
SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA news

ĽUBOMÍR HEČKO ODIŠIEL DO GOLFOVÉHO NEBA

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v hre na rany v GC Welten

MAJSTRAMI SLOVENSKA V HRE NA RANY SA STALI Katarína Drocárová a Branislav Lučanský

So zármutkom v srdci oznamujeme  
golfovej verejnosti, že svätý Peter  
otvoril brány Ľubomírovi Hečkovi,  
otcovi dvoch našich hráčok.

Golf Club WELTEN v Báči od utorka 25. 
6. do piatku 28. 6. hostil Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v hre na rany.

Turnaj T.O.B. BMW Slovak Amateur Championship 
2019 ovládli českí hráči Filip Ráža a Hana 
Ryšková. Vo výbornej konkurencii kvalitných 
hráčov z Česka, Slovinska, Nemecka, Rakúska sa 
nestratili ani slovenskí reprezentanti. Domáce 
prostredie využila Katarína Drocárová z Golf 
Club Welten, ktorá sa stala najlepšou Slovenkou 
a druhou najlepšou v medzinárodnej kategórii. 
Výborné celkové tretie miesto si vybojovala 
Anika Bolčíková z Golfového klubu Agama, ktorá 
potvrdila formu z posledných turnajov. Tretej 
Slovenke Antónie Zacharovskej z Lomnického 
golfového klubu nevyšlo tretie kolo, keď zahrala 4 
rany nad par ihriska, ale aj tak jej výsledok stačil 
na celkové štvrté miesto aj v medzinárodnej 
konfrontácii. Dievčatá sa predstavia o dva 
týždne na ME družstiev na Sardínii a veríme, že 
sa im bude podobne dariť ako v Báči. Majstrom 
Slovenska v hre na rany sa stal v Báči Branislav 

Seniorskými majstrami Slovenska sa stali 
Katarína Opršalová, Jaroslav Sedlář a László 
Tar. Zo slovenských hráčov boli najlepší 
Jozef Fecko a Marian Mihál.

V Golf Club WELTEN v Báči v piatok 5. 7. 
vyvrcholili Medzinárodné seniorské majstrovstvá 
Slovenska v hre na rany. Medzi ženami vyhrala 
Katarína Opršalová z domáceho Golf Club 
Welten. Na prvom mieste u seniorov sa umiestnil 
Jaroslav Sedlář z Česka. Najlepším Slovákom 
medzi seniormi je Jozef Fecko z Golfového Clubu 
Borša. Kategóriu Masters vyhral Maďar László Tar. 
Najlepší Slovák je Marian Mihál z Golf and Country 
Club Hron. Pekné počasie, golfová atmosféra 

Poznali sme ho ako veľkého fanúšika golfovej hry, 
vďaka ktorému sa golfu venovali aj jeho dcéry 
Natália a Jasmina. Veľmi podporoval obidve vo 
všetkom, čo bolo treba – tréningy, cestovanie, 
súťaže, atď. Natália patri stále k tomu najlepšiemu, 
čo slovenský golf má. Jasmina sa golfu venuje ako 
redaktorka a práve sa pripravuje na dokončenie 

Lučanský z Penati Golf Club, keď zahral skóre -2. 
V Medzinárodných majstrovstvách Slovenska 
v hre na rany si tak vybojoval 5. miesto. Druhým 
najlepším Slovákom bol Lukáš Gabura z Penati 
Golf Club a tretí bol Lukáš Ružek z Golfového 
klubu Pegas v Lozorne. „Zložením účastníkov 
s dobrými handicapmi, z viacerých golfovo 
vyspelých krajín a napriek ťažkým podmienkam, 
keď sa hralo vo veľkých horúčavách považujem 
T.O.B. BMW Slovak Amateur Championship 2019 
za najlepšie obsadené Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska. Obzvlášť oceňujem zvyšujúcu sa hráčsku 
úroveň slovenských hráčov, mnohí prekvapili, resp. 
potvrdili, že napriek mladému veku sú na dobrej 
športovej ceste, keď sa dostali cez cut do posledných 
kôl turnaja. Považujem to za progres oproti minulým 
rokom,“ vyjadril sa Rastislav Michalák, hlavný 
rozhodca turnaja. V Golf Clube Welten v Báči 
pripravili golfistom výborné podmienky, aby si 
atmosféru užili. Krásne ceny z Gordana Glass 
však patrili len najlepším. Teší nás, že medzi nimi 
boli v medzinárodnej konfrontácii opäť aj mladí 
slovenskí reprezentanti. 

plná pohody, výborná organizácia a vynikajúco 
pripravený areál len umocnili súboje seniorov.

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V HRE NA RANY – SENIORI:
Víťaz: 
Jaroslav Sedlář, Česká republika, +10 (75,75,76)
Najlepší Slováci:
• 2. miesto: Jozef Fecko, +20 (72,83,81)
• 3. miesto: Milan Dobrocký, +27 (79,82,82)

SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V HRE NA RANY – SENIORI:
• 1. miesto: Jozef Fecko, Golfový klub Borša,  

+20 (72,83,81)

vysokoškolského štúdia. Ľuba si pamätáme ako 
veľmi odhodlaného znalca súťažných systémov 
golfu, ktorý nadovšetko rešpektoval golfového 
ducha hry.

Česť jeho pamiatke! 

• 2. miesto: Milan Dobrocký, Golf Club WELTEN, 
+27 (79,82,82)

• 3. miesto: Roland Hnilica, Penati Golf Club,  
+31 (84,80,83)

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HRE NA 
RANY – MASTERS:
Víťaz: 
László Tar, Maďarsko, +10 (75,75,76)
Najlepší Slováci:
• 2. miesto: Marian Mihál, +24 (77,84,79)
• 3. miesto: Ivan Šebok, +40 (85,83,88)

SENIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V HRE NA RANY – MASTERS:

• 1. miesto: Marian Mihál, Golf and Country  
Club Hron, +24 (77,84,79)

• 2. miesto: Ivan Šebok, Golf Club WELTEN,   
+40 (85,83,88)

• 3. miesto: Stanislav Strapek, Golfový klub 
Alpinka Košice, +45 (88,86,87)

MEDZINÁRODNÉ SENIORSKÉ 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V HRE NA 
RANY – ŽENY:
• 1. miesto: Katarína Opršalová,  

Golf Club WELTEN, +49 (88,89,88)
• 2. miesto: Ivana Mošková, Žilinsko-rajecký 

golfový klub, +69 (97,91,97)
• 3. miesto: Radka Kraak, Golfový klub Borša, 

+115 (115,104,112) 
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RADOSŤ BEZ 
KOMPROMISOV.

V LIMITOVANEJ EDÍCII JOY, BMW xDRIVE 
A NAVIGÁCIA ZDARMA V T.O.B. TRENČÍN.

Slovakia Challenge 2019 vyhral RHYS ENOCH 
Z WALESU 

Fantastický 
RORY SABBATINI

Ema Dobiašová na ANNIKA INVITATIONAL EUROPE 2019

Rhys Enoch z Walesu prekvapujúco  
vyhral D+D REAL Slovakia Challenge. 
Poradie začal meniť najmä počas tretieho 
kola,kedy sa mu podarilo obsadiť druhé 
miesto za Holanďanom Dariusom van 
Drielom a zaostával o dve rany.

Enochovi stačili vo štvrtom kole len 4 údery pod 
par na to, aby vyhral D+D REAL Slovakia Challenge 
2019. Náskok mohol mať aj výraznejší, ale na 

Koncom júna skončil v Detroite  
nový turnaj série PGA TOUR  
pod názvom Rocket Mortgage Classic.  
Náš Rory Sabbatini skončil na skvelom  
3. mieste, keď dokázal za 4 dni zahrať 
výsledok -18. Gratulujeme a tešíme  
sa na ďalšie turnaje a už čoskoro  
na Roryho pobyt na Slovensku.

Už ôsmy ročník prestížneho dievčenského 
turnaja sa koná na juhu Švédska na golfovom 
ihrisku Vasatorp Golf Club, ktoré bolo  
v minulosti dejiskom European Tour ako  
aj Ladies European Tour. A práve v roku 
2002 tu vyhrala najslávnejšia švédska 
golfistka Annika Sörenstam so skóre  
271 (-17).

Annika je víťazkou 72 oficiálnych turnajov 
LPGA vrátane desiatich majorov a v rokoch 
1994-2007 až osemkrát reprezentovala Európu  

v pohári Solheim Cup (ženská verzia mužského 
Ryder Cupu). Výnimočnosť tohto juniorského 
dievčenského turnaja spočíva v tom, že nominácia 
má presne stanovené pravidlá a kritériá, už si len 
zahrať tento turnaj je považované za veľký úspech. 
Víťazka dostane pozvánku na Ladies European 
Tour La Reserva Sotogrande a tri najlepšie hráčky 
z Európy a tri najlepšie hráčky z Číny sú pozvané 
každý rok na ANNIKA Invitational USA, ktorý sa 
hrá na World Golf Willage na Floride.

Tohtoročný turnaj ANNIKA Invitational hrá 48 
najlepších juniorských hráčok do 18 rokov z rebríčka 

R&A Womens World Amateur Golf Ranking  
z Európy, pozvané hráčky a 12 najtalentovanejších 
dievčat zo Švédska. Na štartovej listine sa tento rok 
nachádza aj naša reprezentantka Ema Dobiašová  
z Penati Golf Clubu. Cieľom turnaja je skombinovať 
porovnanie konkurencie medzi najlepšími 
hráčkami so vzdelávacími a zábavnými aktivitami. 
Turnaj má aj bohatý sprievodný program ako sú 
napríklad turnaj Jun-Am a semináre Inšpiratívny 
Solhein Cup, Ako sa stať študentom vysokej školy 
v USA. Po prvom hracom dni je golfová klinika 
vedená samotnou Annikou Sörenstam. 

16. jamke mu ušla šťastena a druhýkrát v kole 
zahral bogey. Po šiestich birdie v kole skončil na 
celkovom výsledku -18 a náskokom jedného bodu 
pred druhým hráčom. 

Druhé miesto s celkovým výsledkom 17 rán pod 
par patrí Joshovi Gearymu z Nového Zélandu. Za 
celé štyri dni zahral len dvakrát bogey a raz double 
bogey. Inak je jeho skórkarta plná birdie a parov. 
O tretie miesto sa delí Holanďan Lars van Mejiel  
a Angličan Dale Whitnell. Obaja s výsledkom -15. 


