SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA news
NOMINÁCIE HRÁČOV NA ME TÍMOV oznámené
Prezídium SKGA na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA schvaľuje nominácie na ME tímov 2019 nasledovne:

SKGA JUNIOR TOUR: dvakrát hole in one, dvakrát rozstrel a jedno fair play gesto

Po dlhšej odmlke sa golfové ihrisko Grey
Bear Tále chopilo hosťovania turnaja SKGA
Junior Tour a tiež TON. Predĺžený víkend
bol nabitý špeciálnymi situáciami.

Posledná výnimočná situácia turnaja ale podľa
hlavného rozhodcu Rasťa Michaláka nastala ešte
aj krátko po dohratí posledného kola: „Veľké
uznanie a cenu fair play si zaslúži Tomáš Šmiček ml.,

ktorý ukázal, prečo je golf takým krásnym a najmä
férovým športom. Po tom, ako si uvedomil, že si
neskontroloval skórkartu a podpísanú ju odovzdal,
zistil, že zapisovateľ mu omylom napísal na dvoch
jamkách nižší výsledok, než skutočne dosiahol.
Svoju chybu si bez akéhokoľvek upozornenia, či
protestu iného hráča uvedomil a oznámil ju sám
rozhodcovi. Nikto by si tento omyl, pravdepodobne,
nevšimol. Tomáš však nezaváhal a svoje dvojdňové

Kvôli búrke bolo nedeľné, druhé kolo prerušené
a dohrávalo sa s hodinovým oneskorením.
Okrem toho mohli byť diváci viac ráz svedkami
golfového esa. Hole in one sa totiž oslavoval až
dvakrát. V nedeľu sa pošťastilo na jamke číslo
sedem Petre Babicovej, v pondelok pomohol na
druhej jamke Jakubovi Plechovi posunúť sa do play
off o prvé miesto. V rozstrele medzi dorastencami
sa stretol s Tobiasom Munkom, ktorý však tentoraz
na Plecha nestačil.
O prvenstvo sa bojovalo na extra jamkách aj
v dievčenskej kategórii do 21 rokov. Spomedzi
dvojice Paulína Ravluková, Michaela Vavrová
bola úspešnejšia Ravluková. Naopak jednoznačné
víťazstvo vo svojej kategórii zaznamenala Antónia
Zacharovská (U16) a Matej Babic (U21).

SKGA MID-AM SENIOR TOUR: v Nitre sťažila hru hustá tráva
Druhý turnaj série Mid-Am Senior Tour
sa presunul do Nitry na ihrisko Red Oak.
„Bolo super počasie. Také len ja mávam
na turnajoch,“ hovorí s humorom hlavný
rozhodca súťaže Timotej Mikunda.
Podľa neho sa hralo o čosi dlhšie, než bolo
očakávané. Dôvodom bola hustá vysoko vyrastená
tráva v roughe, v ktorej sa častejšie hľadali loptičky.

Hráči to však nemali ľahké ani na jamkoviskách:
„Boli tvrdé a dosť rýchle.“

Blažíčkovej. Tá súperky porazila o osem rán
s výsledkami 90 a 84 úderov.

Nie je žiadnym prekvapením, že najzastúpenejšou
skupinou bola počas víkendu kategória Mid-Am
muži. Skóre pod 80 sa oba dni podarilo udržať iba
Martinovi Vasilenkovi (79, 77), čím získal výhru
o dve rany pred Tomášom Vrbickým (81, 77).

Silná bola kategória seniorov, kde sa zúčastnil
slušný počet hráčov. Rozdiel na prvých priečkach
bol tesný. Zvíťazil napokon jeden z lídrov prvého
kola, Milan Dobrocký (80, 79).

Spomedzi Mid-Am žien sa najväčšmi darilo Lucii

Pekná účasť bola aj v skupine senioriek. S počtom
rán 100 a 106 zvíťazila Andrea Melišková.

úsilie škrtol a zachoval sa, ako sa na golfového hráča
patrí.” Tomáš Šmiček tak na svoju chybu doplatil.
Hráči by sa ale mali z tohto príkladu poučiť. Každý
si je totiž za svoju skórkartu zodpovedný sám
a kontrola výsledkov je povinnosťou i výsadou, aby
sa rovnaké situácie neopakovali. No ak už niečo
podobné nastane, zobrať zodpovednosť za svoje
počínanie by malo byť samozrejmosťou každého
správneho golfistu.

Staň sa dobrovoľníkom na turnaji D+D REAL SLOVAKIA CHALLENGE 2019 V PENATI GOLF RESORT
Po dvojročnej prestávke zavíta na Slovensko
po štvrtýkrát turnaj D+D REAL Slovakia
Challenge 2019. V dňoch 4.-7. 7. 2019 sa
v Penati Golf Resort na ihrisku Legend by
Nicklaus Design stretne vyše 150 hráčov
okruhu European Challenge Tour v súboji
o celkové odmeny vo výške 200 tis. €.
Táto túra je liahňou hráčov pre European
Tour, ale aj pre americkú PGA Tour.
Na tejto túre kedysi začínali hráči ako
Lee Westwood, Henrik Stenson, Ian Poulter,
Martin Kaymer, Thomas Bjorn, Jamie
Donaldsson či Američan Brooks Koepka.
Nesmierne dôležitými kolieskami v súkolí takéhoto
turnaja sú aj dobrovoľníci. Tí zabezpečujú mnoho
činností, medzi ktoré patrí najmä zber skóre
od hráčov, sprevádzania najlepších skupín vo
finálových kolách s informačnými tabuľami,
obsluha výsledkových tabúľ na ihrisku, činnosť
forecaddies či zabezpečenie hráčskeho pohodlia
počas súťažných kôl. V prípade záujmu zo strany
hráčov je možné aj poskytovanie služieb caddies.
V posledných rokoch sa na Slovensku a v Čechách
postupne vytvorila skupina „skalných“, ktorí
by medzi sebou radi uvítali aj ďalších golfových
nadšencov, ktorí sa chcú zblízka pozrieť na

hru najlepších hráčov, ktorých onedlho budú
sledovať počas turnajov PGA či European Tour.
Pre amatérskeho golfistu je veľkým zážitkom
a motiváciou aj možnosť vidieť, ako sa s nástrahami
a situáciami na ihrisku, na ktorom pravidelne
hráva, vysporiadajú najlepší profesionáli.
Všetci, ktorí si chcú vychutnať turnaj
momentálne najvyššej úrovne na Slovensku
osobne, pošlite prosím prihlášku na adresu
dobrovolnik@outlook.com alebo
dobrovolnik@centr.cz s uvedením Vašich
kontaktných údajov, dostupnosti počas
turnajových dní (štvrtok až nedeľa),
preferovanú pozíciu (scoring, forecaddie,
dozor na jamke, obsluha výsledkových
tabúľ), znalostí anglického jazyka, výšku
Vášho golfového HCP, veľkosť oblečenia
(S, M, L, XL) a záujem o zabezpečenie
ubytovania.
VŠETCI DOBROVOĽNÍCI MAJÚ
ZDARMA NÁROK NA:
• ubytovanie
• každodennú dopravu z miesta ubytovania
v Senici do Penati Golf Resort a späť
• raňajky, obed, večeru a pitný režim
• polokošeľu s logom turnaja

•
•
•
•

šiltovku s logom turnaja
odmena (na výber z 2 možností)
500 Kč/20 € za jeden deň účasti
jedno hracie fee v Penati Golf Resort (pre
dobrovoľníkov do 21 rokov dve neprenosné
juniorské fee), za účasť počas všetkých štyroch
turnajových dní

Bližšie informácie Vám radi poskytneme
na adresách dobrovolnik@centr.cz alebo
dobrovolnik@outlook.com, telefonicky

na číslach +420 731 425 644
(Vilma Knoblochová – koordinátor, asistent
dobrovoľníkov) alebo +421 905 108 721
(Richard Hrabčák, Chief Marshall). Informácie
o turnaji nájdete aj na oficiálnych stránkach
turnaja.

RICHARD HRABČÁK
dobrovolník@outlook.com, +421 905 108 721
Chief Marshall – D+D REAL Slovakia Challenge

SKGA TOUR V SKALICI: bodovali cudzinci
Druhý turnaj najvyššej amatérskej túry
na Slovensku sa presunul do Skalice.
Účastníci súťažili počas jedného z prvých
horúcich letných víkendov tohto roka.
Posledné dva dni nefúkal dokonca ani
typický skalický vietor, na ktorý sú hráči
na ihrisku linksového typu zvyknutí.
Na turnaji štartovalo aj viacero zahraničných
súťažiacich. Rakúšan Timothy Zwirner vstúpil
spočiatku do vedenia. Zo zdravotných dôvodov
bol však po dvoch kolách nútený turnaj predčasne
opustiť. Do boja o prvé miesto nastúpila dvojica
Slovákov – Braňo Lučanský a Lukáš Gabura, ktorý

do tretieho dňa nastupovali s jednoranovým
rozdielom. V hre tiež zostal hráč českého pôvodu
Gordan Brixi, s rovnakým počtom rán ako Gabura.
Všetci hráči vo finálovom flajte hrali vyrovnanú
hru, o čom svedčí aj rovnaké množstvo birdíkov
(štyri na každého hráča). Slováci si však pripísali
k výsledku viackrát bogey, a dohrali pondelkové
kolo v pare. Gabura (72, 73, 72), ktorý mal náskok
z predošlých kôl sa tak umiestnil na druhej priečke,
Lučanskému (75, 71, 72) patrilo tretie miesto.
Víťaz turnaja Brixi obišiel v poslednom dni ihrisko
so skóre -2 (73, 72, 70).
Lea Klimentová sa na svojom prvom turnaji po
návrate z USA chopila vedenia v kategórii žien.

Spoločne so svojou líderskou kolegyňou z Česka,
Klárou Hurtovou, odohrali zhodne 71 rán.
V ďalších kolách sa už Klimentovej nepodarilo
zopakovať výsledok pod parom a obsadzovala
predbežné tretie miesto. V závese za líderkou sa
objavila Natália Hečková, ktorej sa po nevýraznom
prvom výsledku podarilo v nedeľu dostať pod par.

Na vedúcu hráčku Hurtovú už ale strácala štyri
rany. Tie sa Hečkovej napriek nevydarenému skóre
líderky nepodarilo zmazať. Klára Hurtová obsadila
prvé miesto po výsledkoch 71, 70 a 75. Striebro
si odniesla Natália Hečková (74, 71, 73), trojku
na turnaji uzatvárala napokon Michaela Vavrová
(75, 73, 71), ktorá vystrelila v poslednom kole
podparovým skóre.
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