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JUNIORSKÉ SÚŤAŽE OTVORILI
SEZÓNU SKGA turnajov
Outdoorovú sezónu 2019 otvorili prvé
turnaje už koncom marca. Na premiéru
súťaže organizovanej pod záštitou SKGA
sme si však museli počkať do polovice
apríla. Otváracím turnajom sa totiž stala
mládežnícka túra SKGA Junior Tour
a detská TON-ka.
„Na prvom turnaji sezóny bola celkom fajn účasť.
Okrem slovenských stálic sa na ihrisku v Penati
rezorte predviedli aj hráči z Česka, Rakúska, či
Maďarska,“ hovorí riaditeľ súťaže Rastislav
Michalák. Priebeh bol podľa neho pokojný,
menšie komplikácie nastali len počas druhého
kola v nedeľu, kedy ťažšie pin pozície spôsobili
meškanie: „Bolo cítiť, že je ešte iba začiatok sezóny
a hráči nie sú rozohraní.“ Do tretieho hracieho dňa
sa po dvoch víkendových kolách dostala iba istá
časť účastníkov – cutom prechádzala vždy lepšia
polovica hráčov z každej kategórie.
Medzi juniormi do 21 rokov sa po prvom dni
s famóznym výsledkom -5 rán (67) do vedenia
dostal Braňo Lučanský. Ten ale tlak neustál a po

kolách 77 a 74 rán skončil na druhom mieste.
Víťazom sa stal líder národného rebríčka, Pavol
Mach, ktorý celkovo obišiel ihrisko so skóre -4
(69, 73, 70).
V dorasteneckej kategórii chlapcov triumfovali
hostia. Najlepšie sa darilo maďarskému hráčovi
Bence Kotelovi (72, 75, 69), druhé miesto obsadil
Rakúšan Kaito Redl (73, 74, 74) a tretie miesto
patrilo domácemu Andrejovi Chocholovi (76,
84, 70).
Rovnaký scenár sa udial v kategórii dorasteniek do
16 rokov. Prvé dve miesta si rozdelili Češky Sofie
Dimitrova (77, 76, 79) a Nela Nováková (76, 89,
77), tretie miesto získala reprezentantka Alpinky
Košice, Alexandra Šulíková (83, 81, 79).
Michaela Vavrová dominovala medzi 21-ročnými
dievčatami, keď odohrala 78, 71 a 74 úderov.
O dve rany horšie skončila Ema Dobiašová (75,
78, 72) tesne, iba jednu ranu pred deleným tretím
miestom. Oň sa podelili Katarína Drocárová (75,
77, 74) spoločne s Lindou Ilavskou (71, 78, 77).

Výsledková listina detskej túry TON vyzerá o čosi
smutnejšie. Zatiaľ čo juniorku odohralo 72 hráčov,
Túry olympijských nádejí sa zúčastnilo dovedna šesť
detí. „Slovenská golfová asociácia bude reagovať
na nižšiu odozvu u hráčov TON (teda v kategóriách

do 12 a do 14 rokov, pozn. red.). Pripravované sú
zmeny. Zatiaľ nechceme hovoriť nič konkrétne,
v blízkej budúcnosti však chceme túto situáciu riešiť
a podporiť mladých k vyššiemu záujmu,“ povedal na
margo toho Michalák.

Mladé Slovenky uspeli na EUROPEAN OLYMPIC HOPES TROPHY

Šesťčlenný tím dievčat a rovnako mužstvo
chlapcov, vycestovalo na reprezentačný
výjazd, aby sa zúčastnilo každoročnej súťaže
mladých hráčov do 16 rokov – European
Olympic Hopes Trophy. Pod dohľadom
trénerov Andrewa Malleyho a Miroslava
Gordana odohrali juniorskí reprezentanti
jedno súťažné kolo na rany, neskôr sa
pokračovalo tímových jamkovkách až do
soboty.
Darilo sa najmä dievčatám. Tím v zložení Alexandra
Maliková, Alexandra Rock, Lívia Škrovinová,

Alexandra Šulíková, Katarína Chynoranská a
Antónia Zacharovská obsadil druhú priečku. Turnaja
sa zúčastnili štyri družstvá. Okrem slovenských
golfistiek si na turnaji zahrali Češky, Nemky
a domáce Slovinky. Náročné jamkové kolá, kedy
každá hráčka odohrala dve 18-tky, vyšli najlepšie
Češkám. Zvíťazili vo všetkých dueloch a ocitli
sa tým na prvom mieste. Zároveň boli jediným
súperom, ktorý porazil slovenské reprezentantky
(SVK: CZ – 3:6). V zápase proti Nemkám uspeli
Slovenky v pomere 6:3, nad Slovinkami zvíťazili
5:4. Slovensko sa tak v dievčenskej kategórii
umiestnilo na druhej pozícii.
Chlapčenský tím (menovite René Bergendi, Andrej
Chochol, Matúš Kudláč, Tobias Munk, Jakub Plech,
Michael Prokop) bol menej úspešný. Po prehrách
so Slovincami (SVK: SLO – 1:4), Nemcami (SVK:
GER – 1:4), Talianmi (SVK: ITA – 1:4) a Čechmi
(SVK: CZ – 2:3) sa umiestnil na piatej priečke,
vďaka tesnej výhre v play-off nad maďarským
tímom 2:3.
Napriek prehrám nechýbal našim družstvám
entuziazmus: „Tímový duch bod skvelý. Hráči sa
navzájom podporovali, po odohraní kola chodili

povzbudzovať svojich tímových kolegov, ktorí ešte
hrali,“ povedal Miroslav Gordan. Pri hodnotení hry
však bol o niečo kritickejší. Hráči by sa mali podľa
neho zamerať na krátku hru: „Čo sa týka samotného
hrania, krátka hra a puttovanie neboli ideálne,
čo pridalo tímu veľa rán. Na druhej strane rany z
odpaliska boli dobré.“ Hodnotenie však čakalo aj
jeho premiérové vedenie tímov na medzinárodnej
súťaži: „Nový tréner nášho reprezentačného
družstva sa od začiatku veľmi snažil, aby bol
vyrovnaným partnerom Andyho. Usiloval sa, aby
všetko bolo zorganizované správne a na čas, aby
bola v tíme dobrá nálada. Miro Gordan je nám
vekovo blízky, a okrem humoru a naladenia dobrej
nálady nám dokázal aj správne poradiť a pomôcť
zdokonaliť techniku hry,“ povedala na margo
novej posily ostrieľaná reprezentantka Antónia
Zacharovská. „Počasie počas turnaja sme mali
perfektné, bolo teplo, aj keď trochu pofukoval vietor.
Mala som pocit, že tak ako výborne zvládli všetky
situácie naši tréneri sa naopak slovinskí organizátori
veľmi nevyznamenali. Ihrisko bolo dlhé a zahrať dve
osemnástky každý hrací deň bolo kondične náročné,
ale únavu nám pomáhala prekonať dobrá nálada,“
hovorí ďalej. Podmienky na ihrisku podľa nej neboli
ideálne: „Fairwaye skôr pripomínali dobre pokosený

rough a greeny boli tak tvrdé, že zahrať back spin
bolo takmer nemožné. Najväčším sklamaním pre
mňa bol tím domáceho Slovinska. Myslela som si, že
na domácom ihrisku postavia silný tím a budú chcieť
vyhrať. Z iných turnajov doma aj v zahraničí poznám
Slovinky ako dobré hráčky,“ naopak najväčšmi
potešila slovenské golfistky výhra nad silnými
Nemkami. Na záver sa jej kritike nevyhla mužská
časť osadenstva: „Cesta z Bratislavy mikrobusom
bola zdĺhavá a chlapčenský tím sa, aj s našou
trénerskou dvojicou, na veľkonočný pondelok veľmi
nevyznamenali. Veľkonočné korbáče si totiž asi
zabudli doma a ani pár kvapiek vody sa nám počas
cesty od nich neušlo,“ hovorí s humorom.

NA MID-AM SENIOR TÚRE predstavili usporiadatelia novinky
Po úspechu v debutovej sezóne
sa na ihriská vracia oficiálna túra
Slovenskej golfovej asociácie určená
seniorom a mid-age amatérom.
Na prvej zo štyroch súťaží sa hráči
na ihrisku Welten zoznámili s novinkami
tejto sezóny. Jednou z nich je otvorenie
novej kategórie – Masters.

V nej si zahrajú najstarší golfisti vo veku od
65 rokov. Tí majú hru povolenú na golfových
autíčkach: „Túto novinku si hráči veľmi pochvaľovali.
Hralo sa v tempe a oba hracie dni prebehli bez
zaváhania,“ zhodnotil turnaj riaditeľ súťaže
a hlavný rozhodca, Timotej Mikunda. Víťazom
kategórie Masters sa počas uplynulého víkendu
stal s výrazným rozdielom Štefan Chudý. Ten

svojich súperov porazil o 26 rán po skóre 82 a 86
úderov. Medzi seniormi dominovala známa tvár
Juraj Šitina. Zvíťazil po výsledkoch 81 a 83 úderov.
Mid-Am skupinu ovládol Čech Tomáš Vrbický (73,
76), ktorý mal pred Marošom Ďuríkom (T2; 82, 77)
náskok 10 rán. Renáta Macková (92, 98) získala
prvenstvo v rovnakej ženskej kategórii – hráčok
Mid-Am. Zo senioriek sa najviac darilo Dorote

Zlochovej. Ihrisko obišla so 106-timi a 110-timi
ranami. Pridanou hodnotou pre pravidelných
účastníkov má byť druhá novinka v podobe
dlhodobej súťaže. Do nej sa započítajú každému
hráčovi body z troch najlepších turnajov. Ocenení
golfisti budú vyhodnotení na záverečnom turnaji
túry. Pre viac informácii si prečítajte propozície
turnaja.

ANETA ABRAHÁMOVÁ prestúpila k PRO

MAJSTROVSTVÁ ZÁKLADNÝCH
A STREDNÝCH ŠKÔL 2019
Aj v roku 2019 pokračuje tradičné podujatie
Majstrovstvá základných a stredných škôl
v golfe. Ďalší ročník, už 8., sa po prvýkrát
odohrá na ihrisku Red Oak Golf Club
v blízkosti Nitry, ktoré po mnohých rokoch
vystrieda ihrisko v Skalici.

dvojčlenných družstvách. Turnaja sa však môžu
zúčastniť aj jednotlivci. Hodnotenie súťaže
družstiev – súčet dvoch najlepších výsledkov na
rany. V prípade rovnosti rán rozhoduje výsledok 3.
člena tímu a ak by aj ten bol rovnaký, tak rozhodne
rozohrávka play-off. Súťaž jednotlivcov – na rany.
Výsledky družstiev v predchádzajúcich ročníkoch:

Nové ihrisko ponúka nové príležitosti a takisto aj
jeho poloha je lepšie dostupná z rôznych kútov
Slovenska. Na turnaji sa stretnú vybratí hráči
zastupujúci svoje školy s cieľom vyhrať túto tímovú
súťaž. Organizátormi sú Súkromné slovanské
gymnázium a Slovenská golfová asociácia.

Tešíme sa keď znova nastúpia školské družstvá so
svojim kapitánom a predstavia sa na slávnostnom
nástupe. Ten sa stal tradíciou tohto zaujímavého
a významného podujatia. Prekvapením bude,
ako vždy slávnostný odpal. Prihlášku na turnaj,
propozície a časový program turnaja nájdete
na www.skga.sk. Zároveň pozývame pedagógov
školy, trénerov golfu a tiež rodičov žiakov na toto
športové podujatie.

10. 5. sa v Red Oak Golf Club zídu desiatky golfistov,
ktorí budú reprezentovať svoje školy v troj, alebo

Aneta, dlhoročná reprezentantka Slovenska
sa rozhodla pokračovať v golfovej kariére
ako profesionálna hráčka potom, ako
úspešne absolvovala univerzitné štúdium
a veľmi úspešne reprezentovala univerzitný

2018

GYMNÁZIUM GRÖSSLINGOVÁ, BRATISLAVA

GGGR SKALICA

2017

SÚKROMNÉ SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, BRATISLAVA

GGGR SKALICA

2016

SÚKROMNÉ SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, BRATISLAVA

GGGR SKALICA

2015

SÚKROMNÉ SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, BRATISLAVA

PENATI GK – HERITAGE

tím. Teraz je jej cieľom hra v nižšej golfovej
súťaži. Zároveň sa zúčastni kvalifikačných
turnajov do vyššej série Symetra Tour.

2014

GYMNÁZIUM BILÍKOVA, BRATISLAVA

GCC HRON – TRI DUBY SLIAČ

2013

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM GAUDEÁMUS

GOLF KLUB SKALICA

Prajeme veľa úspechov.

2012

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ČESKÁ 10, BRATISLAVA

GOLF KLUB SKALICA

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ FRANCÚZSKA:
Zušťák atakoval v kvalifikácii lídra, Machovi sa viac darilo v jamkovke
Dvaja juniorskí reprezentanti majú
svoje prvé tohtoročné majstrovstvá
za sebou. Pavol Mach a Lukáš Zušťák
sa počas uplynulého víkendu zúčastnili
Medzinárodných majstrovstiev
Francúzska do 18 rokov.

-6, tlak však neskôr urobil svoje, a tak kolo
dokončil s výsledkom -3 (69 rán). Predbežne sa
umiestňoval na delenej druhej priečke. V druhom
dni boli ťažšie poveternostné podmienky, ktoré
Zušťák zvládal horšie. Po +5 ranách po 18-tke sa
umiestnil v prvej osmičke a pokračoval do match
play časti súťaže.

Nové ihrisko ponúka nové príležitosti a takisto
aj V prvom kvalifikačnom kole exceloval Lukáš.
Ten prešiel prvých deväť jamiek so skóre

Ostrieľanému Paľovi robilo problém puttovanie od
začiatku turnaja. Odohral dve konzistentné kolá
(74 a 73 úderov) a umiestnil sa o jednu priečku

pod svojim tímovým kolegom, na delenom 13.
mieste. Rovnako ako Zušťák, i Mach postúpil do
jamkovej hry majstrovstiev.
Pre Lukáša Zušťáka skončil turnaj už v prvom
zápase s Talianom Dylanom de Prosperisom.
Boj ale nevzdával, duel trval do 18-tej
jamky: „Jamkovka mi vôbec nevyšla, napriek
tomu, že som nehral vôbec zle. Jednoducho
som mohol robiť čokoľvek, aj tak sa mi nedarilo
skórovať a premeniť berdíky,“ načrtol Zušťák.

Podľa slov Paľa Macha, vo svojom prvom
súboji proti britskému golfistovi Benjaminovi
Pierleonimu, bol všade, len nie na fairwayi.
Zápas navzdory tomu premenil vo víťazný (3/2)
a pokračoval do osemfinále. „Ten poobedný zápas
som mu kedíkoval a hral veľmi dobre! Nespadol mu
ale asi ani jeden putt. Na druhej deviatke sa už po
siedmich dňoch neustáleho hrania prejavila únava
a všetko šlo dole vodou,“ uzavrel Zušťák prehratý
zápas. V ňom sa Mach stretol Tomom Vaillantom
z Francúzska (4/3).
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