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NOVÁ OLYMPIC CASINO
SLOVAKIA MID-AM SENIOR TÚRA
sa presunula do Weltenu
Uplynulý víkend ovládli ihrisko v Báči
seniori. Tých sa totiž na Mid-Am Senior
Tour prihlásilo opäť najviac.
Vo veľkej konkurencii zvíťazil hendikepový favorit
Michal Žeňuch, a to s náskokom deviatich rán.
Po prvom dni si zapísal skóre 76 rán, v druhom
kole prešiel ako jediný ihrisko pod parom (71).
Na druhom mieste sa skončil Peter Straňák (77,
79), tretiu priečku obsadil Igor Taraba (78, 85).
V kategórii senioriek sa hráčok už prihlásilo
pomenej. Všetky tri súťažiace ale mali pódiové
umiestnenie od samého začiatku isté. O druhé
miesto bojovala Viera Fecková (112, 111),
ktorá nakoniec skončila porazená o jednu ranu
Helenou Masarykovou (116, 106). Jednoznačnou
výherkyňou bola Ivana Mošková. Tá svoje súperky
zdolala o 10 rán (107, 106).

SKGA Junior Tour:

MACH S VÍŤAZSTVOM POD PAROM

Rovnaké to s počtom účastníčok bolo i v kategórii
Mid-Am žien. Najúspešnejšou z trojice hráčok bola
Katarína Rendeková (88, 85), za ňou nasledovala
Alžbeta Fulopová (87, 89) a tretia priečka patrila
Lucii Blažíčkovej (95, 97).
Početnejšiu skupinu tvorili Mid-Am muži. 79
a 83 rán stačilo Tomášovi Vrbickému iba na tretiu
priečku. O prvé miesto súperili Martin Vasilenko
a Maroš Ďurík. Ďuríkovi (84, 73) víťazstvo
o jednu ranu ušlo, no predsa sa mohol radovať
z premeneného eagla na 14-tej päťparovej jamke.
Premožiteľa tentoraz nenašiel Martin Vasilenko
s počtom rán 81 a 75.
Prvý ročník Olympic Casino Slovakia Mid-Am
Senior Tour bude pokračovať po dlhšej odmlke na
konci septembra (29.-30.) v rezorte Hrubá Borša.
Záverečný štvrtý turnaj sa odohrá 13. a 14. 10. na
ihrisku Penati.

SKGA Tour II.: ŽENY POD PAROM,

Druhý víkend juniorských turnajov
odštartoval na novom ihrisku neďaleko
Nitry s názvom Red Oak Golf Club.
Súťaže sa okrem domácich hráčov
zúčastnili aj golfisti zo zahraničia.
NECHÝBALO MÍNUSOVÉ SKÓRE
Slováci si čoraz častejšie môžu na domácej
pôde zmerať sily v medzinárodnej konkurencii.
Víťazstvo si napriek tomu v kategórii dorasteniek
do 16 rokov nenechala vziať Antónia Zacharovská
(78, 77, 73). Tá porazila Luciu Hrbíkovú (78,
77, 73) na druhom mieste a Viktóriu Krnáčovú
(82, 78, 80) na tretej priečke. V rovnakej
vekovej kategórii chlapcov bojovali hráči s
medzinárodnou konkurenciou neúspešne. Prvé
dve priečky obsadili cudzinci. Víťazom kategórie
sa stal Čech Hynek Groh po kolách 73, 73 a
76 rán. Druhý stupienok patril golfistovi z
Rakúska Kaitovi Redl (74, 79, 74). Prvým zo
slovenských hráčov bol Jakub Plech (76, 75, 79)
na tretej priečke, ktorý na druhé miesto stratil
tri rany. Ema Dobiašová zvíťazila v najstaršej
juniorskej kategórii, do 21 rokov. Po dvoch menej
vydarených kolách (76 a 77) si v treťom napravila
chuť s výsledkom pod parom ihriska (71). Druhú
priečku obsadila Ema Dzuríková (78, 78, 76)
a na tretej pozícii sa umiestnila Linda Ilavská (80,

77, 78). Najpočetnejšiu skupinu tvorili juniori do
21 rokov. V nej sa na treťom mieste nachádzal
Matej Babic (76, 75, 76) a druhá priečka patrila
Branislavovi Lúčanskému (80, 70, 73). Víťazovi
Pavlovi Machovi sa ako jedinému podarilo dostať
súčtom rán zo všetkých troch dní pod par ihriska.
S výsledkami 71, 72 a 71 rán zahral najlepší
výsledok súťaže.
NA TON MALÁ ÚČASŤ
Tretí a štvrtý turnaj Túry olympijských nádejí
poznačila nízka účasť hráčov, keď sa vo väčšine
kategórií zúčastnilo do päť hráčov. Medzi
štrnásťročnými dievčatami bola v sobotu na
prvom mieste Dominika Bobríková, druhú priečku
obsadila Lilian Lužinská. V nedeľňajšom súťažnom
kole sa poradie vymenilo. V chlapčenskej A kategórii
oba dni dominoval Matúš Kudláč. Matej Neštický
sa na treťom TON turnaji umiestnil na druhom
mieste, no v nedeľu ho zdolal René Bergendi.
Céčkovým chlapcom opäť raz kraľoval Tobias
Munk. Adamovi Benčíkovi sa ani v jednom hracom
dni nepodarilo jeho víťaznú šnúru pretrhnúť, a tak
sa musel uspokojiť s druhým miestom. Na pódiové
umiestnenie sa ešte vošiel Giulio Lovato z tretieho
miesta. V dievčenskej kategórii do 12 rokov sa na
prvom mieste prestriedali Vivien Vranková a Laura
Póšová.

MUŽI MIERNE ZAOSTALI

Skalica hosťovala na svojom ihrisku cez
víkend druhý turnaj tohtoročnej SKGA túry.
Podmienky boli veľkorysé.
Mnoho hráčov golfovú idylku nevyužilo. Slnko,
teplo a príjemný vánok sa totiž do väčšiny
výsledkov nepretavil. Avizovaný dážď v nedeľnom
finále rýchlo prešiel, súťažiacim sa dokonca vyhol
aj typický skalický vietor. Turnaj mal už tradične
bezproblémový priebeh, snáď len jediným
prekvapením bolo odstúpenie jedného z favoritov,
Paľa Macha. Ten po prvom dni pre zdravotné
problémy s ramenom v súťaži nepokračoval.
Druhý z dvojice najväčších adeptov na víťazstvo –
Michal Brezovský – svoje postavenie neobhájil.
S výsledkami 72, 75, 76 obsadil štvrtú priečku.
Na pódiovom umiestnení bol v mužskej kategórií

jediný Slovák. Na treťom mieste skončil Šimon
Nagy (71, 72, 76), ktorého o dve rany predstihol
švédsky golfista David Lundgren. Prvé miesto
s náskokom troch rán patrí Čechovi Matějovi
Bačovi (69, 75, 70).
Ženám sa na turnaji darilo lepšie, no medzi
jednotlivými priečkami v prvej štvorke zostali
výrazné výkonnostné rozdiely. Česká hráčka
Magdalena Červinková (75, 74, 73) nestačila
na Katarínu Drocárovú a odniesla si bronzovú
medailu. Drocárová mala výborný štart do turnaja,
keď v prvom kole zahrala 70 rán (-2). Súťaži
pokračovala stabilne, dvomi kolami v pare, čím
si vybojovala druhé miesto s náskokom ôsmich
rán. Víťaznú šnúra na SKGA turnajoch si zatiaľ
drží Natália Hečková. Tá zahrala najlepší výsledok
turnaja po kolách 68, 69 a 71, vďaka ktorým súťaž
ukončila ôsmimi ranami pod parom.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC na MSR v golfe

Vo štvrtok 10. 5. vyslali stredné
školy svojich najlepších golfistov,
aby zabojovali o prvý majstrovský
titul v sezóne – na majstrovstvá
Slovenska stredných škôl.
Reprezentanti ôsmich škôl previedli na ihrisku
v Skalici výborné výsledky. S hráčmi spolupracovalo
počasie, keďže turnaj prebiehal za ideálnych
podmienok, bez typického skalického vetra. Súťaž
mala iba jedno hracie kolo, takže každá chyba sa
rátala. O to viac, že prví traja hráči v chlapčenskej
kategórii hrali pod parom ihriska. Najvyššie nasadil
latku Matej Babic, ktorý si na skórkartu zapísal 68

rán (-4). Medzi jednotlivcami skončil na druhom
mieste Pavol Mach so 70-timi ranami a tretiu
priečku obsadil Lukáš Gabura (71). V dievčenskej
kategórii dominovala Linda Ilavská (74), za ňou
skončila Paulína Ravluková (76) a tretiu pozíciu
obsadila Margaréta Verešová (78). Paulína
Ravluková okrem druhého miesta v individuálnej
kategórii vybojovala spolu s Lukášom Ružekom
víťazstvo pre gymnázium Grössligová v Bratislave.
Druhé miesto sa ušlo tímu 1. súkromného
gymnázia Bajkalská v Bratislave. Postarali sa o to
bratia Chocholovci spolu so Samuelom Husárikom.
Na stupni víťazov sa umiestnilo aj ďalšie
bratislavské družstvo – Gymnázium Bilíkova
v zložení Alexandra Maliková a Margaréta Verešová.

ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ v Nitre s golfom

Druhý víkend juniorských turnajov
odštartoval na novom ihrisku neďaleko
Nitry s názvom Red Oak Golf Club.
Súťaže sa okrem domácich hráčov
zúčastnili aj golfisti zo zahraničia.
RED OAK Golf Club v Nitre pod vedením
klubového trénera Tomáša Rádla pripravili pre
deti ukážku patovania na prenosnom patovaciom
gríne zapožičaným od SKGA, kde si deti z okolitých
škôl a škôlok skúšali svoje prvé odpaly. Deti o golf
prejavili veľký záujem a hru si užívali. Za každý dobrý
trafený úder na jamku dostali golfovú loptičku
s logom RED OAK. Množstvo rozdaných loptičiek

V predvečer finálového turnaja Horizon League,
21. 4. 2018 zvolili tréneri univerzitných družstiev
Anetu za Hráčku Roka za dosiahnuté výsledky
v sezóne 2017-2018. Ocenenie dosiahla ako
prvá hráčka v histórii školy. Aneta sa umiestnila
na 1. mieste rebríčka konferencie s priemerom
rán 73,38 z 21 odohratých kôl. Z 9 odohraných

Dňa 23. 5. sa uskutočnil v Trnave
Májový športový festival, na ktorom
sa prezentovalo 20 trnavských športových
klubov a medzi nimi aj my GOLF TRNAVA.

Akcie sa zúčastnilo 2 500 detí z materských
a základných škôl. Na našom stanovisku si deti mohli
vyskúšať patovanie vďaka zápožičke patovacieho
grínu od SKGA a dozvedieť sa o golfe viac.

mezi 72 najlepších družstiev ktoré postúpili na
štyri regionálne NCCA turnaje. Aneta ako tímová
kapitánka a líderka svojho družstva zahrala na
posledných 3 jamkách finálového kola 3x birdie,
keď jej tím viedol iba o ranu a takto značnou
mierou prispela k postupu do NCAA Regionals.
Následne na regionálnej Konferencii odohranej
vo Wisconsine sa umiestnila spomedzi 96 hráčok
na 30. mieste po výsledkoch -2,+3,+1. Mrzí ju
najmä výsledok druhého kola, ktorý Anetu v silnej
konkurencii pripravil o účasť na finálovom turnaji
majstrostiev NCAA.

najlepší priemer rán za sezónu, 106 odohratých
súťažných kôl, 8 ocenení hráčka týždňa, tri roky
po sebe dostala ocenenie Second and First Team
od Summit a Horizon League, 5 individuálnych
víťazstiev a 24× sa na turnajoch umiestnila v TOP 10
alebo najnižší výsledok na 54 a 36 jamkovom turnaji.

svedčí o šikovnosti detí, preto sme si úplne istí,
že v Nitre vyrastajú mladé športové talenty! Pri
príležitosti zatraktívnenia golfu širokej verejnosti
a rozširovania hráčskej základne, RED OAK Golf
Club prichádza s ďalšou akciou: Golfová akadémia –
Lekcia golfu ZDARMA. Každý utorok a štvrtok
o 16:00 a v sobotu o 10:00 budú prebiehať
ukážkové hodiny golfu pre širokú verejnosť
všetkých vekových kategórií. Golfová akadémia
pripravuje začiatočníkov tak, aby si osvojili pravidlá
golfu nie len teoreticky, ale aj praktickou hrou na
ihrisku, čo často vedie začiatočníkov k rozhodnutiu
získať tzv. „oprávnenie na hru“ – ZELENÚ KARTU.
Viac sa dozviete na: http://www.redoakgolf.sk/
golfova-akademia-lekcia-golfu-zdarma/

Aneta hráckou roka HORIZON LEAGUE 2018
Aneta Abrahámová ukončila poslednú
NCAA golfovú sezónu získaním ocenenia
Hráčka Roka Horizon League 2018.

MÁJOVÝ ŠPORTOVÝ FESTIVAL v Trnave

turnajov počas sezóny sa 8x umiestnila medzi
10 najlepšími hráčkami turnaja, pričom 2 turnaje
vyhrala a 3x skončila na druhom mieste. Tréneri
univerzitných družstiev pri ocenení brali do úvahy
i postavenie Anety na 131. mieste celonárodného
rebríčka NCAA a skutočnosť, že Aneta na 9
odohraných turnajoch v sezóne v kategórii won/
lost porazila celkovo 750 hráčok a len 45 hráčok
zahralo lepší výsledok. Konferencia, ktorá sa hrala
na Floride, družstvo IUPUI vyhralo a prvýkrát v
histórii univerzity sa po vyrovnanom súboji najmä
s družstvom Oakland University kvalifikovalo

Počas svojej akademickej golfovej kariéry Aneta
prelomila mnoho univerzitných rekordov: najlepší
individuálny a tímový priemer rán za štyri roky,

Sezónu Aneta ukončila s priemerom rán 73,67 z 27
odohraných kôl a s dobrým pocitom z dosiahnutých
úspešných výsledkov na univerzitných golfových
ihriskách a na akademickej pôde. Ako uviedla
v jednom interview po zaradení do 100 najlepších
študentov zo 7 000 promujúcich spolužiakov:
„Úspech na grínoch a zároveň i v univerzitných
aulách ťa nestretne, ale s pevnou vôľou a veľkým
úsilím je potrebné mu ísť oproti.”

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.

