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MSR žiakov  posledná skga juniorka 
sezóny úspešne ukončená

kpMg skga Tour 2017

European Ladies Club Trophy 2017: 
slovenkáM sa návrat na pódiové 
uMiestnenie nepodaril

problémy s počasím v úvode druhého 
súťažného kola podmienili zmenu  
pôvodného plánu organizátorov.  
pre hustú rannú hmlu museli presúvať  
štart každú polhodinu a namiesto 
plánovaného štartu o ôsmej nakoniec 
usporiadatelia mohli spustiť hru  
až o pol dvanástej. z časového dôvodu  
sa preto rozhodli upraviť podmienky  
a zápasy v dvojhrách sa odohrali  
iba na deväť jamiek.

Zlom nastal až po prvom vyhratom zápase  
v prospech Slovenska. Získala ho Anika Bolčíková, 
vzápätí svoj zápas remizovala Natália Hečková 
a priniesla pre tím vzácneho pol boda, ďalší 
bod získala Katarína Drocárová. Rozhodujúci 
predposledný zápas odohral Lukáš Zušťák, 
ktorý na ôsmej jamke svojho súpera porazil, čím 
Slovensku zabezpečil celkové víťazstvo. Pavol 
Mach spečatil Slovenskú výhru remízou a ďalším 

nedeľné pokračovanie súbojov  
o majstrov žiakov sa tešilo rovnako  
dobrým podmienkam ako úvodné kolo. 
polooblačné počasie s príjemnými  
teplotami ale sprevádzal i slabý vietor.

Lídri prvého kola potvrdili svoje postavenie aj vo 
finálovom kole. Jedinou výnimkou je kategória 
dievčat do 12 rokov, v ktorej zabojovala Dominika 
Bobríková a z tretieho miesta sa posunula na 

družstvo gc Welten si vyslúžilo  
zemiakovú medailu.

Podľa predpokladu sa naplnili predzvesti 
sychravého počasia. „Zahrať dobrý výsledok bolo 
naozaj náročné. Z chladu sme boli skrehnuté na kosť  
a k tomu fúkal vietor, ktorý bol aj na weltenské 
pomery nadštandardne silný,“ opisuje náročné 
podmienky najefektívnejšia hráčka slovenského 
tímu, Natália Hečková. Tá sa v individuálnom 
hodnotení zaradila najvyššie spomedzi našich 
reprezentantiek, na delenej tretej pozícii  
s výsledným skóre +4 rany. Na druhú pozíciu 
stratila Natália jedinú ranu. Prvé miesto 
obsadila Holanďanka Romy Meekers, ktorej 
skóre predstavovalo štyri rany pod parom. jasMina Hečková

jasMina Hečková

jasMina Hečková

polovičným bodom. Národný tím Slovenska tak 
po menej vydarenom dni zvíťazil prvýkrát po 
desiatich rokoch v pomere 11:9.

Podľa Jána Peča mali obe krajiny nesmierne 
vyrovnané družstvá a do poslednej chvíle nebolo 
jasné, kto bude víťazom. „Bolo cítiť napätie  
i súťaživosť, veď každý chce vyhrať. No musím 
povedať, že na obidvoch stranách som počas hry 
videl veľmi pekné gestá. Hráči sa chovali vzorovo  
a hrali fairplay, čo ma naozaj veľmi potešilo,“ hovorí.

Predzvesť o úspechu Slovenska prišla už v utorok, 
keď sa na ihrisku proti sebe postavili zástupcovia 
slovenského a českého prezídia. Už v tomto zápase 
sa slovenským hráčom podarilo vyhrať, a to po 
prvý raz v histórii celého turnaja. Najbližšie sa súťaž 
o Česko-Slovenský pohár uskutoční o dva roky. 
Turnaj už bude ale hosťovať Česká republika. 
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v roku 2017 je dobojované. 
na vedúcich priečkach sa mená vymenili.

Teplé a slnečné počasie, výborne pripravené 
ihrisko, či bezproblémový priebeh. Aj takýto bol 
posledný turnaj zo série KMPG SKGA Tour v roku 
2017. Ani perfektné podmienky však nezaručili 
závratné výsledky. „Dôvodom môže byť únava po 
namáhavej sezóne. Reprezentanti hrali dokonca až 
šesť dní bez prestávky, keďže sa pred tým zúčastnili 
Československého pohára,“ objasňuje riaditeľ 
súťaže Ján Pečo. Napätie únave taktiež nepridáva. 
O to sa postarala i konkurencia spoza slovenských 
hraníc. Nástup do tretieho kola s malými rozdielmi 
ale nezvládol každý, a tak sa mená na vedúcich 
miestach povymieňali. Tesné výsledky sa ťahali aj 
naprieč celým posledným kolom a o víťazoch sa 
rozhodovalo na posledných jamkách. Narastajúci 
tlak sa na záver podarilo najlepšie zvládnuť Pavlovi 
Machovi (72, 79, 74), ktorý s výsledkom 74 vo 
finálovom kole zvíťazil v kategórii mužov. O dve 
rany za ním sa na druhej priečke umiestnil Michal 
Brezovský (81, 73, 73), tretie miesto obsadil 
Rakúšan Luca Denk (75, 79, 73).
Ženskú kategóriu ovládla cudzinka. Česká golfistka 
Gabriela Roberta Vitů (76, 74, 73) zvíťazila 
na Slovensku už po tretíkrát, tentoraz svojim 
slovenským súperkám vyrovnanou hrou ,,naložila“ 

celkovo štyri rany. Anika Bolčíková (77, 75, 75) si 
udržala druhú pozíciu a Natália Hečková (75, 77, 79) 
obsadila tretiu priečku.
SKGA sezóna je teda úspešne ukončená. „Na záver 
by som chcel poďakovať rezortom, za ústretovosť  
a výbornú prípravu ihrísk. Takisto hráčom za účasť  
a v neposlednom rade celému organizačnému tímu,“ 
nezabudne odkázať Ján Pečo. 

CS pohár 2017  slovensko 
víťazoM po 10-ticH rokocH!
ˇ

prvú priečku. Svoje súperky Lauru Póšovú (199)  
a Dominiku Sedmákovú (200) za sebou nechala 
o 10 a 11 rán. Medzi 14-ročnými žiačkami zostalo 
poradie nezmenené. Na prvom mieste sa umiestnila 
obhajkyňa titulu, Antónia Zacharovská (157), druhá 
priečka patrí Márii Elene Tarabovej (165) a tretiu 
pozíciu obsadila Alexandra Šulíková (174). Tobiasovi 
Munkovi (170) sa tento rok podarilo udržať medzi 
žiakmi do 12 rokov vedúce postavenie aj po druhom 
hracom dni. Jeho protivník Tomáš Šmiček (174) za 
ním zaostal o štyri rany a o ďalšie štyri rany Adam 
Benčík z tretieho miesta. V kategórii U14 zvíťazil 
Matúš Kudláč taktiež o štyri rany pred Bernardom 
Verešom (170). Na tretej pozícii sa umiestnil 
minuloročný majster U12, Andrej Chochol.

Spolu s víťazmi majstrovstiev boli po súťaži 
vyhlásení najúspešnejší hráči Túry Olympijských 
Nádejí na základe konečného poradia hráčov za 
celý rok. Prehľad víťazov jednotlivých kategórií:

kategória A VEREŠ Bernard
kategória B CHyNORANSKá Katarína
kategória C MUNK Tobias
kategória D BOBRíKOVá Dominika

kategória klubov GC Penati

Tím víťaznej individualistky vyhral i v hlavnej 
skupine – v kategórii družstiev. U. G. C. De Pan 
bezkonkurenčne porazil ostatné družstvá o 10 rán  
a stal sa majstrom Európy v klubových družstvách  
s finálnym výsledkom -1. Ženy z GC Welten obsadili 
štvrté miesto so skóre +19. Medailové umiestnenie 
pritom našim hráčkam ušlo pomedzi prsty, keď 
stratili dve rany na tretí Racing Club De France.  
„Zo všetkých strán sme počuli veľkú chválu na 
kvalitu ihriska. Spĺňalo tie najvyššie štandardy. 
Jediné, čo nás môže mrzieť, že Weltenu ušlo 
umiestnenie a nevyužil výhodu domáceho 
prostredia,“ uzatvára turnaj so slovami Ján Pečo. 



 
Radosť z jazdy

ZRODENÉ
PRE ÚSPECH.
ÚPLNE NOVÉ BMW RADU 5.

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. 

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 

Dna 10. 10. žila súkroMná základná  
e-škola v prievidzi golfoM!
ˇ slovenské reprezentantky  

rebecca Hnidková a sára zrníková 
sa stretli na top turnaji v USA

v telocvični tejto školy prešlo nášmu 
trénerovi pre juniorov – romanovi  
boškovi – počas tohto dňa, rukami  
cez 120 detí a juniorov z tejto školy. 

Decká si vďaka Snagu a podpory Slovenskej 
golfovej asociácie, ktorá nám zapožičala jednu 
sadu týchto pomôcok, mali možnosť skúsiť golf. 
Ďakujeme aj podpore pani riaditeľke Bálintovej, 

jeden z najväčších univerzitných  
turnajov –bob Hurley auto oru shootout  
v tulse, oklahoma – hostil minulý týždeň  
až 90 hráčok zo 17 amerických univerzít.

Takmer polovica silného štartovného poľa na 
tomto kvalitne obsadenom turnaji pozostávala 
z hráčok svetového rebríčka – WAGR, v ktorom 
bol turnaj aj preto vysoko zaradený do kategórie 
„C“. Úroveň, sila a kvalita univerzitných (aj iných) 
turnajov je rôzna a je vždy závislá od počtu 
kvalitných hráčok svetového rebríčka, s ktorými sa 
treba na turnaji merať. Je samozrejme oveľa ťažšie 
uspieť na turnaji plnom top hráčok ako na turnaji 
kde ich je len pár. Rebecca Hnidková nastupovala 
do turnaja vo farbách „Golden Eagles“ svojej školy 
– Oral Roberts University v Tulse, Oklahoma 
a Sára Zrníková zase vo farbách „Huskies“ – 
Houston Baptist University v Houstone, Texas, 
ale ako slovenské reprezentantky prezentovali  
a reprezentovali samozrejme aj farby našej SKGA.

Ako obvykle sa prvé dve 18-ky hrali hneď v prvý 
deň turnaja a tretie kolo na druhý deň. Rebecca 
sa s výsledkom 76, 73 a 77 umiestnila v silnej 
konkurencii na peknom 14. mieste a len tri rany 
ju delili od piateho medzinárodného Top10 
umiestnenia tejto sezóny. Pre Sáru, ktorá začala 
štúdium na HBU v Houstone len tento školský 
rok, to bol jej prvý univerzitný turnaj. S výsledkom 
80, 77 a 77 sa umiestnila v strede štartovného 
poľa na 45. mieste.

Víťazkou turnaja sa stala V. Gimmy z Nemecka 
(-2), pred Američankou T. Torgerson (+2)  
a S. White (+3) z Nového Zélandu. V hodnotení 
univerzít si po dvojkolovom vedení v turnaji 
Rebeccina ORU odniesla nakoniec striebornú 
medailu za druhé miesto a Sárina HBU skončila na 
konečnom siedmom mieste. Zvíťazil tím dievčat  
z Lamar University, Texas. 

Mgr. petra dzuriková
prezident gk agama

autor článku

ktorá nám umožnila, aby si jej žiaci mohli 
počas vyučovania golf vyskúšať. Sme radi, že 
niektorých golf oslovil, a tak veríme, že sa s nimi 
čoskoro budeme stretávať na golfovom krúžku, 
ktorý v spolupráci s touto školou otvárame. 


