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Príďte si ZADARMO VYSKÚŠAŤ GOLF 
na najbižšie golfové ihrisko. Zoberte so sebou 

RODINU alebo PRIATELOV a zistite, že 
golf je HRA PRE VŠETKÝCH.

Objavte, že golf nie je len šport, ale aj 
ŽIVOTNÁ FILOZOFIA.

Neriešte golfové oblečenie ani výstroj, 
jednoducho príďte.

Viac o golfe pre začiatočníkov na www.hrajgolf.sk

PEKNÚ HRU,
SLOVENSKO!

PRVÁ SKGA TOUR AJ S hole in one!

EOHT: SLOVENKY NA TREŤOM MIESTE

Hole in one aj rekord ihriska. Tieto méty  
sa počas uplynulého víkendu podarilo dobiť 
súťažiacim na prvej tohtoročnej SKGA túre.

Tá štartovala v piatok na novom ihrisku Sedin. 
Hráči sa okrem úzkych fairway-í, hustých roughov 
a neľahkých pin pozícií museli vysporiadať aj  
s počasím. Piatok a podobne aj sobota boli slnečné 
a horúce, v nedeľu sa k tomu pridal aj silný vietor. 
Ten komplikoval hru najmä ženám: „Proti vetru boli 
niektoré jamky nesmierne ťažké. Z našich odpalísk 
je ihrisko celkom dlhé aj bez vetra,“ vysvetľuje 
situáciu Natália Hečková (73, 74, 73), ktorá patrí 
medzi najdlhšie hráčky. Tá sa po dramatickom 
poslednom kole stala víťazkou turnaja, keď si 
zachovala chladnú hlavu a s konzistentnými 
výsledkami sa z tretieho miesta dostala do vedúcej 
pozície. Druhé miesto s trojranovou stratou 
obsadila Katarína Drocárová (76, 70, 77). Anike 

European Olympic Hopes Trophy 2018  
bolo sprevádzané letnými teplotami, 
netypickými pre premenlivé aprílové 
počasie. Na českom ihrisku Kaskáda 
bojovalo šesť chlapčenských a päť 
dievčenských družstiev zo šiestich 
európskych krajín.

D EŇ PRVÝ: SLOVENKY VYS TRELILI

V stredu začal turnaj zľahka – jedným kvalifikačným 
hracím kolom. V prvom dni obstáli mimoriadne 
dobre Slovenky. Tím podržala najmä Antónia 
Zacharovská, ktorá skončila na prvom mieste 
medzi jednotlivcami v dievčenskej kategórii a ako 
jediná hráčka zahrala pod parom (70). Výborne 
sa darilo i Viktórii Krnáčovej (74). Tá skončila na 
tretej priečke s rovnakým počtom rán ako druhá 
Kamila Handrychová (74). Družstvo dievčat tak 
malo výbornú štartovaciu pozíciu. Po prvom dni 
sa v tímovom hodnotení nachádzali na druhom 

mieste, za domácimi Češkami. Chlapcom sa, 
žiaľ, od prvého dňa až tak nedarilo. V hodnotení 
mužstiev boli na samom chvoste výsledkovej 
listiny.

D EŇ DRUHÝ: SAMÉ PREHRY

V jamkovej hre sa začalo súťažiť už vo štvrtok. 
Zápasy pritom boli rozdelené na doobedňajšie  
a poobedné. Slovenky sa predstavili hneď v prvom 
dievčenskom dueli proti súťažiacim z Nemecka.  
V tomto zápase ťahali slovenské reprezentantky za 
kratší koniec. Súperkám z Nemecka podľahli 1:4. 
Do víťazného konca sa nepodarilo priviesť ani prvý 
zápas chlapcov. Slovinci ich porazili tesne 3:2.

Zatiaľ čo slovenské reprezentantky zbierali sily 
na ďalší deň, tím chlapcov sa pripravoval na 
nasledujúci zápas proti maďarskému protivníkovi. 
Slováci pokračovali v rovnakej bilancii aj poobede. 
V zápase utrpeli porážku s výsledkom 1:4

Bolčíkovej (72, 72, 80) nevyšiel tretí hrací deň  
a z vedenia sa posunula na tretiu priečku.
V kategórii mužov sa na treťom mieste umiestnil 
Branislav Lučanský (77, 77, 76). Na druhého 
Michala Brezovského (77, 71, 77) stratil päť rán. 
To je však s priepastným rozdielom medzi prvým 
miestom zanedbateľný nepomer. Pavol Mach 
((72, 69, 70) totiž zvíťazil s náskokom 14-tich rán.  
V druhom hracom kole v sobotu dokonca vytvoril 
nový rekord ihriska – 69 rán (-4, PAR 73). „Ihrisko 
nebolo vôbec jednoduché. Prvý deň mi nešlo 
puttovanie, no po hre mi s tým tréner pomohol, 
a to sa odrazilo aj na hre v ďalších dvoch kolách,“ 
hodnotí hru Pavol Mach. Navzdory skvelému 
výsledku priznáva, že ho celkom nečakal: „Počas 
kôl som nemal pocit, že až tak dobre hrám, ale som 
spokojný s krátkou hrou a ranami do 100 metrov.“ 
Milé prekvapenie zažil aj Adam Šangala. Tomu sa 
na 12-tej jamke podarilo streliť povestný hole in 
one. 

D EŇ TRETÍ: VÍŤAZS TVO V ROZS TRELE

Piatok bol pre oba tímy náročný. Hráčov čakali 
dve 18-jamkové kolá a museli premôcť sklamanie 
po prehratých zápasoch z predošlého dňa. 
Obidvom tímom sa ukážkovo podarilo prelomiť 
ľady v doobedňajších zápasoch. Dievčatám sa 
podarilo zdolať Slovinky 3:2 a chlapci zasa zvíťazili 
nad Nemeckom 3:2. Tí získali body pomerne 
jednoznačne, no v dueli dievčat sa rozhodovalo 
až na rozstrelovej jamke v zápase medzi Viktóriou 
Krnáčovou a Nezou Siftar. Výhra prišla, keď 
Slovenka ustála tlak a premenila rozhodujúci 
putt na prvej play off jamke. Slovinke sa totiž 
nepodarilo.

Poobede stáli Slováci proti silnému súperovi  
z Česka. Niekoľkonásobný víťazi EOHT, Česi, 
vyhrali v zápase v pomere 3:2. Naopak Slovenky 
nenechali nič na náhodu a vsadili na úspešnú 
zostavu štvorhry z rána. Výsledkom bola 
jednoznačná výhra Slovenska nad Maďarskom 4:1.

D EŇ ŠTVRTÝ: FINÁLE AKO MÁ BYŤ

V sobotné ráno sa unavení hráči postavili na 
ihrisko Kaskáda v rámci EOHT naposledy. Chlapci 
v zápase súperili s Poliakmi, z ktorého úspešnejšie 
vyšla reprezentácia Slovenska (4:1). Dievčatá sa 
v boji o druhé miesto stretli s reprezentantkami 
našich západných susedov. Slovenkám sa však 
nepodarilo zdolať Češky a tesne prehrali 3:2. 
Výsledkom je tretie miesto pre Slovensko  
v dievčenskej kategórii. Na druhom sa umiestnili 
už spomínané Češky, prvé miesto obsadili Nemky.

Rovnako v kategórii chlapcov dominovali hráči 
z Nemecka, druhé skončilo Česko, no zmena 
nastala na treťom mieste. To obsadilo Slovinsko. 
Slovákom patrí piata priečka.

Ostrieľaný rozhodca Ján Pečo rozhodoval aj na 
turnaji na Kaskáde. Na našich hráčoch ocenil 

najmä jednotu: „Tímový duch bol veľmi dobrý, hráči 
si pomáhali, fandili a navzájom si kedíkovali. Snažili 
sa. Veď ako jediní porazili víťazov turnaja – Nemcov. 
Celkovo pôsobili veľmi dobre, jednoducho ako tím. 



 
Radosť z jazdy

VYUŽITE DIVOKÚ KARTU OD T.O.B.
ÚPLNE NOVÉ BMW UŽ OD 99,93 EUR MESAČNE BEZ NAVÝŠENIA.

Reprezentatívny príklad financovania modelu BMW 118i 5-dverové v predajnej cene 19 990€: pri financovanej hodnote 5 997€ na 60 mesiacov bude výška mesačnej 
splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom spolu so zákonným a havarijným poistením vo výške 143,30€. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu 
je 119,94€, predajná cena je 1,20€, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60€ a RPMN = 14,05 %. Celková čiastka, ktorú 60 splátkami zaplatíte bude 8 779,14€. 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná
tel. +421 32 64 969 33
www.tob-bmw.sk 

SÚBOJ SLOVENIEK 
v Amerike

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC na MSR v golfe

OCENENIE ZA VÝZNAMNÝ 
PRÍSPEVOK K ROZVOJU 
OLYMPIZMU A ŠPORTU

V americkom Texase sa koncom marca 
uskutočnil turnaj zo série najvyššej 
univerzitnej ligy – Spring Break Invite  
v meste Dallas. Na turnaji si zahrali  
aj dve zo slovenských hráčok, Rebecca 
Hnidková a Laila Hrindová.

Súťažiace sa borili s nepriaznivým počasím. 
Najmä chlad a silný vietor vytvárali náročné 
podmienky pre hru. Zo Sloveniek bola úspešnejšia 
Laila (79, 76, 72), ktorá obsadila tretiu 
priečku. Rebecca sa umiestnila na 13. mieste 
s výsledkami 80, 79 a 78 rán. Napriek tomu, že 
dievčatá sú v Amerike súperkami, stretnutie ich 
vždy poteší: „Je to zakaždým príjemný zážitok  
a osvieženie, keď na turnaji v USA stretnem 
kamarátku z reprezentácie a po dlhšom čase 
môžeme prehodiť pár slovenských viet. Tentokrát 
sme s Lailou dokonca strávili jeden celý hrací deň 
v spoločnom flighte,“ skonštatovala Rebecca. 
Na turnaji zvíťazila tímová spoluhráčka Rebeccy 
Hnidkovej, Američanka Kennedy Ishee (76, 75, 
74). Na výhru jej stačilo skóre +8 rán. 

Na 54. valnom zhromaždení Slovenského olympijského 
výboru, ktorého sa ako člen zúčastňuje aj SKGA 
zastúpená prezidentom Tomášom Stoklasom, 
získal prestížne ocenenie - plaketu SOV aj náš člen, 
Ján Pečo, významná osobnosť slovenského golfu. 
Ocenenie sa udeľuje za významný príspevok 
k rozvoju olympizmu a športu. 
Srdečne gratulujeme! 

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA MID-AM 
SENIOR TOUR   v skvelom tempe
Prvý turnaj novej túry organizovanej  
pod taktovkou SKGA – Mid-Am Senior  
Tour – už pozná svojich víťazov. Na golfovom 
ihrisku v Skalici sa za horúceho, priam 
letného počasia stretlo 80 súťažiacich.  
Hráči mali okrem toho šťastie aj  
na poveternostné podmienky,  
typický skalický vietor absentoval.

Slnko a teplo najlepšie zužitkovala v kategórii 
senioriek Eva Oravcová. Zvíťazila jednoznačne  
s náskokom 30-tich rán po výsledkoch 90 a 84 rán. 
V ostatných kategóriách boli boje vyrovnanejšie. 
Katarína Rendeková (90, 86) stratila na svoju 

súperku tri rany, čím sa zaradila na druhú priečku  
v kategórii Mid-Age žien. Výherkyňou sa stala Lucia 
Blažíčková so skóre 87 a 86. Ešte menším rozdielom 
skončili súboje medzi seniormi. Na tretej pozícii sa 
umiestnil Peter Straňák (83, 78), o štyri rany lepší 
bol Michal Žeňuch (79, 78), ktorého v poslednom 
kole o dve rany predstihol Juraj Šitina (81, 74). 
Dramatický duel predviedli muži z kategórie Mid-
Age, Martin Vasilenko (79, 74) a Kamil Krajčovič 
(74, 79). Tí sa po rovnakom súčte – 153 rán – stretli 
v rozhodujúcom rozstrele o prvé miesto. Napínavé 
play off sa ťahalo až po štvrtú rozstrelovú jamku, 
kde Vasilenko rozhodol premeneným birdie  
a inkasoval tak víťazstvo. Tretiu pozíciu obsadil 
Robert Baumgartner (78, 82).

Vo štvrtok 10. 5. vyslali stredné školy svojich 
najlepších golfistov, aby zabojovali o prvý 
majstrovský titul v sezóne – na majstrovstvá 
Slovenska stredných škôl.

Reprezentanti ôsmich škôl previedli na ihrisku  
v Skalici výborné výsledky. S hráčmi spolupracovalo 

počasie, keďže turnaj prebiehal za ideálnych 
podmienok, bez typického skalického vetra. Súťaž 
mala iba jedno hracie kolo, takže každá chyba sa 
rátala. O to viac, že prví traja hráči v chlapčenskej 
kategórii hrali pod parom ihriska. Najvyššie nasadil 
latku Matej Babic, ktorý si na skórkartu zapísal 68 
rán (-4). Medzi jednotlivcami skončil na druhom 
mieste Pavol Mach so 70-timi ranami a tretiu 
priečku obsadil Lukáš Gabura (71). V dievčenskej 
kategórii dominovala Linda Ilavská (74), za ňou 
skončila Paulína Ravluková (76) a tretiu pozíciu 

obsadila Margaréta Verešová (78). Paulína 
Ravluková okrem druhého miesta v individuálnej 
kategórii vybojovala spolu s Lukášom Ružekom 
víťazstvo pre gymnázium Grössligová v Bratislave. 
Druhé miesto sa ušlo tímu 1. súkromného 
gymnázia Bajkalská v Bratislave. Postarali sa 
o to bratia Chocholovci spolu so Samuelom 
Husárikom. Na stupni víťazov sa umiestnilo 
aj ďalšie bratislavské družstvo – Gymnázium 
Bilíkova v zložení Alexadra Maliková a Margaréta 
Verešová. 

Hlavný rozhodca Timotej Mikunda pochválil 
prípravu ihriska i hráčov: „Počas turnaja sme sa 
nestretli so žiadnym problémom. Nastala iba jedna 
kuriozita, keď si hráč našiel loptičku v hre, ktorú pred 
tým videl letieť mimo ihriska, do biozóny. Nakoniec 
zistil, že mu ju hodil naspäť majiteľ vedľajšieho 
pozemku,“ hovorí pobavene a dodáva, „inak 
výborné, chcem ešte vyzdvihnúť tempo hry. Bolo to 
naozaj rýchle.“ 


