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ANETA OPÄŤ S ÚSPECHOM v novej sezóne

REBECCA HNIDKOVÁ NOMINOVANÁ DO 
Watch List of Summit League

ZRNÍKOVÁ OPÄŤ v TOP 10

Slovenská golfová asociácia aj tento rok 
udelila prestížne ceny najúspešnejším 
hráčom golfu za uplynulý rok.

Na Golfovom plese v Trnave sa mohli priaznivci 
golfu stretnúť so slovenskou hráčskou špičkou. 
V trnavskom hoteli Holiday Inn sa totiž počas 
večera odovzdávali i ceny hráčom roka v deviatich 
kategóriách. Najoceňovanejším sa stal Pavol Mach. 
Ten, okrem víťazstva vo svojej vekovej kategórii, 
dostal aj ocenenie celkového víťaza bez vekového 
rozdielu a odniesol si tak dve sošky. Okrem Macha, 
hlavnú cenu v ženskej kategórii získala tradične 
Natália Hečková, ktorej sa toto ocenenie podarilo 
vyhrať doteraz každý rok.

Organizácia plesu dopadla na jednotku. Príjemnú 
atmosféru krásnych priestorov vypĺňali hlasy 
množstva známych slovenských interpretov, 
napríklad Tomáša Bezdedu, Roba Opatovského, 
či hlavného sprievodcu celého večera, Štefana 
Skrúcaného. Vydarený večer zakončila kapela 

Na pozvanie Marockej federácie sa 
Medzinárodných majstrovstiev Maroka 
tímov dievčat a chlapcov do 18 rokov za 
Slovensko (po rozhodnutí Prezídia SKGA na 
návrh Komisie pre reprezentáciu SKGA  
a reprezentačného trénera) zúčastnili:

• chlapci: Pavol Mach, 
Lukáš Zušťák, Tobias Munk

• dievčatá: Katarína Drocárová,  
Ema Dobiašová, Antonía Zacharovská.

Hráči sa pripravovali v krásnom golfovom rezorte 
pri Marrakechi v Samanah Golf Club Marrakech pod 
úpätím pohoria Atlas s jeho zasneženou scenériou, 
ktoré bolo dejiskom viacerých medzinárodných 
profesionálnych turnajov ako sú LET alebo aj 
kvalifikácia na LET. Celé podujatie je sponzorované 
Marockou golfovou federáciou a okrem nás 
a domácich boli pozvané tímy Španielska, 
Francúzska, Belgicka, Škótska, Holandska a Tunisu. 
Nakoľko sa jednalo o prvý medzinárodný juniorský 

Aneta Abrahámová otvorila sezónu 
vynikajúcim výsledkom na najväčšom  
turnaji sezóny Edwin Watts/Kiawah  
Island Spring Classic, ktorý sa hral  
na dvoch rozdielnych ihriskách  
v Južnej Calorine v dňoch 25.-27. 2.

Aneta sa umiestnila na delenom 9. mieste 
spomedzi 218 hráčok zo 42 univerzitných družstiev 
s výsledkom +1 (72, 73, 72). Zahrala 6 birdie  
a 1 eagle na 455 yardovom 5 pare. Na prvom 
mieste skončili tri hráčky s výsledkom -5. S Anetou 
sa o 9. miesto delila i 41. hráčka národného 
rebríčka USA. S týmto výsledkom sa už šiestykrát 
v rade umiestnila na turnajoch v top-10. Zároveň 

Slovenská reprezentantka Rebecca 
Hnidková, ktorá hrá v americkej NCAA, 
bola nominovaná do Watch List of 
Summit League, čo je, v krátkosti 
povedané, ocenenie pre hráča s najväčším 
výkonnostným vzostupom.

Okrem úspešnej letnej sezóny, v ktorej mimo iného 
odohrala päť európskych International Open žien 
na ktorých sa trikrát umiestnila v Top 10, sa jej v 
tejto sezóne v americkej NCAA podarilo ukončiť až 

Slovenskej reprezentantke sa darilo  
v univerzitnej lige v USA.

Prvý turnaj sezóny otvorila vo veľkom štýle! Sára 
Zrníková sa 12.-13. 2. zúčastnila na Texas State 
Invitational na golfovom ihrisku Plum Creek  
s parom 71. Podľa Sáry to bol najťažší turnaj, aký 
v Amerike zatiaľ hrala: „Počasie bolo natoľko zlé, že 
cvičné kolo muselo byť zrušené. O to viac som bola 
odhodlaná v prvom dni, keď sa hralo 36 jamiek.“ 
Teploty pod nulou slovenská golfistka nakoniec 

Bystrík Band. Tí, napriek tomu, že boli len záskokom 
sa stali vrcholom plesového programu. Dôstojnosť 
večera narúšala iba vysoká neúčasť víťazov. 

turnaj v Maroku, išlo o veľmi prestížnu záležitosť  
a hráči boli pod drobnohľadom novinárov, televízii 
ako aj printových médií.

Všetci naši hráči hrali na hranici svojich možností 
a schopností a zaznamenali vynikajúce výsledky:

Len troška toho povestného šťastia nám 
nakoniec chýbalo k bronzovým medailám. Pre 
ilustráciu Francúzsko, ktoré skončilo o 6 rán pred 
nami, zapísalo na 17-tej jamke posledného kola  
u jedného hráča hole-in-one a my sme pre 
drobnú nepozornosť dostali 2 trestné rany. Takže 
až do posledných jamiek bolo všetko otvorené 
a napínavé. V posledný deň sme preskočili 
Holandsko, ktoré po prvom dni viedlo pred nami 
o 7 rán a pred posledným dňom o 6 rán. Kvalitu 
súperov pre ilustráciu podčiarkujú individuality 
s medzinárodnými titulmi ako sú v Belgickom 
tíme Adrien Dumont de Chassart víťaz European 
Young Masters 2016, Martin Clemence víťazka 
spred dvoch týždňov the Doral Publix Junior 
Golf Classic vo Francúzskom tíme alebo tretia  

získala od vedenia turnaja i cenu pre najlepšiu 
hráčku na ihrisku Oak Point. Za jej výkon ju 
vedenie Horizon League vyhlásilo za hráčku 
týždňa: „Bola to skvelá skúsenosť súťažiť na dvoch 
rozdielnych ihriskách na jednom turnaji. Dosiahnuté 
umiestnenie medzi dobrými hráčkami je pre mňa 
odmenou za tvrdú prípravu v zime,“ povedala Aneta 
po turnaji. Svojím výkonom nadviazala na úspešnú 
sezónu z jesene 2017, v ktorej z piatych turnajov 
dva vyhrala. Aneta mala po turnaji dvojnásobnú 
radosť po správe o získaní ocenenia z univerzity, na 
ktorej študuje 30 000 študentov. Bola zaradená 
medzi najlepších TOP 100 študentov univerzity za 
jej akademické a mimo školské aktivity. Ocenenie 
jej bude odovzdané na slávnostnom Top 100 
Recognition Banquet. 

dva trojkolové WAGR-turnaje pod párom ihriska. 
Týmto výkonnostným nárastom sa nie len stala 
lídrom svojho tímu, ale so skóre 212 vytvorila aj 
nový historický rekord svojej univerzity. „Veľmi som 
rada, že som dostala toto ocenenie. Nie len preto, 
že sa mi konečne darí pretavovať tvrdý tréning aj do 
výsledkov, ale hlavne preto, že tento výkonnostný 
nárast prichádza v tom najlepšom čase a síce pred 
letnou európskou sezónou (s dvoma majstrovstvami 
Európy a majstrovstvami Sveta), na ktorú sa už veľmi 
teším,” hovorí aktuálne druhá hráčka slovenského 
ženského rebríčka. 

zvládla výborne. Dôležitou bola stratégia – udržať 
si chladnú hlavu na jamkovisku: „Železami som 
hrala veľmi dobre, preto som nemala žiadne obavy  
o zbytočné bogey a mohla som s kľudom dávať jedno 
birdie za druhým.“ Sára sa z výsledkov 77, 70 a 72 
rán (+6) teší: „Som veľmi spokojná, že som v takých 
ťažkých podmienkach obstála, a že sa moja drina 
v zimnej príprave vyplatila.“ Na turnaji svojimi 
výkonmi obsadila delené siedme miesto, čo je už 
jej druhé umiestnenie v najlepšej desiatke hráčok 
na „B-éčkovom“ turnaji. 

z minuloročných kanadských World Junior Girls 
Championship Blanca Fernandez Garcia-Poggio  
z víťazného Španielskeho tímu. Týmto by som 
tímu rád poďakoval za vzornú reprezentáciu  

a poprial do novej sezóny veľa výborných 
výsledkov a čo najviac pódiových umiestnení. 

KAMIL DROCÁR

PREHĽAD VÍŤAZOV 
JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ:

Juniorka do 12 rokov Dominika Bobríková
Junior roka do 12 rokov Tobias Munk

Juniorka do 14 rokov Antónia Zacharovská
Junior do 14 rokov Bernard Vereš

Juniorka do 16 rokov Ema Dobiašová
Junior do 16 rokov  Pavol Mach

Juniorka do 18 rokov Lea Klimentová
Junior roka do 18 rokov Matej Zeman

Juniorka do 21 rokov Rebecca Hnidková
Junior do 21 rokov Michal Brezovský

Senior roka Michal Žeňuch
Hráč roka Mid-Age Maroš Ďurík

Hráčka roka Mid-Age Katarína Rendeková
Profesionál roka Peter Valášek

Výkon roka Tadeáš Teťák
KPMG Challenge Trophy Michal Brezovský

Hráčka roka Natália Hečková
Hráč roka Pavol Mach

Mach Pavol 71
Dobiášová Ema 75

Zušťák Lukáš 75
Munk Tobias 75

Drocárová Katarína 76
Zacharovská Antónia 77



 
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 

ZAHRAJTE SI 
PRE DOBRÚ VEC

OČAKÁVANÉ UVEREJNENIE 
NOVÝCH PRAVIDIEL GOLFU
Najvyššie autority vo svete golfu R&A  
a USGA uverejnili dlho očakávané znenie 
nových pravidiel, ktoré budú platiť  
od 1. januára 2019. R&A a USGA dokončili 
tento mesiac znenie nových pravidiel golfu 
po rozsiahlom prieskume, ktorý zahŕňal 
širokospektrálny záber spätných väzieb  
na navrhované zmeny od golfovej  
komunity po celom svete. 

Modernizácia pravidiel sa začala v roku 2012  
a impulzom k tomu bolo, aby im hráči rozumeli 
a ľahšie aplikovali. Tiež, aby sa hra stala viac 
atraktívna a dosiahnuteľná pre nových záujemcov. 
Najvýznamnejšie prijaté zmeny na základe spätnej 
väzby od golfistov z celého sveta sú:

• Postup pri spúšťaní lopty – napríklad pri 
čerpaní úľavy (od pôdy v abnormálnom stave) 
bude hráč spúšťať loptu z výšky kolien, čo bude 
zabezpečovať konzistenciu a jednoduchosť 
celého procesu spúšťania,

• Meranie pri čerpaní úľavy – hráč si bude 
vymeriavať priestor pre úľavu najdlhšou palicou 
vo svojom bagu (okrem patra) tak, aby odmeral 
veľkosť priestoru na jednu alebo dve dĺžky palice,

• Zrušenie trestu za dvojitý úder – bol zrušený 

trest za náhodný dvojitý úder lopty. Hráč bude 
jednoducho rátať iba ten jeden úder, ktorým 
zahrá loptu,

• Stratená lopta alebo lopta mimo ihriska: 
alternatíva stratenej rany a vzdialenosti; možnosť 
nového miestneho pravidla, ktoré bude k 
dispozícii od 1. januára 2019, ponúkne súťažným 
výborom dovoliť hráčom voľbu spustiť loptu  
v blízkosti miesta, kde bola stratená, alebo mimo 
ihriska (vrátane najbližšej ferveje) s trestom 
dvoch rán. Toto cieli najmä na súťaže na klubovej 
úrovni, kde sa často vyskytujú negatívne dopady 
pomalého tempa hry, keď hráč musí ísť naspäť 
podľa pravidla o strate rany a vzdialenosti.

David Rickman, výkonný riaditeľ R&A zodpovedný 
za riadenie povedal: „Sme potešení, že môžeme 
predstaviť nové pravidlá golfu po dlhom  
a doširoka robenom prieskume, ktorý zahŕňal 
názory golfistov, odborníkov na pravidlá a ďalších 
ľudí spojených s golfom na celom svete. Veríme, 
že nové pravidlá budú bližšie hráčom a budú ľahšie 
zrozumiteľné a aplikovateľné pre všetkých, ktorí  
si užívajú túto krásnu hru.“

Hlavné zmeny predstavené v roku 2017, ktoré 
boli zapracované do modernizovaných pravidiel 
zahrňujú:

• Vynechanie či zredukovanie trestu za pohyb 
lopty – nebude sa trestať náhodný pohyb lopty 
na gríne alebo pri hľadaní lopty, hráč nebude 
zodpovedný za pohnutie lopty,  
ak nie je prakticky isté, že tak urobil,

• Uvoľnenie pravidiel na gríne – naďalej sa už 
nebude trestať, keď lopta odohraná z grínu trafí 
neobsluhovanú vlajku v jamke, hráči budú môcť 
patovať beztrestne s vlajkou v jamke. Po novom 
budú hráči môcť tiež opraviť na gríne stopy 
po klincoch z topánok a iné poškodenia grínu 
topánkami a zverou. Dotknutie sa dráhy patu 
bude tiež beztrestné,

• Uvoľnenie pravidiel pre trestné oblasti (dnes 
známe ako vodné prekážky) – červeno a žlto 
značené trestné oblasti budú môcť značiť 
aj oblasti ako púšť, džungľu, lávové pole, 
atď. V trestných oblastiach bude beztrestné 
odstránenie voľného prírodného predmetu  
a tiež dotknutie sa vody alebo pôdy,

• Uvoľnenie pravidiel v pieskovej prekážke – 
bude možné odstraňovať voľné prírodné 
predmety, bude beztrestné dotknutie sa piesku 
palicou alebo rukou. Zákaz založiť v piesku 
ostáva, aby bola dodržaná obťažnosť hry  
z piesku. Zároveň je nové pravidlo, pre nehrateľnú 
loptu, hráč bude môcť spustiť loptu mimo 
banker s trestom dvoch rán,

• Spoľahnutie sa na hráčovu integritu –  
v prípade odhadovania a merania miesta, 
bodu, línie, vzdialenosti alebo oblasti podľa 

hráčovho najlepšieho svedomia, bude jeho 
postup rešpektovaný, aj keď sa následne ukáže, 
že chyboval. Hráč nebude povinný hlásiť zámer 
zodvihnúť loptu za účelom jej identifikácie  
alebo posúdenia, či je lopta poškodená,

• Podpora tempa hry – čas dovolený na hľadanie 
lopty sa skráti z 5 na 3 minúty. Bude sa aplikovať 
tzv. Ready golf, čo znamená, „kto je pripravený, 
ten hrá.“ Bez ohľadu na to, kto je ďalej od grínu.  
V hre na rany bude odporúčaný časový limit  
na odohranie rany 40 sekúnd.

Nové pravidlá golfu budú preložené v základnej 
textovej podobe do viac ako 30 jazykov. Budú 
dostupné v tlačenej aj digitálnej podobe. Najmä  
v mobilných aplikáciách R&A a USGA.

Tri dôležité publikácie, ktoré budú pomáhať hráčom 
aj rozhodcom a poskytnú interpretáciu a postupy, 
ako aplikovať nové pravidlá, budú distribuované 
od septembra 2018. Slovenský preklad aktuálne 
zabezpečuje Slovenská golfová asociácia.

Radi by sme pripomenuli všetkým hráčom, že 
pravidlá golfu z roku 2016 sú stále platné až do 
konca roka 2018. Pravidlá Amatérskeho štatútu 
a Pravidlá štandardov vybavenia neboli súčasťou 
revízneho procesu. 

KAMIL BALGA
GENERÁLNY SEKRETÁR SKGA

Po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov 
ZSE aj v tomto roku svoj firemný golfový 
turnaj realizuje s charitatívnym rozmerom  
v prospech Asociácie pomoci postihnutým – 
APPA, ktorá od roku 2009 pomáha deťom  
aj dospelým s telesným hendikepom  
a ich rodinám.

Turnaj sa uskutoční 10. 5. v Sedín Golf Resorte. 
Výťažok z neho je určený štyrom deťom s telesným 
postihnutím na zabezpečenie ich rehabilitácie:

• 4-ročnému Tomáškovi Pagáčovi, ktorý pre 
zlepšenie chôdze a zdravotného stavu potrebuje 
špeciálne rehabilitácie v centre Svetielko.  
Rodičia sa okrem Tomáška starajú aj o jeho 
6-ročného bračeka Matúška, ktorý je  
postihnutý autizmom,

• 5-ročnej Simonke Zigovej, u ktorej dôsledky 
predčasného pôrodu pomáhajú zmierniť 
rehabilitácie v neurorehabilitačnom centre  
v Šoproni,

• 12-ročným dvojičkám – Timotejovi a Alexovi 
Stankovčákovcom, ktorí trpia telesným 
postihnutím v dôsledku predčasného pôrodu. 
Prospievajú im rehabilitačné pobyty Therasuit  
v centre Svetielko.

Turnaj sa uskutoční pod záštitou prezidenta SKGA 
Tomáša Stoklasu, moderátorom podujatia bude 
Martin Mňahončák. 

Príďte si zahrať – pre seba i pre dobrý pocit, že ste 
pomohli. 


