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V tomto roku bola komisia vybraná  
z nových záujemcov pre prácu v komisii  
pre mládež, ktorí by boli ochotní  
pomôcť pri práci s mládežou.

Bez takýchto ľudí nadšencov to nie je možné robiť. 
Človek to musí aj cítiť ako určité poslanie. Preto 
som rád, že so mnou v komisii sú Tomáš Krištof, 
Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček. Dúfam 
že naše stretnutia, ktoré budeme pravidelne 
organizovať, budú prínosom pre slovenský golf. 

Pre podporu mladých golfistov sme i tento rok 
pripravili podmienky za ktorých môžu kluby získať 
status CTM (Centrum talentovanej mládeže). 
Vzhľadom na prijatie nového zákona o športe sa 
tieto podmienky museli prepracovať. Jednotlivým 
klubom, ktoré získajú status CTM, bude na konci 
roka prerozdelená dotácia, ktorú SKGA získala od 
MŠSR. Dôležitou novinkou je rozšírenie vekovej 
hranice hráčov CTM až do 23 rokov. 

Novinkou pre tento rok bude usporiadanie TON 
(Túra olympijských nádejí) v rámci turnajov Junior 
Tour na kvalitných 18-jamkových ihriskách. Pre 
hráčov s vyšším HCP sme pripravili Regionálnu 
túru TON, ktorá sa bude konať na vybraných 
ihriskách jednotlivých regiónov Slovenska. 
Premiérou bude i výjazd víťazov TON 2016 na 
juniorský turnaj do St Andrews. Zároveň je pre 

V predvečer posledného dňa turnaja 
vyzerala výsledková listina pre slovenské 
hráčky mimoriadne sľubne. Štvorica 
Sloveniek atakovala popredné priečky  
na najvyššej českej amatérskej túre.

Natália Hečková, Michela Vavrová, Sára Zrníková 
a Alexandra Patáková. Tieto slovenské hráčky 
predviedli počas prvých dvoch dní nádejné 
výkony. Obsadzovali pritom tretie až šieste miesto  
v predbežných výsledkoch. ,,Počasie nám práve 
neprialo, turnaj sa hral vo veľmi náročných 
podmienkach. Počas celého priebehu bola ukrutná 
zima, druhý deň nám hru znepríjemňoval neustály 
dážď, no na poslednej jamke nás prekvapila dokonca 
i spŕška krúpov,” hovorí najúspešnejšia zo štvorice, 
Natália Hečková (78, 75, 80). Ako sama ďalej 
hovorí: ,,Golf sa však hrá za každého počasia! A tak 
či prší, alebo leje, každý z nás sa snaží, samozrejme, 
zahrať čo najlepší výsledok. V posledný deň sa 
nám ale od rána drkotali zuby, keďže na štarte bola 
pocitová teplota až jeden stupeň Celzia a ani silný 
vietor nám veľmi nepomáhal,” dodáva ironicky.

Piaty ročník mládežníckeho turnaja  
EOHT sa odohrával na českom ihrisku 
Kaskáda. O víťazstvo bojovali  
družstvá šiestich krajín.

SEZÓNA PLNÁ ZMIEN

Prvými turnajmi organizovanými  
Slovenskou golfovou asociáciou  
v roku 2017 sa stali SKGA Junior Tour 
ako aj prvý a druhý turnaj  
série TON.

Účastníci si užili širokú škálu premenlivého 
aprílového počasia. Chladný štart v daždivý 
piatok vystriedali lepšie podmienky v sobotu  
a v nedeľu sa súťažiaci tešili zo slnečného 
finálového kola. SKGA Junior Tour sa po prvý 
raz konala so zmenenými podmienkami. Súťaž 
sa odohrala na tri hracie kolá a body z turnaja 
budú započítané do svetového rebríčka WAGR. 
Turnaj mal medzinárodné zastúpenie. Predstavili 
sa na ňom domáci golfisti, ale aj hráči z Čiech, 
Maďarska a Bulharska. Práve bulharská hráčka 
Sofia Seldemirova (79, 65, 72) sa môže tešiť  
z víťazstva v kategórii B. Svojim výsledkom -7 
(65 rán) z druhého dňa pokorila ženský rekord 
na ihrisku v Penati a stala sa i celkovou víťazkou 
medzi dievčatami. Na druhom mieste medzi 
dievčatami do 21 rokov sa so stratou deväť 
rán umiestnila Anika Bolčíková. S výsledkami 
74, 77 a 74 si udržala 11-ranový náskok nad 
treťou Alexandrou Patákovou (84, 74, 78).  
V dorasteneckej kategórii dievčat (do 16 rokov) 
sa na treťom mieste umiestnila Ema Dobiašová 
(79, 77, 82) so skóre 238 rán, ktorú o jednu ranu 
porazila Linda Ilavská (83, 79, 75). Jednoznačnou 
víťazkou tejto kategórie sa stala Viktória Krnáčová 
s výsledkami 81, 72 a 77 rán.

V NAPÄTÍ DO POSLEDNEJ CHVÍLE

V kategórii A sa až do posledného momentu 
viedol súboj o víťazstvo medzi Adamom 
Puchmelterom a Michalom Brezovským. 
Napínavý boj sa skončil až na poslednej jamke 

MIROSLAV RUSNÁK
PREDSEDA KOMISIE PRE MLÁDEŽ

všetky deti motiváciou hrať a bojovať o celkové 
víťazstvo v tomto roku, pretože tú istú odmenu 
plánuje SKGA aj pre tohtoročných víťazov  
v budúcom roku. Veľkou výzvou je pre nás 
aj vzájomná komunikácia s rodičmi. Niektorí 
z vás sú rozhodcami, iní možno uvažujú  
o tom, že by chceli priložiť ruku k dielu pri 
turnaji. Keď ste práve vy takýmto príkladom  
a chcete sa zapojiť, môžete mi napísať na  
rusnak@skga.sk.

Prajem skvelú sezónu vám a najmä všetkým naším 
detským hráčom a hráčkam. 
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jednoranovou výhrou Adama Puchmeltera. 
Tretie miesto obsadil Michalov mladší brat Matúš 
Brezovský s výsledkom 233 rán. Pavol Mach si  
v C kategórii poradil so súpermi z Maďarska, ktorí 
obsadili druhé a tretie miesto.

V ZNAMENÍ TON

Prvé dve kolá TON poznačili časté odstúpenia 
hráčov zo súťaže pre zdravotné problémy. 

To spôsobilo nižšiu účasť na turnaji. Deti po 
prvýkrát v rámci TON odohrali 18 jamiek na ihrisku 
pripravenom na medzinárodné podujatie. Podľa 
člena športovo technickej komisie Jána Peča II. je 
dôležité, aby sa deti naučili hrať na štandardne 
pripravených ihriskách a vedeli, čo ich v budúcnosti 
čaká. Alexandra Šulíková skórovala v kategórii B na 
prvom i druhom turnaji s totožnými výsledkami 
88 a 88 rán. Víťazmi obidvoch súťaží sa stali aj 
Dominika Bobríková (98, 93) v kategórii D a Tobias 
Munk (84, 82) v kategórii C. Zmena medzi prvým 
turnajom v sobotu a druhým v nedeľu nastala 
iba v kategórii A. Jakub Plech zvíťazil v sobotu so 
78 ranami. Za ním nasledoval Bernard Vereš (84)  
a Patrik Vinter (84). V nedeľnom kole vyhral 
Andrej Chochol (83). Bernardovi Verešovi ušlo 
víťazstvo o jednu ranu a na treťom mieste sa 
opätovne umiestnil Patrik Vinter (86). 

Navzdory tomu sa Natália umiestnila na delenom 
druhom mieste: ,,Napriek nepriazni počasia sme 
sa s tým pobili a veľa z nás sa slušne umiestnilo aj 
po finálovom kole. Za seba môžem povedať, že aj 
keď výsledky nevyzerajú najlichotivejšie, so svojou 
hrou som spokojná. Posledný deň som strácala 
najmä kvôli puttovaniu, no treba si uvedomiť, že 
pri takom silnom vetre je veľmi zložité už len udržať 
rovnováhu alebo hlavu puttera správnym smerom. 
Trojputty boli pre mňa dnes, bohužiaľ, bežnou 
vecou,” spokojná je aj so svojim umiestnením 
a už sa vraj nevie dočkať ďalšieho turnaja.  
V prvej šestici hráčok si, okrem Natálie, žiadna  
z vyššie spomenutých golfistiek v poslednom kole 
neudržala svoje miesto. Sára Zrníková (80, 75, 82) 
obsadila siedmu priečku, Alexandra Patáková (80, 
75, 87) sa umiestnila na 12. mieste a Michaela 
Vavrová (76, 78, 89) sa prepadla o 11 pozícii na 
aktuálnu 14. priečku.

Z dievčat sa turnaja zúčastnili ešte Oľga Prachařová 
(88, 83), Anika Bolčíková (88, 85) či Táňa Čičová 
(86, 89). Ani jednej sa však po dvoch odohratých 
kolách nepodarilo prejsť cuttom.

V mužskej kategórii si najlepšie zo Slovákov počínal 
Matej Čerman (81, 78, 82). Ten sa umiestnil na 
25. pozícii. Cuttom sa ďalej podarilo prejsť už 
len jednému hráčovi zo Slovenska, Sebastiánovi 
Vidovi (84, 78, 89). Umiestnil sa na 41. mieste. 
Matej Zeman (79) po prvom odohratom kole 
musel turnaj pre zdravotné problémy prerušiť. 

Súťaž bola zahájená prvým kolom s rekordnou 
účasťou. Po prvý raz v histórii sa turnaja zúčastnil 
tím z Nemecka, ktorý si zmeral sily s družstvami 
z Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska a tiež 
Poľska. Všetky turnajové kolá sa uskutočnili formou 
jamkovej hry, pričom všetky tímy sa stretli vo 
vzájomnom súboji. Jeden zápas medzi družstvami 
sa skladal zo štyroch dvojhier a jednej štvorhry.  
V zápase sa teda celkovo hrá o päť bodov.

Zo šampionátu si slovenskí chlapci odniesli tretie 
miesto. Nechali za sebou silné tímy, napríklad  
z Česka, Poľska, ale i Maďarska. Víťazom sa stalo 
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favorizované nemecké mužstvo, ktoré si víťazstvo 
zaistilo už po treťom hracom dni. ,,V tomto ročníku 
panovalo od začiatku veľmi nepriaznivé počasie. 
Celé ihrisko zasnežilo, ale nakoniec sa mierne 
oteplilo. Napriek nepriaznivým podmienkam sa 
podarilo udržiavať výborný stav ihriska,” opisuje 
hru dôležitá posila tímu, Lukáš Zušťák. Tesná 
prehra s protivníkmi zo Slovinska a Nemecka ho 
samozrejme mrzí. Práve druhé menované družstvo 
bolo podľa jeho mienky najťažším súperom: ,,Mali 
vo svojom tíme veľmi dobrých hráčov, ale aj tak sa 
do konca našich vzájomných súbojov nevedelo, kto 
vyhrá.” Nakoniec však uznáva, že medzi kandidátov 
na víťazstvo zrejme nepatrili: ,,Náš tím nepatril 
medzi najsilnejšie, čo sa týka HCP hráčov. Myslím 
si však, že sme všetci podali solídny a úctyhodný 
výkon, keďže nám oba prehraté zápasy, takpovediac, 
unikli pomedzi prsty.” 

V dievčenskej kategórii sa štvornásobným českým 
víťazkám poháru EOHT nepodarilo udržať víťaznú 
bilanciu. Obsadili druhé miesto za družstvom 
zo Slovinska, ktoré potvrdilo rolu kandidátok na 
víťazstvo. Tretími sa stali reprezentantky Nemecka, 
za nimi sa umiestnili hráčky zo Slovenska  
a poslednú priečku obsadili Maďarky. 
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STRETNUTIE PREZIDENTOV SKGA a CGF DRUHÝ TURNAJ SENIORSKEJ TÚRY  
NA IHRISKU Penati GC

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA  
Working for golf 2017
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V marci sa konalo pracovné stretnutie 
prezidentov Slovenskej golfovej asociácie  
a Českej golfovej federácie.

Už druhý raz v histórii turnajov ASGS  
sme odohrali kompletný 2-dňový seniorský 
turnaj v areáli GC Penati, dejiskom bolo 
ihrisko Heritage, ktoré ešte nieslo stopy 
jarnej údržby (najmä gríny).

V dňoch 25.-26. 4. sa stretol úctyhodný počet 
účastníkov, na štartovnej listine 1. hracieho dňa 
bolo uvedených 92 štartujúcich, čo potvrdilo 
stabilizovaný záujem seniorskej komunity  
o súťaženie v rámci ASGS Senior Tour 2017.  
Turnaj poznačili dozvuky studeného aprílového 
počasia, no závažnou prekážkou pre dobrú hru  
a zaujímavé výsledky to určite nebolo. Ako 
naznačil už úvodný turnaj v Báči a potvrdil turnaj 
v GC Penati, do popredia výsledkových tabuliek sa 
dostávajú i nové mená, najmä z radov mladších 
seniorov, ktorí v prebiehajúcom roku prispievajú 
ku kvalite hry na našich turnajoch.

Kategória Dámy v hre na rany nezaznamenala na 
čele zmenu v porovnaní s minuloročným turnajom 
v GC Penati a aj tentoraz sa naplno uplatnila  
K. Opršalová (EGPC), ktorá zaujala miesto na 
špičke štartovného pola s výsledkom 182 (94+88) 
rán pred M. Hruškovou (GKT), 195 (91+94) rán  
a A. Meliškovou (GC Pegas), 190 (101+89).

Kategóriu Stableford Netto pre hráčov s vyšším 
HCP (spoločne muži, ženy) ovládol hráč kategórie 
Masters (70+) D. Bohňa (GK Agama) s výkonom 
75 stb. netto bodov (36+39) pred P. Ošváthom 

V škótskom St. Andrews sa konala jubilejná 
desiata konferencia International Golf 
Conference. Táto sa koná každé štyri roky.

Konferenciu otvoril úvodným slovom predseda 
R&A Clive Edginton. Medzi účastníkmi boli ako 
zástupcovia národných športových zväzov z 
celého sveta, tak zástupcovia R&A, USGA, The 
Royal & Ancient Golf Clubu of St. Andrews, 
European Tour, Ladies European Tour, Ryder Cupu, 
Solheim Cupu, Centra pre výskum športového 
priemyslu z Sheffild Hallam Univerzity a mnohí 
ďalší. Slovenskú Golfovú asociáciu reprezentovali prezident Tomáš Stoklasa a generálny sekretár 

Kamil Balga.

Hlavnými témami boli Modernizácia golfových 
pravidiel, Nová generácia štandardov golfového 
vybavenia, Význam ženského golfu, Meranie 
ekonomickej hodnoty športu, Podpora národných 
vlád pre šport a miestny rozvoj, Hodnota golfu 
pre spoločnosť a ochranu životného prostredia, 
Udržateľňosť golfu, Spätná väzba a reflexia golfu z 
Olympiády v Riu 2016 plus prípravy na Tokio 2020, 
Svetový hendikepový systém a prínosy hlavného 
majora The Open pre golf. Toto všetko sprevádzané 
panelovými diskusiami prítomných hostí. 

(GC Scotland), ktorý priniesol 72 (33+39) bodov, 
na delenom 3. mieste skončili A. Melišková (GC 
Pegas) a A. Nedeljak (GK Agama), obaja získali 67 
stb. netto bodov.

Starší seniori v kategórii Masters (70+), sa v hre 
na rany Brutto prezentovali solídnymi výkonmi, 
na 3.mieste priniesol A. Strnad (LGK) 179 (84+95) 
rán, druhý J. Herczeg (GC Pegas) 178 (94+84) rán 
a turnajové víťazstvo v kategórii si s odstupom 
pripísal znova V. Maroš (GC Pegas) s výsledkom 
170 (86+84) rán.

V hlavnej kategórii Brutto na rany sa na ihrisku 
odohrali zaujímavé súboje na veľmi dobrej úrovni 
s viacerými výsledkami pod 80 úderov. Po prvom 
dni prevzal taktovku štartovného poľa nováčik na 
našej seniorskej túre Hien Le (GC Skalica) výkonom 
79 rán, na druhý deň dosiahol pozoruhodných 78 
úderov L. Valíček (GK Borša). Po dvoch hracích 
dňoch sa vykryštalizovalo celkové poradie  
s minimálnymi odstupmi: na 5. mieste M. Žeňuch 
(GKT) priniesol výsledok 163 (81+82) rán, štvrtý 
L. Valíček (GK Borša) zaznamenal 161 (83+78) 
rán, na 3. mieste H. Le (GC Skalica) dosiahol 160 
(79+81) rán, na druhom mieste skončil rovnakým 
celkovým výkonom 160 (80+80) rán J. Fecko (GK 
Borša) a víťazom turnaja sa stal, po víťazstve 
v Báči, opäť P. Jurko (LGK), s výsledkom 159 
(80+79) rán a upevnil si tak pozíciu na čele ASGS 
Senior Tour 2017. 

PETER GÁL

Toto stretnutie opäť potvrdilo, že vzťahy oboch 
našich krajín boli a zostávajú výnimočné. 
Výsledkom pracovného rokovania, na ktorom 
si prezidenti vymenili skúsenosti z golfového 
diania v našich krajinách, je spolupráca pri 
nových projektoch a aj inšpirácia pre ďalšiu prácu  
v prospech golfu. Príležitosťou športovej 
spolupráce a zároveň konfrontácie mládežnických 
tímov bol turnaj European Olympic Hopes Trophy 
na ihrisku Kaskáda Brno. Štafetu k usporiadaniu 
prevzala Česká republika na budúce dva roky práve 
od Slovenska. 


