SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA news
,
POŠLI TO dalej!
Dámy a páni, golfisti, priaznivci golfu,
milí priatelia, v týchto dňoch sa na
Slovensku rozbieha nová golfová sezóna.
Priaznivé počasie v priebehu marcových
dní prinieslo po zimnej prestávke otvorenie
ihrísk a cvičných plôch a mnohým z vás
sa už podarilo navštíviť ich, zatrénovať
si alebo v lepšom prípade si aj zahrať.
Teší nás, že sa pre vás v tomto roku otvoria aj
dve nové 18-jamkové ihriská. Slovenská golfová
asociácia združujúca nielen golfové kluby
a asociácie, ale aj vás všetkých, registrovaných
golfistov, si na svojej februárovej konferencii dala
pre rok 2017 ako svoj najvyšší cieľ rozšíriť rady
golfistov o nových hráčov. Väčší počet hráčov
znamená lepšie podmienky pre budovanie a údržbu
ihrísk, lepšiu dostupnosť hry pre hráčov. V čase,
keď v Európe zaznamenávame nielen stagnáciu
počtu golfistov, ale dokonca aj pokles, nie je takáto
úloha jednoduchá. Náš cieľ nie je samoúčelný.
Nezaujíma nás číslo, štatistika. Zámerom je snaha
spopularizovať golf, pri rešpektovaní jeho pravidiel
a etikety. Priblížiť verejnosti dôvody, prečo máme
golf radi my a prečo by ho mohli mať radi aj ďalší
ľudia. Golf je v mnohých ohľadoch výnimočnou
hrou, jedinečným športom. Môžeme ho hrať od
detstva až po starobu. Každý z nás má pritom
svoj vlastný dôvod, prečo hrá golf – pre niekoho
je to výzva, pre iného zdravie, oddych, príroda,
priatelia, rodina, športová súťaživosť alebo
sebakontrola.
Na Slovensku nemá golf silnú historickú tradíciu
ani dostatočné spoločenské zázemie na to, aby
noví hráči vo výraznejšom počte pribúdali bez toho,
aby sme sa o to pričinili. V tomto roku sa budeme
usilovať výraznejšie ako doposiaľ zviditeľniť golf
na Slovensku. Chceme dať možnosť verejnosti
spoznať skutočnú tvár golfu. Začať búrať mýty
o tom, že golf je cenovo nedostupným športom,

hrou pre smotánku. Chceme čo najbližšie k ľuďom
dostať informácie o tom, ako a kde začať s golfom,
koľko stojí základná golfová výbava a samotná
hra. Budeme sa snažiť priblížiť golf verejnosti
v médiách a prostredníctvom sociálnych sietí na
internete. Existuje však aj iný nástroj komunikácie.
Hoci naň v dnešnom svete internetu zabúdame, je
tým najdôležitejším. Ste ním VY. Pred mnohými
rokmi vznikol film Pošli to ďalej (Pay It Forward).
Malý chlapec vymyslel na škole projekt, ako zmeniť
svet okolo seba. Ten, komu niekto pomohol,
by mal pomôcť ďalším dvom ľuďom. Namiesto
poďakovania by mal poslať pomoc ďalej. Chcem
vás teraz všetkých o niečo požiadať. Pomôžte
golfu na Slovensku tak, že každý z vás predstaví
golf niekomu z vašich priateľov alebo známych.
Vezmite ich niekedy so sebou na ihrisko. Dajte im
možnosť na driving range skúsiť si s vašou pomocou
odpáliť pár loptičiek, zapatovať si na cvičnom
greene. Vezmite ich, nech vás len tak sprevádzajú
na ihrisku ako „caddy“, hoci aj s rukami vo vrecku.
Ak by golf oslovil len každého piateho z nich, bolo
by nás o 20 % viac!
Chcem popriať každému z vás veľa zdravia, šťastia
a peknú hru! A namiesto poďakovania golfu za to,
čo vám dal – pošlite to ďalej.
TOMÁŠ STOKLASA, PREZIDENT
SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE

Modernizácia pravidiel
OD JANUÁRA 2019 PRÍDU NOVÉ,
OVEĽA JEDNODUCHŠIE PRAVIDLÁ
The R&A a USA spolu oznámili uvažované
hlavné zmeny pravidiel golfu, na ktorých
robia už päť rokov. Ide o zásadné zmeny
a revíziu pravidiel po 35 rokoch. Hlavným
cieľom je ísť v ústrety potrebám hráčov
dnešnej doby.
Ešte vo februári na kurze rozhodcov
a administrátorov turnajov v St. Andrews sa
šéf Výboru pre pravidlá David Bonsall spolu
s výkonným šéfom Davidom Rickmenom snažili
“tutlať” chystané návhry zmien dotazovaním
prítomných, čo a ako navrhujú zmeniť. Snahu
o akúkoľvek revolúciu v pravidlách úspešne
skrývali. O to viac sme všetci čakali na začiatok
marca, s čím sa R&A ukáže… Bude to takto.
Do konca roka 2018 sa nič nemení. Zmeny prídu
od 1. 1. 2019. Z aktuálnych tridsaťštyri pravidiel
zostane iba dvadsaťštyri. Ďalšou zmenou bude
použitie jasnejších, viac zrozumiteľnejších
formulácií. Odpadnú zbytočné poznámky
a výnimky pravidiel. Všetko podľa hesla
jednoduchosť a čo najväčšia spravodlivosť pri
aplikácii pravidiel v reálnej hernej situácii.
Malá ochutnávka toho, čo nás čaká:
Už žiadne tresty za náhodné pohnutie lopty na
jamkovisku alebo pri hľadaní lopty. No, loptu
budeme opäť vracať na pôvodné miesto.
Na jamkovisku už nebudú trestné rany za
triafanie fangle loptou pri hre z jamkoviska.
V kľude sa bude môcť patovať do fangle
a dotýkať sa dráhy patu. Naviac bude možné
opraviť takmer akékoľvek poškodenie greenu.
Vodné prekážky budeme volať trestné územie,
kde bude možné beztrestne odstraňovať voľný

prírodný predmet. Taktiež bude možné
sa dotýkať pôdy a vody v trestnom území.
V bankri podobne bude možné odstraňovať
voľné prírodné predmety. Veľká zmena bude
možnosť dostať sa z bankru s trestom dvoch
trestných rán, pokiaľ nám to inak nepôjde.
Podľa hesla “Golf je hra gentlemanov,”
nebude už nutné volať spoluhráča alebo
súpera pri identifikácii lopty.
Evergreen pomalej hry? No, k hľadaniu lopty
budú len tri minúty, odohrať ranu bude
nutné do 40 sekúnd. Poradie hry už nebude
určovať to, kto je ďalej od jamkoviska.
Keď si pripravený, hráš.
Zaujímavý bude aj nový spôsob dropovania.
Už nebude treba dodržiavať postup
s napriameným postojom, natiahnutou
rukou, a pod.
To, že R&A v spolupráci s USGA to myslí naozaj
veľmi vážne a maximálne transparentne,
dosvedčuje možnosť pre kohokoľvek vyplniť
dotazník k narvhovaným zmenám spolu
s návrhom riešenia na webe R&A, kde nájdete aj
viac informácií.
KAMIL BALGA

SKGA UDELILA OCENENIA Golfista roka 2016
Slávnostné udeľovanie najprestížnejších
golfových ocenení na Slovensku!
Ceny najlepším golfistom odovzdávala už po
šiestykrát Slovenská golfová asociácia. Galavečer
sa uskutočnil v bratislavskom hoteli Saffron, ako
súčasť ôsmeho Reprezentačného plesu golfistov.
Hráči boli hodnotení v rámci desiatich kategórií.
Najúspešnejším hráčom večera sa stal Michal
Brezovský, ktorý sa stal víťazom až troch z nich –
Golfista roka do 21 rokov, KPMG Challenge a Hráč
roka 2016. Spomedzi žien získala hlavnú cenu
Hráčka roka 2016 Natália Hečková. Tá tiež zvíťazila
v kategórii do 21 rokov. Po vyhlásení výsledkov
nasledoval sprievodný program sprevádzaný
tradičnou moderátorkou podujatia, Ivetou
Malachovskou.
PREHĽAD VÍŤAZOV JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ:
TÚRA OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ
Kategória A chlapcov
Jakub Kokavec
do 16 rokov
Kategória B dievčat
Linda Ilavská
do 16 rokov
Kategória C chlapcov
Samuel Husárik
do 14 rokov
Kategória D dievčat
Antónia Zacharovská
do 14 rokov
Kategória E chlapcov
Tobias Munk
do 12 rokov
Kategória F dievčat
Dominika Bobríková
do 12 rokov
VÍŤAZI JEDNOTLIVÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
HRÁČ/HRÁČKA ROKA
U12 chlapci
U12 dievčatá
U14 chlapci
U14 dievčatá
U16 chlapci
U16 dievčatá
U18 chlapci
U21 dievčatá
U21 chlapci
KPMG Challenge trophy
Hráč roka
Hráčka roka
Hráč roka Mid-Age
Hráč roka senior
Profesionál roka
Výsledok roka individual
Výsledok roka tím
Prínos pre slovenský golf

Tobias Munk
Dominika Bobríková
Lukáš Gabura
Antónia Zacharovská
Pavol Mach
Katarína Drocárová
Lea Klimentová
Natália Hečková
Michal Brezovský
Michal Brezovský
Michal Brezovský
Natália Hečková
Maroš Ďurík
Michal Žeňuch
Juraj Zvarík
Jakub Hrinda
Matej Čerman, Pavol
Mach, Lukáš Zušťák,
Sebastian Vida, Richard
Oles, Matej Zeman
laureát Michal Štefík

VÝBER REPREZENTÁCIE PRE ROK 2017

KONFERENCIA Slovenskej golfovej asociácie

Komisia pre reprezentáciu v spolupráci s trénermi národných
tímov Andym Malleym a Zuzanou Kamasovou, nominovali
reprezentačný výber pre rok 2017 a užší výber pre turnaj
European Olympic Hopes Trophy.

V stredu 15. 2. 2017 sa na pôde Súkromného
gymnázia Mercury konala Konferencia
Slovenskej golfovej asociácie.

Za členov boli prijaté nasledujúce kluby:

Okrem štandardných bodov, ktorými sú Správy
o činnosti a hospodárení za minulý rok, Návrh
činnosti na rok 2017, Rozpočet a Kalendár
športových súťaží v roku 2017, došlo aj na
prijímanie nových členských klubov.

V rámci Konferencie sa konala aj voľba člena
prezídia. Novým členom bol zvolený MUDr.
Vladimír Balogh z Lomnického golfového klubu.
Delegáti okrem iného schválili aj zmenu stanov
asociácie.

NOMINÁCIA NÁRODNÉHO TÍMU NA
EUROPEAN OLYMPIC HOPES TROPHY
BRNO KASKÁDA
20. - 23. 4. 2017
MUŽI
Pavol Mach
Lukáš Zušťák
Sebastian Vida
Babic Matej
Gabura Lukáš
Darovec Michal
náhradník:
Frolka Juraj
FUTURE TEAM ŽENY
Antónia Zacharovská
Viktória Krnáčová
Ema Dobiášová
Lucia Hrbíková
Alexandra Malíková
Linda Ilavská
Sydney Kašinská
náhradníčky:
Frederika Malichová

REPREZENTÁCIA 2017
TOP TEAM
MUŽI
Brezovský Michal
Puchmelter Adam
Mach Pavol
Gábor Oliver
Zeman Matej
Malíček Matej
Čerman Matej
Turlík Dávid
Oles Richard
Zušťák Lukáš
ŽENY
Hečková Natália
Klimentová Lea
Zacharovská Antónia
Bolčíková Anika
Zrníková Sára
Patáková Alexandra
Dzuriková Ema
Prachářová Oľga
Drocárová Katarína
Čičová Táňa

REPREZENTÁCIA 2017
FUTURE TEAM
MUŽI
Brezovský Matúš
Habiger Richard
Munk Tobias
Benčík Adam
Chochol Andrej
Neštický Matej
Gabura Lukáš
Vida Sebastian
Vereš Bernard
Patzelt Marek
ŽENY
Krnáčová Viktória
Hrbíková Lucia
Malíková Alexandra
Dobiášová Ema
Ilavská Linda
Kašinská Sydney
Malichová Frederika
Vávrová Michaela
Ravlúková Paulina
Ravlúková Katarína
INDIVIDUAL GROUP
Tadeáš Teťák
Rebecca Hnídková
Aneta Abrahámová
Johanka Šteindlerová

NOVÉ MIESTNE PRAVIDLO K TRESTU
za pohnutie lopty na jamkovisku
R&A a USGA ako riadiace orgány golfu
oznámili zavedenie nového Miestneho
pravidla, ktoré ruší trest za náhodné
pohnutie lopty na jamkovisku.
Toto Miestne pravidlo budú môcť používať Súťažné
výbory na všetkých turnajoch od 1. 1. 2017. R&A a USGA
ho zavedie taktiež do všetkých svojich šampionátov,
kvalifikácií a medzinárodných zápasov. Zavedenie tohto
Miestneho pravidla uvítali všetky hlavné profesionálne
túry na svete. Ak chce Súťažný výbor v nejakej súťaži
toto Miestne pravidlo uplatniť, odporúča sa nasledovné
znenie: “Pravidlá 18-2, 18-3 a 20-1 sú modifikované
nasledovne: Pokiaľ hráčova lopta leží na jamkovisku,

žiadny trest nebude udelený, ak loptou alebo
markovátkom náhodne pohne hráč, jeho partner,
súper, ktokoľvek z ich nosičov, alebo čokoľvek z ich
výstroja. Ak sa lopta pohne, musí sa vrátiť na pôvodné
miesto podľa Pravidiel 18-2, 18-3 a 20-1. Toto Miestne
pravidlo sa uplatní len vtedy, ak hráčova lopta alebo
markovátko ležia na jamkovisku a akékoľvek ich
pohnutie je náhodné. Poznámka: Ak je známe alebo
prakticky isté, že hráčovou loptou na jamkovisku
pohol vietor, voda alebo iný prírodný vplyv ako napr.
gravitácia, lopta sa musí hrať ako leží, zo svojej novej
polohy. Ak sa za týchto okolností pohne markovátkom,
markovátko sa musí vrátiť na pôvodné miesto.”
MAREK BOCKO

FULL SWING, ELÁN, MERCURY, PRVÝ
RUŽOMBERSKÝ a RED OAK NITRA.

REGISTER MIMOKLUBOVÝCH
GOLFISTOV
,
je už minulostou
So zmenou právnej subjektivity národného
športového zväzu a vznikom Slovenskej
golfovej asociácie o.z. v minulom roku
súvisela aj zakladajúca schôdza v máji
a volebná konferencia v novembri.
Na týchto došlo k nastaveniu ďalšieho smerovania
slovenského golfu. Mimo iné sa členovia SKGA
o.z. dohodli a odhlasovali zrušenie Registra
mimoklubových golfistov. Ostávajúcím členom

skončí platnosť členstiev k 31. 1. 2017. Po tomto
dátume majú šancu naďalej hrať a zúčastniť sa
súťaží a turnajov prostredníctvom akéhokoľvek
golfového klubu, ktorý je členom SKGA o.z.
Dnes už veľká väčšina golfových klubov ponúka
porovnateľné podmienky členstiev ako boli v RMG.
Priamou hendikepovou autoritou sa hráčom stane
ich klub. Už to nebude samotná SKGA o.z. Klub,
respektíve predseda klubovéj športovo-technickej
komisie (ŠTK) sa tak bude starať o hráčov hendikep
a všetky jeho úpravy.

,
Tadeáš Teták – 2. MIESTO NA TPC
MYRTLE BEACH
Tadeáš Teťák, juniorský člen Sedin Golf
Clubu, zaznamenal ďalší skvelý úspech.
V dňoch 24. - 26. 2. 2017 sa zúčastnil na Dustin
Johnson World Junior Golf Championship USA, kde
súťažil spolu s viac ako 100 mladými mužmi z USA.
Počas troch hracích dní sa vždy držal v prvej trojke.
Posledné kolo bolo náročné, napriek tomu tento
mladý hráč preukázal veľkú mentálnu silu a svoju
pozíciu udržal. Výsledky 71, 70 a 76 rán ho vyniesli
na striebornú pozíciu. Blahoželáme!

ZRODENÉ
PRE ÚSPECH.

Radosť z jazdy

ÚPLNE NOVÉ BMW RADU 5.

Exkluzívne podmienky len pre členov SKGA, len u nás.
T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná
tel. +421 32 64 969 33
www.tob-bmw.sk
BMW radu 5 Sedan: Spotreba paliva, mesto: 4,9 – 9,3 l/100 km, mimo mesta: 3,7 – 5,7 l/100 km, kombinovaná: 4,2 – 6,9 l/100 km.
Pri výkone 140 kW (190 k) – 250 kW (340 k), krútiacom momente 400 Nm – 450 Nm pri 1380 – 5200 ot./min. Kombinované emisie CO2 109 – 159 g/km.

