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TRETÍ A ŠTVRTÝ TURNAJ TON v Skalici

PRVÝ TURNAJ KPMG SKGA TOUR 2017

SKGA JUNIOR TOUR v Skalici

Na štvorkolovom šampionáte Slovenian 
Open v GC Livada v Moravských Topliciach 
sa naše hráčky a hráči úspešne prezentovali 
v súťaži družstiev, v tzv. Nations-Cupe ako  
aj v individuálnej súťaži.

Ako aj team žien v zložení Hnidková Rebecca, 
Klimentová Lea, Bolčíková Anika tak aj team mužov 
v zložení Brezovský Michal, Zeman Matej, Mach 
Pavol dokázali vybojovať bronzové medaile na 
tomto turnaji. Hodnotili sa dva najlepšie výsledky 
trojčlenného družstva z prvého aj druhého 
hracieho kola. Turnaja, ktorý je súčasťou Success 
Programu SKGA na tento rok, sa zúčastnilo 51 žien 
z 11 krajín a 71 mužov z 9 krajín.

Počas prvých dvoch dní sa v prvých dvoch kolách 
bojovalo nielen o body do hodnotenia družstiev 
Nations-Cupu, ale aj o Cut v súťaži jednotlivcov. 
Cut-om prešli všetky slovenské ženy – Hnidková 
(148 po dvoch kolách), Klimentová (152), Bolčíkova 
(154), Drocárová (156) ako aj muži – Brezovský 

Na skalickom ihrisku sa okrem juniorskej 
SKGA rozbehol aj tretí turnaj Túry 
olympijských nádejí.

TRETÍ TURNAJ TON

Za výrazne zhoršeného počasia sa k svojim 
starším kolegom pridali i hráči v kategóriách 
do 14 rokov.

Skvelým výsledkom sa môže popýšiť najmä 
Bernard Vereš. Ten zvíťazil v chlapčenskej kategórii 
A so skóre 72 rán a rozdielom 11 rán pred druhým 
Patrikom Vinterom (83). Na treťom mieste sa 
umiestnil Matúš Kudláč (85).

Veľmi slabú účasť zažila kategória B dievčat do 14 
rokov. V nej štartovali len dve hráčky. Alexandra 
Šulíková (90) prebehla svoju súperku Katarínu 
Chynoranskú (98) a s náskokom 8 rán zvíťazila.

V skupine chlapcov do 12 rokov sa veľké 
prekvapenie neudialo. Víťazom sa opätovne stal 
Tobias Munk (81). Na druhom mieste sa umiestnil 
Adam Benčík (83), tretiu priečku obsadil Gabriel 
Onduš (84).

Aj druhá veková kategória dievčat bola poznačená 
nízkym záujmom. Tri zúčastnené hráčky si rozdelili 
umiestnenie v nasledovnom poradí: 1. Dominika 
Bobríková (88), 2. Valentina Malichová (106),  
3. Leticia Lilian Lužinská (109).

Debutový turnaj KPMG SKGA v roku 2017 
tradične odštartoval na ihrisku Welten.

Už takmer zvyklosťou sa tiež stáva nepekné 
počasie, ktoré rok čo rok sprevádza prvý zo série 
SKGA turnajov. Niekoľko hodín pretrvávajúci dážď 
tentoraz prekvapivo nesprevádzal silný vietor, 
typický pre toto ihrisko. Účastníci turnaja ocenili 
prípravu hracích plôch i organizáciu: ,,Ihrisko 
bolo naozaj vo výbornom stave a rozhodcovia 
boli umiestnení strategicky po celom ihrisku,” 
skonštatoval Flávius Halagovec.

Začal sa ďalší turnaj zo série juniorskej  
SKGA túry. Tentoraz sa odohrával na ihrisku  
v Grafobal Group Golf Rezorte v Skalici.

Finálový deň sa nevyhol rozstrelu. Zatiaľ čo väčšina 
reprezentantov bojovala o pódiové umiestnenie 
na majstrovstvách Slovinska, na Slovensku sa 
dohrávala SKGA Junior Tour za oslabenej účasti. 
Napínavý boj o prvenstvo sa odohral v kategórii 
juniorov do 21 rokov. Vyrovnaný duel Mateja 
Čermana (78, 72, 77) a Matúša Maďara (74, 75, 78) 
skončil až na prvej rozstrelovej jamke, víťazstvom 
Matúša Maďara. Na treťom mieste sa udržal 
Richard Oles (79, 75, 77).

Medzi dorastencami sa na treťom mieste 
umiestnil Matej Babic (88, 74, 82), druhé miesto 

VLADIMÍR HNIDKA

Michal (145), Zeman (150), Mach (153), Brezovský 
Matúš (157), Vida Sebastian (160). V súťaži 
jednotlivcov vybojoval striebro člen národného 
tímu Michal Brezovský. 

obsadil Samuel Husárik (84, 81, 76). S výrazným 
rozdielom deviatich rán zvíťazil Lukáš Zušťák (87, 
73, 72).

Chip in-om z vyše 80 metrov sa môže pochváliť 
Alexandra Patáková (82, 72, 74), ktorej tento úder 
zabezpečil v druhom hracom dni eagle na deviatej 
jamke. V konečnom poradí sa Alexandra umiestnila 
na bronzovej priečke. Iba o ranu lepšie si počínala 
Michaela Vavrová (77, 76, 74), ktorá skončila na 
druhom mieste. Favoritka druhého hracieho kola, 
Hana Dzubáková (78, 73, 81), sa výsledkom 81 
rán zaradila až na výslednú štvrtú pozíciu, a teda 
neohrozenou víťazkou sa stala Anna Záleská (75, 76, 73).

Antónia Zacharovská (83, 83, 74) vo finálovom 
dni síce zabojovala, no druhé miesto jej ušlo 
o jednu ranu. Umiestnila sa na tretej pozícii. 
Striebro získala Ema Dobiašová (82, 80 77),  
a najúspešnejšou spomedzi dorasteniek do 16 
rokov sa stala Adriana Vinterová (85, 78, 74).

Poveternostné podmienky v priebehu turnaja 
neboli ideálne. Silný vietor ovplyvňoval dokonca  
i patovanie. Hráči sa však na skalické ihrisko vrátia 
už začiatkom júna (4. 6.), kedy im snáď vyjdú 
priaznivejšie podmienky. 

 ŠTVRTÝ TURNAJ TON

Aj v nedeľu pokračoval turnaj zo série Túry 
olympijských nádejí v Skalici v chladnejšom 
počasí, no aspoň bez silného vetra.

Tak ako i predchádzajúci deň, víťazom najstaršej 
chlapčenskej kategórie sa stal Bernard Vereš. 74 rán 
mu pomohlo k hladkej výhre s náskokom štyroch 
rán. Na druhom mieste sa tentoraz umiestnil Jakub 
Plech so 78 ranami. Trojicu ocenených uzatvára 
Patrik Vinter. Jeho skóre bolo 80 rán.

Medzi chlapcami do 12 rokov dominoval Adam 
Benčík (83). Svojich súperov porazil o dve rany. 
O druhom a treťom mieste rozhodla v kategórii 
C až lepšie odohraná druhá deviatka, keďže 
výsledky dvoch hráčov boli totožné. Viac šťastia 
mal nakoniec Tobias Munk, ktorý sa umiestnil na 
druhom mieste a tretie miesto patrí Tomášovi 
Šmičekovi ml.

V kategórii B súťažili len dve hráčky. Úspešnejšou 
z dvojice sa stala Alexandra Šulíková, ktorá zahrala 
83 rán. Na druhom mieste sa umiestnila Katarína 
Chynoranská s výsledkom 87 rán.

Dominika Bobríková opätovne zvíťazila v kategórii 
D dievčat do 12 rokov. Na skórkartu si zapísala 
skóre 84, čím svoju protihráčku pokorila o 13 rán. 
O priečku lepšie ako predošlý deň sa umiestnila 
Leticia Lilian Lužinská (97) a na treťom mieste sa 
nachádza Valentina Malichová (103). 

Jednoznačnou víťazkou prvého turnaja série sa 
medzi ženami stala Natália Hečková (75, 70, 
69). Svoju dominanciu potvrdila 16-ranovým 
rozdielom. O druhej priečke rozhodlo až lepšie 
skóre posledného kola. Úspešnejšou sa v tomto 
prípade stala Anika Bolčíková (77, 74, 79) a na 
tretej pozícii s rovnakým skóre sa umiestnila 
Karolína Stará (77, 73, 80).

Zaujímavé zakončenie turnaja predviedol Matej 
Zeman (75, 73, 71). Tomu sa na záverečných 
šiestich jamkách podaril obrat, v podobe štyroch 
birdie a jedného eagle (-6). Svoje predbežné skóre 
päť rán nad parom otočil na výslednú jednu ranu 
pod par a patrí mu tretia priečka. Na druhom 
mieste sa o jednu ranu umiestnil Marián Puttera 
JR, s výsledkom taktiež 71 rán z finálového kola. 
Rovnaké skóre, 71 rán v poslednom súťažnom 
kole predviedol i Michal Brezovský. Ten zvíťazil  
v mužskej kategórii s náskokom siedmich rán. 

JASMINA HEČKOVÁ

JASMINA HEČKOVÁ

JASMINA HEČKOVÁ

V KONEČNOM ZÚČTOVANÍ SA NAŠI HRÁČI 
UMIESTNILI NASLEDOVNE:

T2 Michal Brezovský
T29 Pavol Mach
T32 Matej Zeman
T43 Matúš Brezovský
T47 Sebastian Vida

V KONEČNOM ZÚČTOVANÍ SA NAŠE HRÁČKY 
UMIESTNILI NASLEDOVNE:

T8 Rebecca Hnidková
T16 Lea Klimentová
T18 Katarína Drocárová
T19 Anika Bolčíková



 
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 

ASGS SENIOR TOUR  
v Green Resort Hrubá Borša

Slovenské hrácky NA MEDZINÁRODNÝCH 
MAJSTROVSTVÁCH RAKÚSKA ŽIEN

ˇ

Kvalita ihriska v Hrubej Borši i predpoklady 
teplejšieho počasia boli zrejme motívom  
pre prihlášku vyše 100 seniorských golfistov 
na ďalší turnaj ASGS Senior Tour 2017. 
Na vzorne pripravenom ihrisku sa v dňoch 
9.-10. 5. stretol plný, propozíciami turnaja 
limitovaný počet 96 účastníkov, pričom 
sa slušne zaplnila i skupina čakajúcich 
náhradníkov.

Zatiaľ ide o najvyšší počet prihlášok na seniorský 
turnaj na území Slovenska. Počasie nakoniec 
najmä v 1. hrací deň turnaju veľmi neprialo, no 
záverečné súboje už prebiehali v očakávaných 
májových podmienkach. Kategória dámy v hre na 
rany pri obvyklom počte účastníčiek zaznamenala 
na čele opäť zmenu, na ihrisku tentoraz zažiarila 
M. Hrušková (GK Tále), ktorá zaujala miesto na 
špičke dámskeho štartovného pola po víťaznom 
finiši v 2. hracom dni s výsledkom 165 (85+80) 
rán. Víťazka predchádzajúceho turnaja v GC Penati 
K. Opršalová (EGPC) sa posunula na 2. pozíciu  
s výsledkom 169 (84+85) rán a A. Melišková (GC 
Pegas) s výsledkom 179 (88 + 91) obsadila 3. 
miesto. V kategórii Stableford netto pre hráčov 
s vyšším HCP (spoločne muži, ženy) sa opäť 
uplatnili najmä dámy, iste aj vďaka pozoruhodným 
výsledkom v 2. hracom dni. Zvíťazila A. Krčmárová 
(LGK) s výkonom 79 (37+42) stb. netto bodov, 
druhú pozíciu si vybojoval nováčik štartovného 

V krásnom prostredí golfového klubu 
Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 
sa v dňoch 26.-28. 5. konali Medzinárodné 
Majstrovstvá Rakúska žien. Turnaja sa 
zúčastnili aj dve slovenské hráčky – Rebecca 
Hnidková a Margaréta Verešová.

Turnaj bol veľmi kvalitne obsadený, kde okrem 
kompletnej rakúskej ženskej špičky štartovali 
hráčky z celkovo 9 krajín Európy. O sile turnaja 
svedčí aj fakt, že až 15 hráčok nastupovalo  
s plusovým HCP. Hranica pre cut sa tak rázom 
stala veľmi náročným cieľom, cez ktorý nedokázalo 
prejsť aj niekoľko favoritiek vrátane vlaňajšej 
Medzinárodnej Majsterky Rakúska Amelie Svejda. 
Rebecca Hnidková začala turnaj veľmi dobre, kedy 
v prvom kole zahrala 75 (+3). V ďalších 2 kolách 
sa jej však už nedarilo a po výsledkoch 75-83-79 
obsadila celkovo 24. miesto. Margaréta Verešová 
v prvom kole dosiahla 81 rán. Avšak skvelým 
výsledkom 2. kola 76 (+4) sa dokázala kvalifikovať 
do nedeľného finále. V ňom zapísala solídnych 78 
rán. Celkovo s výsledkami 81-76-78 finišovala na 
výbornom 20. mieste. Nebyť zbytočne nervózneho 
prvého kola výsledok mohol byť ešte lepší.

Silne obsadený turnaj sľuboval napínavé finále. 
Pred posledným kolom sa na prvých 4. miestach 
držali až 3 švajčiarske hráčky Tiffany Arafi (-3), 
Charlotte Alran (-1) a Chiara Tamburlini (par), 

pričom medzi ne sa dokázala vtesnať iba rakúska 
jednotka Emma Spitz (-2). 

Málokto však očakával tak šokujúce rozuzlenie 
boja o najvyššie priečky. Nenápadná Ruska 
Sofia Anokhina figurovala v leaderboarde pred 
posledným kolom na 13. mieste s výsledkom (+5) – 
pre mnohým bez akýchkoľvek šancí na medailové 
pozície. Avšak jej finálový výsledok 63 (-9) !!! – rekord 
ihriska – spôsobil absolútnu senzáciu celého turnaja. 

Následne potom Sofia spolu s ostatnými divákmi 
čakala, ako líder v klubovni, viac ako hodinu (!) na 
rozlúštenie celej tajničky, či jej senzačný výsledok 
bude alebo nebude stačiť na titul Medzinárodnej 
Majsterky Rakúska žien pre rok 2017. S napätím 
sa tak očakával príchod posledného flajtu aj 
s domácou favoritkou Emmou Spitz. 

Medzičasom však prišiel ďalší šok: v predposlednom 
flajte Švajčiarka Chiara Tamburlini, dovtedy 
figurujúca na 4. mieste s výsledkom „par“  
z predchádzajúcich 2 dní, finálové kolo zahrala na 
66 rán (-6) !!! na čo už súperky v poslednom flajte 
nedokázali odpovedať. Zvíťazila s výsledkom 210 
rán (72-72-66), pred trojicou prenasledovateliek: 
Ruskou Sofiou Anokhina 212 rán (74-75-63), 
domácou Emmou Spitz 212 rán (70-72-70) a ďalšou 
Švajčiarkou Tiffany Arafi 212 rán (69-72-71). 

RÓBERT VEREŠ

pola Š. Chudý (GKT) s výsledkom 76 (33+43), na  
3. miesto sa prepracovala M. Černáková (GC Pegas) 
výsledkom 73 (33+40). Vlaňajší víťaz kategórie 
V. Zeman po slabšom 2. dni obsadil až 4. miesto  
s výsledkom 72 (38+34). Starší seniori v kategórii 
Masters (70+), sa v hre na rany prezentovali opäť 
mnohými presvedčivými výkonmi. Na 3. miesto sa 
dostal A. Strnad (LGK) s výsledkom 172 (87+85) 
rán, druhý A. Holos (GC Pegas) tentoraz po dvoch 
spoľahlivých dňoch priniesol 167 (83+84) rán  
a turnajové víťazstvo si aj v Hrubej Borši opäť 
pripísal V. Maroš (GC Pegas) s výsledkom 162 
(79+83) rán. V hlavnej kategórii Brutto na rany 
prišlo pri neúčasti P. Jurka a odstúpení M. Žeňucha 
po 1. hracom dni zo zdravotných dôvodov  
k miernym posunom na čele výsledkovej tabuľky. 
Už po prvom dni turnaja prevzal taktovku 
štartovného poľa domáci J. Fecko s pozoruhodným 
výsledkom 79 rán, ktorý zopakoval aj 2. hrací deň 
a po prvý raz sa stal víťazom turnaja ASGS Senior 
Tour s celkovým výsledkom 158 (79+79) rán. Na 
medailových pozíciách mali premiéru S. Jerga 
(GKAK) s výsledkom 159 (80+79) rán na 2. mieste 
a V. Weiss (GC Scotland) s rovnakým výsledkom 
159 (80+79) rán na 3. mieste. V 2. hracom dni 
dosiahol najlepší denný výsledok turnaja 76 rán 
B. Škorec (GC Scotland), čo mu však stačilo len 
na posun na 4. miesto s celkovým výsledkom 161 
(85+76) rán. 

PETER GÁL


