. Množstvo zápasov 
sa dohrávalo až po osemnástu jamku, 
niekoľko až v predĺžení. Záverečná osmička 
teda vo vysokých teplotách a často v 
dusnom bezvetrí odohrala skutočne veľké 
množstvo jamiek. Výrazne sa prejavili 
mladí hráči, viacerí preukázali naozaj 
skvelú fyzickú kondíciu a pripravenosť. 
Tiež boli viditeľné posuny v samotných 
hráčskych schopnostiach a hre ako takej, 
ale aj mentálnom nastavení, najmä pri 
mladých hráčoch. Zápasy mali vysokú 
úroveň a mladé nádeje dokázali potrápiť 
starších súperov až po poslednú jamku, 
či ich dokonca poraziť. V tomto smere 
obzvlášť vynikli Michael Prokop a René 
Bergendi, ktorí skončili vo finálovej štvorke, 
René Bergendi dokonca na druhom 
mieste, keď so cťou prehral finálový súboj  
s Pavlom Machom, ktorý sa po ťažšom 
období vrátil do formy a pohody. Súboj  
o tretie miesto sa natiahol až na 19. jamku, 
kde vynikajúco hrajúci Michael Prokop 
kapituloval pred Lukášom Zušťákom, 
ktorý zápas ukončil nádherným a dlhým 
puttom, podobne ako deň predtým na 
18. jamke v súboji s výborne hrajúcim 

v reportáži nižšie. Už teraz sa tešíme 
na šampionát klubových družstiev 
na konci augusta v Hrubej Borši  
a Mid-Amov v Penati o týždeň neskôr. 
Veríme, že epidemiologická situácia 
nezruší organizáciu ME tímov junioriek  
v termíne 23.-26. 9 v Hrubej Borši, kam 
vás všetkých srdečne pozývame.

Medzi mladšími dorastencami do 16 
rokov sa naplnili očakávania a dvaja hráči, 
ktorí tento rok nekompromisne vbehli 
medzi svojich starších spoluhráčov sa 
stretli v priamom súboji o titul. Tento 
raz sa z víťazstva o dve rany tešil Matúš 
Kudláč, René Bergendi sa ho určite 
pokúsi poraziť v budúcich turnajoch. 
Medzi mladšími dorastenkami si titul 
vybojovala Alexandra Šulíková, veľmi 
príjemným prekvapením bolo delenie 
jej priebežne prvého miesta po druhom 
kole s Katarínou Chynoranskou, ktorá na 
tomto podujatí podala jeden zo svojich 
životných výkonov. Ten jej napokon stačil 
na tretie miesto v národnej kategórii, 
keď so zhodným počtom rán s Petrou 
Babicovou obsadila delené druhé 
miesto, na základe výsledku tretieho 
kola však obsadila bronzovú priečku.

Medzi dorastenkami o 4 rany 
predbehla všetku konkurenciu Antónia 
Zacharovská, ktorá zahrala počas 
druhého dňa krásnych 66 rán, čo na 
lomnickom ihrisku, ktoré neodpúšťalo 
nepresnosti a chyby, bolo naozaj 
obdivuhodné. Dorastenecký majster 
SR Lukáš Gabura si na tomto turnaja 
vybral svoju dávku smoly, spojenú so 
zdravotnými ťažkosťami. V plnej kondícii 
by svojich súperov nesporne potrápil 
viac, aj toto je však niekedy súčasťou 
golfu. Juniori do 21 rokov spoznali 
svojho majstra v Pavlovi Machovi, ktorý 
ostatným výrazne ušiel a najmä kolami 
za 66 a 67 ukázal, že je v plnej miere 
naspäť a pokračuje vo svojich dobrých 
výkonoch. Lukáš Zušťák obsadil druhé 
miesto v národnej, aj medzinárodnej 
kategórii. Šampionát potvrdil stúpajúcu 
kvalitu našich mladých hráčov a tiež to, 
že bez mínusového skóre už bude veľmi 
ťažké presadiť sa v slovenskom golfe.

Všetkým víťazom srdečne 
blahoželáme!

Lukášom Gaburom. Ihrisko v Skalici 
nie je zvlášť technicky náročné a pre 
kvalitných hráčov je ako stvorené na 
skórovanie. Zápasy sa teda rozhodovali 
najmä na greenoch a puttovanie bolo 
kľúčom k úspechu. Medzi ženami svoje 
skúsenosti z množstva zahraničných  
a kvalitne obsadených turnajov naplno 
využila Katarína Drocárová, ktorá 
vyrovnanou konzervatívnou hrou bez 
risku postupne trpezlivo zdolala všetky 
svoje súperky. V poslednom zápase so 
svojou taktikou uspela proti tiež veľmi 
skúsenej a zdatnej Michaele Vavrovej, 
pre ktorú to bol pravdepodobne 
posledný turnaj na domácej pôde  
v tejto sezóne, keďže onedlho odlieta do 
USA, kde bude študovať a tiež hrať golf 
za svoj univerzitný tím. Na treťom mieste 
skončila Antónia Zacharovská, ktorá patrila 
k top favoritkám podujatia a porazila v 
zápase o 3. miesto tiež veľmi dobre hrajúcu 
Lindu Ilavskú. Medzi ženami zaujali svojimi 
výkonmi mladé hráčky, ktoré sa viditeľne 
zlepšujú od turnaja k turnaju. Antónia 
Zacharovská je napriek svojmu veku 
jednou z našich absolútne top hráčok 
a je to známy fakt, veľmi slušné výkony 
však podali aj iné mladé hráčky ako napr. 
Alexandra Maliková, alebo Petra Babicová. 
Hoci sa do zahraničia chystá, prípadne už 
tam pôsobí rekordný počet top hráčov 
a hráčok, jamkovka 2020 ukázala, že  
o dobrých hráčov na našich podujatiach 
nebude núdza ani v budúcnosti.

RASTISLAV MICHALÁK Tituly národných majstrov 
si v kategóriách vybojovali

ml. dorastenky A. Šulíková
dorastenky A. Zacharovská
juniorky L. Ilavská
ml. dorastenci M. Kudláč
dorastenci L. Gabura
juniori P. Mach

Výsledky f inálového kola
1. miesto – muži Mach Pavol x Bergendi René 3/2
3. miesto – muži Zušťák Lukáš x Prokop Michal   1UP
1. miesto – ženy Drocárová Katarína x Vavrová Michaela 4/3
3. miesto – ženy Zacharovská Tonka x Ilavská Linda 4/3

Medzinárodnými majstrami 
SR sa stali

ml. dorastenky A. Šulíková
dorastenky A. Zacharovská
juniorky K. Stará (CZ)
ml. dorastenci B. Kotel (HU)
dorastenci L. Gabura
juniori P. Mach

Peknú hru vám želám priatelia!

KAMIL BALGA 
generálny sekretár SKGA
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Posledným dňom vyvrcholila prvá 
juniorská SKGA Tour 2020 v H. Borši. 
Horúci deň bez vetra napokon 
prerušila na 45 min. krátka búrka, 

Prezídium SKGA na návrh 
reprezentačného trénera  
a na odporúčanie Komisie pre 
reprezentáciu SKGA schválilo 
nominácie na European Young 
Masters 2020 na ihrisku v Mladej 
Boleslavi v termíne 27.-29. 8. 
nasledovne:

Prezídium SKGA na návrh 
reprezentačného trénera  
a na odporúčanie Komisie pre 
reprezentáciu SKGA schválilo 
nominácie na Majstrovstvá Európy 
tímov seniorov 2020 na ihrisku  
v Diamond CC v Rakúsku  
v termíne 1.-4. 9. nasledovne:

potom už turnaj prebehol  
bez komplikácií.

Víťazom srdečne blahoželáme!

SKGA JUNIOR TOUR V HRUBEJ BORŠI

EUROPEAN 
YOUNG MASTERS

NOMINÁCIE HRÁČOV

ME TÍMOV 
SENIOROV 

NOMINÁCIE HRÁČOV

BERGENDI René
CHOCHOL Andrej
ŠULÍKOVÁ Alexandra
BABICOVÁ Petra

NÁHRADNÍCI
KUDLÁČ Matúš
CHYNORANSKÁ Katarína

TARABA Igor
ŠITINA Juraj
DOBROCKÝ Milan
HNILICA Roland

NÁHRADNÍCI
STRAŇÁK Peter
ŽEŇUCH Michal

JUNIORI
1. miesto ZACHAROVSKÁ Antónia 201 rán (-15)
2. miesto KRNÁČOVÁ Viktória 219 rán (+3)
3. miesto VAVROVÁ Michaela 220 rán (+4)

DORASTENKY
1. miesto TICHÁNKOVÁ Eva 230 rán (+14)
2. miesto BABICOVÁ Petra 231 rán (+15)
3. miesto CHYNORANSKÁ Katarína 232 rán (+16)

JUNIORI
1. miesto MACH Pavol 208 rán (-8)
2. miesto GABURA Lukáš 210 rán (-6)
3. miesto BABIC Matej 213 rán (-3)

DORASTENCI
1. miesto BERGENDI René 216 rán (PAR)
2. miesto SUTOR Jakub Dalibor 227 rán (+11)
3. miesto BERTENYI Bence (+11)


