SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA news
MSR na rany: VÍŤAZMI BOLČÍKOVÁ A MACH

Je dobojované! V piatkovom poslednom
súťažnom kole najlepšie zúžitkovali
extrémne poveternostné podmienky
Anika Bolčíková a Pavol Mach.
Anika Bolčíková s výsledkami 73, 71, 74 a 72 sa
stala aj medzinárodnou majsterkou Slovenska.
Slovenská rebríčková jednotka Natália Hečková
(70, 73, 74, 74) svoje prvenstvo v poslednom
hracom dni neudržala a o jednu ranu skončila na
druhom mieste. Tretie miesto v medzinárodnom
hodnotení získala Češka Tereza Melecká po skóre
70, 72, 77 a 74. V národnom hodnotení sa na
treťom mieste umiestnila Katarína Drocárová (74,
75, 76, 70).

V mužskej medzinárodnej kategórii neobsadil
pódiové umiestnenie žiaden Slovák. Víťazom
sa stal nemecký hráč Ferdinand Mueller (71, 70,
71, 74), druhá priečka patrí Čechovi Ondřejovi
Melicharovi (69, 69, 73, 77), tretiu pozíciu obsadil
golfista z Rakúska, Oliver Rath (68, 75, 73, 77).
V národnej kategórii zvíťazil Pavol Mach (77, 73, 68,
73), ktorý celkovo obsadil štvrtú priečku. Striebornú
medailu si domov odnáša Michal Brezovský. Ten sa
v celkovom hodnotení umiestnil na 16-tej priečke.
Zo 17. miesta sa v národnej kategórii tretí umiestnil
Braňo Lučanský (70, 77, 75, 79).
„Som veľmi sklamaný z mojej hry, hlavne prvé dva
dni som nehral dobre. K víťazstvu mi rozhodne
dopomohol môj caddy, s ktorým sa mi výborne

spolupracovalo a vedel mi poradiť v zložitejších
situáciách. Spokojný som bol iba v tretí deň, keď
sa mi podarilo dostať pod par ihriska. Tento deň
považujem za najlepší, pretože som mal najväčšiu
istotu v ranách. Ihrisko ale bolo vo výbornej

kondícii,“ zhodnotil na záver svoje pôsobenie
v súťaži Pavol Mach.

T URNAJ:
Prvý deň sa hralo 4BBB. Druhý deň sa hralo
Greensome stableford. Tretí deň bol štandardný
stableford netto a stabaleford brutto. Aj napriek
zaujímavým výsledkom v prvých dvoch dňoch,
zásadne rozhodnutie o poradí určoval výsledok
z tretieho dňa. Štyri najlepšie výsledky zo stableford
brutto, alebo stableford netto pomenili dočasné
poradie. Poradie v záverečnej tabuľke turnaja
skupiny Brutto v podstate kopírujú hodnoty HCP
jednotlivých reprezentačných teamov. Česko
potvrdilo svoje postavenie najsilnejšieho teamu
i tým, že získalo aj cenu za najlepšieho brutto
hráča. Pán Kotek Tomáš s HCP 2,5 získal 32
brutto bodov. Zo slovenského teamu sa najlepšie
umiestnil Fecko Jozef s počtom brutto bodov

25. Netto team sa po prvom dni tešil prvému
miestu. Aj keď iba o jeden bod pred maďarským
teamom. Po druhom dni zvýšil slovenský team
svoje skóre o ďalších 5 bodov. Ale to nestačilo.
Posledný, tretí deň rozhodoval o všetkom. Pri hre
stableford netto maďarský team získal o sedem
stb. viac a tak sa Slovensko tešilo “iba” z druhého
ale zaslúženého miesta. Rozdiel bol jeden bod.
Maďarsko získalo 287 a Slovensko 286 stb. bodov.
Štandardne dobrý výkon podali páni Holos Anton
a Krčmar Miroslav. Na záverečnom stretnutí boli
členovia slovenského reprezentačného Netto
teamu ocenení striebornými medailami.

náskok naspäť a víťazstvo si už vziať nenechal.
Na tretej priečke sa umiestnil Matúš Maďar (78,
75, 76).
Rovnako medzi ženami nemala Natália Hečková
istú pozíciu. Zvíťazila s rozdielom dvoch rán pred
Leou Klimentovou (74, 75, 74) a tretiu pozíciu
obsadila návštevníčka z Česka, Karolína Stará (79,
82, 70).

tempe komplikoval iba silný nárazový vietor. Pokoj
na turnaji narušil úraz, jedného z divákov na 18tej jamke, a to dokonca až po dohratí posledného
hráča, keď Pavol Mach hodil víťaznú loptičku medzi
divákov. O suvenír bol veľký záujem a dvaja diváci
sa vrhli loptičke naproti. Nešťastnou náhodou
zasiahla jedného z nich do čela. Účastníkom
incidentu sa našťastie nič vážne nestalo, no
postarali sa o kuriózny záver súťaže.

Štandardný priebeh, bez problémov a v dobrom
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K+K MT 2018

V MORAVSKÝCH TOPLICIACH – SLOVINSKO
Termín K+K MT 2018 turnaja na tento rok
organizátori navrhli tak, že nás zastihol
na začiatku sezóny. No i napriek skorému
termínu, nominačné kritériá hodnotili
až tri dvojdňové turnaje.
Tieto turnaje v Sedine, Weltene a v Red Oak sa
uskutočnili za výborného počasia a ich výsledkom
bolo vytvorenie dvoch rebríčkov. Rebríček Brutto
KK a rebríček Netto KK. Tieto rebríčky boli
odsúhlasené VR ASGS. ŠTK na základe týchto
rebríčkov postupne oslovovala jednotlivých
hráčov až bola naplnená požiadavka organizátora
vyslať 12 hráčov.
Turnaj K+K MT 2018 sa uskutočnil v dňoch 4. až 7.
6. 2018 v Moravských Topliciach a golfové ihrisko
Livada privítalo 72 hráčov zo 6 krajín bývalého
Rakúsko-Uhorska. Skôr rovinaté ihrisko bolo vo
veľmi dobrej kvalite. Rýchle gríny a dlhé štvorpary
skúšali tri dni schopnosti stredoeurópskych
seniorov. Slovenská reprezentácia 55+ sa skladala
z dvoch družstiev.

Družstvo Brutto reprezentovali tri dvojice Valíček
Ladislav a Mitro Vladimír; Fecko Jozef a Jaška
Vojtech; Chudý Štefan a Weiss Viliam. Družstvo
Netto tvorili tri dvojice: Kolenič Vladimír a Sýkora
Vladimír; Krčmar Miroslav a Kozel Stefan; Holos
Anton a Peter Muška. Kapitánom Slovenskej
reprezentácie bol Peter Muška ktorý sa zároveň
zúčastnil aj stretnutia prezidentov seniorských
asociácií zúčastnených krajín, ktoré je pravidelnou
agendou týchto turnajov.
Večer po ukončení porady kapitánov nasledovalo
slávnostné otvorenie. Všetkých šesť reprezentácií
vo svojich uniformách ako sprievod prišli na terasu
hotela, kde nasledoval krátky program, pohár
šampanského na privítanie a malé pohostenie.
Prítomných privítal prezident slovinských seniorov
Ljubo Marion a starosta mesta Moravské Toplice.
Súčasťou programu K+K MT je aj stretnutie
prezidentov seniorských asociácií zúčastnených
krajín. Organizátor riešil toto stretnutie pracovnou
večerou prezidentov aj s manželkami. Hlavná
myšlienka a následne aj záver pracovnej večere
bol „udržať turnaj v pôvodných zámeroch a urobiť
všetko pre to aby sme ho ako tradíciu zachovali pre
budúcnosť“.

SKGA Tour III.: PODMIENKY SŤAŽOVAL

NÁRAZOVÝ VIETOR
Po vyrovnaných súbojoch sa na prvých
priečkach opäť objavili favoriti. Svoje
postavenie obhájili Natália Hečková
(74, 72, 75) a Pavol Mach (69, 72, 75).
Práve Macha na druhej SKGA Tour v Skalici
zradilo rameno, a preto súťaž nedokončil.

Výhra na turnaji vo Veľkej Lomnici ale nebola
jednoznačná. Rozhodlo sa totiž až v tretí deň na
druhej deviatke. Matej Babic (73, 72, 75) na desiatej
jamke strácal na Macha už iba jednu ranu. Vzápätí
prišlo dvojité bogey, po ktorom nasledovala
séria ďalších bogey, čím Mach získal stratený

PETER MUŠKA

European Amateur Championship 2018:
TEŤÁK PREŠIEL CEZ CUT,
VÍŤAZOM NÓR HOJGAARD

NOMINÁCIA NA EUROPEAN
YOUNG MASTERS
Prezídium SKGA schválilo na návrh Komisie
pre reprezentáciu nasledujúce nominácie
hráčov a hráčiek pre účasť na tohtoročných
European Young Masters, ktoré sa konajú
v Oslo Golf Clube v Nórsku.

CHLAPCI:

1. Lukáš Gabura (na základe rebríčka SKGA)
2. Jakub Plech (divoká karta)

NÁHRADNÍK:

Samuel Husárik
DIEVČATÁ:

1. Viktória Krnáčová (rebríček SKGA)
2. Antónia Zacharovská (divoká karta)
NÁHRADNÍČKA:

Lucia Hrbíková
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Slovak Amateur Championship

POĎAKOVANIE RIADITEĽA TURNAJA

Po uplynulých dňoch a ukončení Slovak
Amateur Championship 2018, by som
rád poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali
na hladkom priebehu podujatia. V prvom
rade majiteľom a zamestnancom Green
Resort Hrubá Borša, najmä greenkeeperom,
recepcii, dobrovoľníkom, miestnym
rozhodcom a zamestnancom reštaurácie.

Veľká vďaka patrí aj mojim kolegom rozhodcom,
ktorí tento turnaj poznačený smutnou udalosťou
a „odpracovaný“ v neradostnej atmosfére úspešne
zvládli. Ďakujem aj Jankovi Pečovi II., ktorého
zásluhou konečne aj na Slovensku takýto tím
rozhodcov na najvyššie podujatia v krajine vznikol.
Smutné je, že ten, kto ho založil, zároveň ho prvý
opustil. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa na
SACH 2018 podieľali.
RASTISLAV MICHALÁK, riaditeľ turnaja

Paralelne s Medzinárodnými majstrovstvami
Slovenska na rany sa na holandskom
ihrisku Royal Hague Golf & Country Club
odohrávala najvyššia amatérska európska
súťaž Majstrovstvá Európy jednotlivcov.
Slovensko v súťaži reprezentoval
Tadeáš Teťák.

kole prešiel cez cut, keď sa nachádzal na skvelej
19. pozícii a na konto si pripísal 67 rán. V prvom
kole odohral 76 rán a celkovo je jednu ranu pod
parom. Po treťom kole delil Tadeáš skvelé 15.
miesto. Celkovým víťazom sa stal Nór Nicolai
Hojgaard so skóre 281 (71, 69, 68, 73). Veľký súboj
o prvé miesto dokazuje aj fakt, že o jedinú ranu za
víťazným Nórom sa umiestnili hned štyria ďalší
hráči.

Turnaj odštartoval v stredu 27. 6. a mal štyri
súťažné kolá. Tadeáš po vydarenom druhom
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Radosť z jazdy

RADOSŤ Z HRY ZAČÍNA
UŽ CESTOU NA GREEN.
EXKLUZÍVNE PODMIENKY PRE ČLENOV SKGA
NA LUXUSNÚ TRIEDU VOZIDIEL BMW LEN V T.O.B.

T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná
tel. +421 32 64 969 33
www.tob-bmw.sk
BMW radu 7 Sedan: Spotreba paliva, mesto: 5,3 - 11,9 l/100km, mimo mesta: 4,0 – 6,5 l/100km, kombinovaná: 2,1 – 12,6 l/100km.
Pri výkone 195 kW (265 k) – 448 (610 k), krútiacom momente 400 – 800 Nm pri 1380 – 5000 ot./min. Kombinované emisie CO2 49 – 294 g/km.

