
SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA NEWS

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA V HRE NA RANY 2020

SLOVENSKO, HRAJ GOLF!

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HRE 
NA RANY 2020 OVLÁDLI DROCÁROVÁ A TEŤÁK

Medzinárodné seniorské 
ajstrovstvá Slovenska v hre na 
rany 2020 (Slovak Senior Amateur 
Championship 2020) sú už históriou. 
Sedin Golf Resort v krátkom čase 
hostil dva majstrovské turnaje  
a zhostil sa ich výborne.

Víťazom a majstrom Slovenska 2020  
v kategórii mužov sa stal po zlepšenom 
výkone v 3. kole Igor Taraba (GC Pegas). 

Za projektom „Hraj golf” stojí 
Slovenská golfová asociácia, ktorá 
sa ako národný športový zväz 
rozhodla búrať mýty o golfe. Naším 
cieľom je ukázať vám, že existuje 
mnoho dôvodov, pre ktoré sa oplatí 
hrať golf - pre niekoho je to výzva, 
športová súťaživosť, pre iného 
zdravie, oddych, príroda,  
rodina, priatelia.

Tohtoročné majstrovstvá  
Slovenska v golfe, odohraté  
na vynikajúco pripravenom  
ihrisku v Sedíne priniesli veľmi 
kvalitné výkony. Pomerne silný 
vietor, občasný dážď a nastavenie 
ihriska umožnili hráčom naplno 
využiť svoje golfové umenie. 

Prvenstvo v ženskej kategórii zostáva tiež 
doma a titulom majsterka Slovenska sa 
môže hrdiť Katarína Opršalová (Golf Club 
WELTEN), ktorá viedla od 1. kola a svoj 
výkon postupne zlepšovala. V kategórii 
ženy masters je víťazkou Radka Kraal 
(Golfový klub Borša). V mužskej kategórii 
masters sa poradie menilo každý deň 
a výnimkou nebol ani deň posledný. 
Napokon sa z prvenstva tešil László Tar 
z Maďarska. Majstrom Slovenska v tejto 
kategórii sa stal Ján Lešo (GC Pegas).

Deväťnásť skvelých vrcholových 
športovcov, z toho mnohých slovenských 
reprezentantov z trinástich športových 
odvetví sa 22. 6. stretlo v Hrubej 
Borši, aby si zahrali golf. Ďakujeme za 
podporu golfu od takýchto úžasných 
športovcov. Nech ste úspešní v tom čo 
robíte. Ste skvelé osobnosti. Majstrom 
Slovenska v tejto kategórii sa stal Ján 
Lešo (GC Pegas).

Medzi ženami sa najviac darilo 
Kataríne Drocárovej, ktorá obhájila titul  
z minulého roka a patrila medzi top 
favorizované hráčky. Víťazstvo strhla na 
svoju stranu v poslednom kole, kedy 
zahrala neuveriteľných 68 rán, teda 5 
rán pod PAR ihriska. Víťazstvo je o to 
cennejšie, že v tomto roku sa Kataríne 
Drocárovej podarilo získať aj titul 
medzinárodnej majsterky SR. Medzi 

slovenskými hráčkami skončila ako 
druhá Antónia Zacharovská, ktorá ešte 
po treťom kole v súťaži viedla. O tretie 
miesto v národnej kategórii sa bojovalo 
do poslednej chvíle, Lea Klimentová 
napokon o jednu ranu porazila Emu 
Dobiašovú a bronzovú priečku získala 
pre seba. V medzinárodnej kategórii 
skončila na druhom mieste Starkute Gile 
Bite z Litvy.

Medzi mužmi do štvrtého kola 
nastupovali z delenej prvej pozície 
domáci Tadeáš Teťák a mladý 
maďarský hráč Bence Kotel. Tadeáš 
Teťák, dlhodobo pôsobiaci prevažne 
v USA napokon využil svoje bohatšie 
skúsenosti a svoju šancu na víťazstvo 
už z rúk nepustil. Zo štyroch kôl odohral 
jedno v PARe a tri pod PAR, posledné 
kolo 3 rany pod PAR. Tieto vyrovnané 
a na záver ešte zlepšený výkon 
priniesli Tadeášovi Teťákovi zaslúžený 
titul v národnej, aj medzinárodnej 
kategórii. Vynikajúce kolá zapísal aj  
v národnej kategórii strieborný Matej 

Babic. Tretiu pozíciu obsadil Lukáš 
Zušťák. V medzinárodnej kategórii 
skončil na druhom mieste Bence Kotel  
a tretie miesto patrí Slovincovi Janovi 
Hribernikovi.

Obhajca titulu z vlaňajška Branislav 
Lučanský skončil medzi Slovákmi na 
delenom 5. mieste, spolu s mladučkým 
Matúšom Kudláčom, ktorý je jedným  
z najväčších prekvapení šampionátu.  
O potenciáli tohto hráča už slovenského 
golfu znalí vedia, vo svojom veku však, 
najmä po druhom kole prekvapil a potešil 
všetkých a určite aj sám seba. Bude 
zaujímavé sledovať ho v budúcnosti.

Pavol Mach, jednotka slovenského 
amatérskeho rebríčka, obsadil medzi 
Slovákmi 7. priečku a zhodou okolností 
mu nebolo dopriate podať výkon, na 
ktorý sme uňho zvyknutí. Aj výborných 
hráčov môže zastihnúť slabšia chvíľka, 
Pavol Mach však tento malý neúspech 
prekonal s úsmevom a určite v tejto 
sezóne ešte nepovedal posledné slovo.

19 VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV HRALO GOLF V HRUBEJ BORŠI
ATLETIKA Iveta Putalová MOTOCYKLISTA - TT ISLE OF MAN Miroslav LAKI Sloboda

BOBY A ATLETIKA
Marcel Lopuchovský  
(jediný na zimnej aj letnej olympiáde)

STOLNÝ TENIS
Eva Odorová, Adam Brat, Ľubomír  
Pištej, Tomáš Šereda, Jaromír Truksa

HÁDZANÁ Márián Žernovič ŠPORTOVÉ LEZENIE Vanda Michalková
FUTBAL Peter Čogley TENIS Ján Krošlák, Andrej Martin
HOKEJ Miloš Bubela, Marek Sloboda VOLEJBAL Mária Kostelanská
LUKOSTREĽBA Alexandra Longová VZPIERANIE Ivana Horná
MOTOCYKLISTA Ivan Jakeš
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Black Stork Golf Resort  
vo Veľkej Lomnici bol dejiskom 
prvého turnaja SKGA Tour I.  
Žiaľ, namiesto troch dní sa  
odohralo iba 1. a 3. kolo,  
2. kolo zrušila búrka.  
V ženskej aj mužskej kategórii  
sa menilo poradie, niektorí  
hráči si vybrali zlý deň – ale  
taký deň je v každom športe.

Druhá súťažná SKGA Tour 2020 
skončila 6. 7. tretím, finálovým 
kolom. V ňom sa stretlo 27 mužov  
a 15 žien, ktorí prešli cutom  
po druhom kole. Skalické ihrisko 
a počasie boli hráčom priaznivo 
naklonené a mínusové skóre sme 
zaznamenali hneď u niekoľkých 
hráčov.

Víťazstvo medzi ženami vybojovala Lea 
Klimentová (-8), druhá skončila Tereza 
Sasýnová z Českej republiky (-7), tretie 
miesto obsadila Antónia Zacharovská (-5).
Medzi mužmi si na Slovensko prišiel 
pre víťazstvo český hráč Filip Jakubčík Všetkým srdečne blahoželáme.

Pekné letné počasie si užili účastníci TON 2020 by Rory Sabbatini III.  
Na ihrisku Grafobal Group Golf Resort v Skalici bojovali zo všetkých síl.

V ženskej kategórii si vedúca hráčka 
po 1. kole, Viktória Krnáčová (Prvý 
žilinský golfový klub) tiež vybrala svoj 
zlý deň a tak skončila na 3. mieste (71 
– 81) so skóre 152. Katarína Drocárová 
(GC Welten) bojovala, jej výkon stačil 
tentokrát na 2. miesto – skóre 151. 
Vyrovnané výkony (73 – 72) priniesli 
víťazstvo Eme Dobiášovej (Penati GC) 
so skóre 145. Našej veľkej nádeji Antónii 
Zacharovskej pondelok tiež nevyšiel 

(celkovo úctyhodných -12), druhý 
skončil najlepší Slovák Lukáš Ružek 
(-7). Tretí skončil mladý maďarský 
hráč, ktorý je pravidelným súperom 
našich hráčov na turnajoch SKGA, 
aj v zahraničí, Bence Bertenyi (-5).  
Videli sme skutočne pekný a zaujímavý 
golf, tešíme sa na ďalšie podujatia.

podľa predstáv, ale ďaľší turnaj bude 
určite lepší.

Medzi mužmi je konečné poradie 
výsledkom vyrovnanosti výkonov 
počas dvoch hracích dní. Prvenstvo 
patrí René Bergendimu (Sedin GC) so 
skóre 148. Len o jednu ranu zaostali 
dvaja hráči – druhý Pavol Mach (Golfový 
klub Alpinka Košice) a tretí Jakub 
Hrinda (Lomnický GK).

BLACK STORK GOLF RESORT VO VEĽKEJ LOMNICI 
BOL DEJISKOM PRVÉHO TURNAJA SKGA TOUR I.

SKGA TOUR II. V SKALICI 
SPOZNALA SVOJICH 

VÍŤAZOV

TON 2020 BY RORY 
SABBATINI – SKALICA

DIEVČATÁ U12 CHLAPCI U14 MIX U10

1. Vidová Angela 1. Pollák Jakub 1. Hrbatá Ella

2. Zelisková Lívia 2. Novotný Simon 2. Grachová Olívia

 3. Tomanka Juraj ml. 3. Sivý Lukáš

CHLAPCI U12 CHLAPCI U16 MIX U10 SKRÁTENÉ 
ODPALISKÁ

1. Choma Marek 1. Godál Samuel 1. Pápay Zoey Sophia

2. Kuták Tibor ml. 2. Vadrna Matej 2. Zelísková Diana

3. Chramosta David 2. Kuták František

DIEVČATÁ U14 MIX 36,1 – 54

1. Stašková Ester 1. Zmeškal Vojtěch

2. Jančovičová Eliška 2. Stašek Pascal

3. Kolínek Matéj


