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Mladým Slovákom SA NA EUROPEAN YOUNG MASTERS DARILO

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ RAKÚSKA JUNIOROV so slovenským vlajkami

MAJSTRAMI SLOVENSKA V HRE NA JAMKY Pavol Mach a Natália Hečková

Golfový rezort Kunětická Hora hostil  
od štvrtka 25. 7. medzinárodný turnaj 
hráčov kategórie U16 pod názvom European 
Young Masters 2019, ktorý celá Európa 
vníma ako neoficiálne ME tímov U16.

Slovensko reprezentovalo kvarteto hráčov – 
Antónia Zacharovská, Alexandra Rock, Jakub 
Plech a Michael Prokop. Turnaj mal oficiálne tri 

Golfový areál RED OAK Nitra hostil od 
utorka 30. 7. do piatku 2. 8. Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska v hre na jamky.

O tituly majstra, resp. majsterky Slovenska 
súťažilo 30 mužov a 13 žien. Napriek nižšej 
účasti priniesol šampionát viaceré zaujímavé 
momenty. „Tento formát súťaže nie je v našich 
končinách až taký populárny a docenený, ako 
by si zaslúžil. Na účasti sa podpísalo aj to, že na 
rozdiel od šampionátu na rany, o tzv. jamkovku 
neprejavili záujem zahraniční účastníci, ktorí sú 
už neoddeliteľnou súčasťou ostatných národných 
šampionátov,“ začal hodnotenie šampionátu za 

Skvelým úspechom slovenských farieb sa 
skončili Medzinárodné majstrovstvá Rakúska 
Juniorov. Ema Dobiašová zvíťazila v kategórii 
U18 dievčat a Tomáš Šmiček skončil druhý 
v kategórii U12 chlapci. V dobrom svetle sa 
však ukázali aj ďalší slovenskí hráči.

Rakúsky Colony Club Guttenhof v dňoch 19.-
21. 7. 2019 opäť po dvoch rokoch hostil jeden  
z najvýznamnejších juniorských turnajov v našom 
regióne. V kategóriách U10-U21 sa ho zúčastnilo 
celkovo 245 hráčov z 13 krajín. Medzi nimi aj 15 
slovenských hráčov. Tradične skvele zorganizovaný 
turnaj spolu s perfektne pripravenými ihriskami 
Ost Kurs (pre kategórie U10-U14) a West Kurs 
(technickejší pre kategórie U16-U21) dávali 
predzvesť kvalitných výkonov a napínavých bojov.

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH HRÁČOV  
V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:

U21 BOYS
• 10. miesto Matej Zeman 75 (+2), 74 (+1),  

84 (+11) = 233 (+14)
Matej zapísal veľmi dobré výsledky v úvodných  
2 kolách (celkovo +3), po ktorých mal veľkú šancu 
na umiestnenie medzi medailistami. V poslednom 
kole to žiaľ nevyšlo. Zvíťazil Klaus Jäger (AT) 
219 (+5) pred Lennartom Wieser (AT) 225 (+6)  
a Philipom Grandl (AT) 226 (+7).

kolá, ale konečné výsledky platia po druhom kole. 
Pôvodné plány organizátorov prekazilo počasie. 
Keď v sobotu vstúpil záverečný flight na 16. jamku, 
prišla silná prietrž mračien, nasledovala búrka 
a súťažný výbor po dvoch hodinách rozhodol, 
že tretie kolo už pre poveternostné podmienky 
pokračovať nemôže. Nakoľko nestihli všetci hráči 
záverečné tretie kolo odohrať, platili výsledky 
z druhého kola.

Slovenskú golfovú asociáciu Rastislav Michalák. Už 
prvé dva dni priniesli zaujímavé súboje a ukázali, že 
slovenskí golfisti a golfistky sú rok čo rok na tom 
výkonnostne lepšie. „Teší ma, že medzi mladými 
hráčmi sú nádeje a nové talenty, z ktorými budeme 
môcť počítať v juniorskej a neskôr aj seniorskej 
reprezentácii,“ pokračoval Rastislav Michalák 
s tým, že v Nitre videl naozaj zaujímavé rany, 
jamky, či celé kolá a zápasy. Plynule a veľmi hladko 
prešiel celým turnajom Pavol Mach. Získal už tretí 
titul majstra Slovenska v hre na jamky. Vo finále 
zdolal Matěja Baču z Českej republiky 5/3. „Opäť 
potvrdil, že premožiteľa nájde zatiaľ u nás len vo 
veľmi špecifických prípadoch a zriedkavo. So súpermi 
sa vysporiadal rozdielom triedy,“ povedal na jeho 

U21 GIRLS
• T4. miesto Margaréta Verešová 78 (+5), 82 

(+9), 73 (par) = 233 (+14)
• T4. miesto Michaela Vávrová 81 (+8), 77 (+4), 

75 (+3) = 233 (+14)
• MC Táňa Čičová
Margaréta prekvapila šokujúcim priebežným 
výsledkom vo finálovom kole, kedy po prvej 
deviatke mala na score karte (-4). Spôsobila tým 
pri on-line scoringu v klubovni malú senzáciu. 
Ešte pred poslednou jamkou mala zapísaných 
(-2). Žiaľ nemilosrdná 18. jamka (ostrovný par 5) 
skorigovala jej úsilie “iba” na par. Michaela sa po 
trocha rozpačitom 1. kole pomaly dostávala do 
tempa. Žiaľ po finálovom kole to stačilo už iba na 
delené 4. miesto. Zvíťazila Gloria Handl (AT) 221 
(+2) pred Mercedes Rudolf (AT) 224 (+5) a Chantal 
Düringer (AT) 226 (+7).

U18 BOYS
• 9. miesto Matej Babic 72 (-1), 73 (par),  

79 (+6) =224 (+5)
• MC Jakub Kokavec
Matej patril po 2 kolách s výborným priebežným 
výsledkom (-1) medzi hlavných ašpirantov na 
medaile. Žiaľ úvod finálového kola (double-bogey 
na 1. jamke) a najmä jeho záver (2x double-bogey 
na 17. a 18. jamke) ho odsunuli až na konečné 9. 
miesto. Zvíťazil Laurenz Kubin (AT) 208 (-11) pred 
Christophom Bleier (AT) 213 (-6) a Romanom 
Lengeling (DE) 216 (-3).

Z našej výpravy bola najúspešnejšia Antónia 
Zacharovská, ktorá v súťaži dievčat skončila na 
skvelom 6. mieste. Posledné kolo ukončila so 
skóre -4. Víťazkou kategórie dievčat sa stala 
Nemka Paula Schulz-Hansseen. Michael Prokop 
predviedol perfektnú hru práve v treťom kole, 
zahral -2, no keďže sa tretie kolo nakoniec 
nepočítalo, svoje individuálne ani tímového 
umiestnenie už v sobotu nezlepšil. Kategóriu 
chlapcov vyhral Nór Michael Alexander Mjasseth. 

U18 GIRLS
• 1. miesto Ema Dobiašová 72 (-1), 74 (+1),  

74 (+1) = 220 (+1)
• 6. miesto Linda Ilavská 84 (+11), 79 (+6),  

85 (+12) = 248 (+29)
Ema bola jednou z hlavných favoritiek tejto 
kategórie. Do posledného kola nastupovala so 
stratou 2 rán za 1. miestom. Avšak pevnými 
nervami a bojovným výkonom vo finále (3x birdie 
na 3 jamkách za sebou po predchádzajúcom 
double-bogey a bogey) nenechala nikoho na 
pochybách, že titul medzinárodnej majsterky 
Rakúska vo svojej kategórii si plne zaslúži. 2. miesto 
obsadila Johanna Ebner (AT) s výsledkom 225 (+6) 
a 3. miesto Vida Obersnel (SLO) 226 (+7).

U16 BOYS
• T8. miesto Bernard Vereš 76 (+3), 79 (+6),  

77 (+4) = 232 (+13)
• MC Matúš Kudláč
V tejto kategórii sa zišiel najväčší počet hráčov 
(50), pričom o dobré výsledky nebola núdza. 
Bernard sa v silnej konkurencii rozhodne nestratil 
a vďaka konzistentným kolám obsadil zaslúžene 
delené 8. miesto. Zvíťazil Norwin Gohm (AT) 218 
(-1) v play-off pred Timom Bertenbreiter (DE) 218 
(-1) a Janom Gählich (DE) 224 (+5).

U16 GIRLS
• 8. miesto Elena Mária Tarabová 81 (+8),  

84 (+11), 86 (+13) = 251 (+32)
Elena Mária nebola so svojimi výsledkami veľmi 
spokojná. Avšak celkové umiestnenie v top10 

v silnom štartovom poli rozhodne nebolo 
sklamaním. Zvíťazila Luisa Liliana Vogt (DE) 
227 (+8) pred Laurou Fangmeyer (AT) 229 (+10)  
a Deliou Bleier (AT) 232 (+13).

U14 BOYS
• 8. miesto Adam Benčík 80 (+7), 77 (+4), 81 

(+8) = 238 (+19)
• MC Šimon Novotný
Adam ukázal veľmi bojovný výkon (4× birdie  
v 2. kole a 3× birdie v 3. kole) a určite nazbieral 
na tomto turnaji veľmi cenné skúsenosti do svojej 
ďalšej kariéry. Zvíťazil Stanislaus Koch (AT) 220 
(+1) pred Timom Wiedemeyer (DE) 223 (+4)  
a Timotejom Formanek (CZ) 230 (+11).

U12 BOYS
• 2. miesto Tomáš Šmiček jr. 83 (+10), 75 (+2), 

79 (+6) = 237 (+18)
• MC Adam Labanc
Veľmi napätá situácia vládla v tejto kategórii pred 
finálovým kolom. Za fenomenálnym ukrajincom 
Levom Grinberg s výsledkami 72 (-1) a 75 (+2) 
sa rozpútal boj o ďalšie medailové pozície. V hre 
boli okrem Tomáša ďalší 2 hráči z Česka. K našej 
radosti najsilnejšie nervy ukázal práve Tomáš, kedy 
finálovým výsledkom 79 (+6) sa o 1 ranu umiestnil 
na výbornom 2. mieste. Zvíťazil Lev Grinberg (UA) 
222 (+3) a na 3. mieste skončil Matej Chramosta 
(CZ) 238 (+19).  

RÓBERT VEREŠ

adresu Michalák a ďalej pokračoval s hodnotením 
ženskej kategórie: „Medzi ženami sa do hry po 
ťažkom období dokázala vrátiť Natália Hečková. 
Vo finále pôsobila, že ešte nie je vo svojej koži. 
Odhodlala sa však k útoku v pre ňu najnevhodnejšej 

VÝSLEDKY MUŽI
1. MACH Pavol
2. BAČA Matěj
3. ZUŠTÁK Lukáš

VÝSLEDKY ŽENY
1. HEČKOVÁ Natália
2. HNIDKOVÁ Rebecca
3. DOBIÁŠOVÁ Ema

chvíli – v čase, keď po deviatich jamkách prehrávala 
o 4. Takýto obrat vo finále naozaj nie je často vídaný. 
Spôsobila tým ťažkosti súperke Rebecce Hnidkovej, 
ktorá bola dlhý čas oveľa bližšie k titulu, než Natália 
a nakoniec prehrala.“

Nepochybne možno konštatovať, že na takom 
skórovacom ihrisku, akým Nitra pre dlhých hráčov 
nepochybne je, dokážu viacerí naši hráči zahrať 
veľmi slušné a nízke skóre, samozrejme v prípade, 
že sa vyvarujú hry do rafov. Nitra je v tejto chvíli 
za nami, no s väčšinou účastníkov sa uvidíme 
onedlho na Majstrovstvách Slovenska juniorov 
v Sedine, čo je typovo úplne iné ihrisko a preverí 
hráčov po každej stránke. 

Tímovú súťaž ovládli na Kunětické Hoře Nemci, 
domáci Česi skončili na 7. mieste. Slováci sa 
umiestnili na 23. priečke, čím o jedno miesto 
vylepšili vlaňajší výsledok z Nórska. Tréner Pavol 
Bielik po turnaji našich mladíkov pochválil. „Hráči 
pristúpili k tomuto turnaju zodpovedne a snaživo, 
takže ich hru hodnotím kladne. Som spokojný  
s prístupom aj držaním taktiky na ihrisku,“ povedal 
po návrate z turnaja. 



 
Radosť z jazdy
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RADOSŤ BEZ 
KOMPROMISOV.

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

SLOVENSKÝ GOLFOVÝ REPREZENTANT RORY SABBATINI OBSADIL 
na záverečnom major turnaji sezóny DELENÚ 16. POZÍCIU

Slovenky medzi amatérskou elitou NA ME V ANGLICKU

RORY SABBAT INI BUDE HRAŤ 
SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN 2019

Rodák z juhoafrického Durbanu v nedeľu 
na 148. ročníku The Open Championship 
vyrovnal par ihriska v severoírskom  
klube Royal Portrush, keď potreboval  
na absolvovanie osemnástich jamiek  

Na ihrisku Parkstone Golf Club  
na britskom pobreží sa uskutočnili 
Majstrovstvá Európy v golfe žien.  
Slovensko reprezentovala trojica  
najlepšie postavených hráčok  
svetového rebríčka – Anika Bolčíková  
a Natália Hečková a aktuálna majsterka 
Slovenska v hre na rany Katarína  
Drocárová.

Rory Sabbatini bude hrať Slovak 
Championship Open v Penati Golf Resorte! 
Na aktuálne 84. hráča na svete Roryho 
Sabbatiniho sa môžete prísť pozrieť a svoje 
kúzlo Vám predvedie už 9.-10. 9.2019 v 
Penati Golf Resorte.

Slovak Championship Open je primárne určený 
pre profesionálov a má dotáciu 10 000 €, no 
napriek tomu si ho môžu zahrať aj najlepší amatéri. 
Slovak Championship Open píše svoju pätročnú 
históriu vďaka 2 slovenským profesionálom Paľovi 
Bielikovi a Petrovi Petrovičovi, ktorý sa za týmto 
turnajom skrývajú. Minulý titul bude obhajovať 
Filip Mrúzek. V minulom roku sa zúčastnili 
profesionáli zo 7 zahraničných krajín ako napríklad 
Anglicko, Švajčiarsko, Čína, Slovinsko. V tomto 
roku však privítame aj hráča so 6 víťazstvami 

na PGA Tour Roryho Sabbatiniho, ktorý sa po 
prvýkrát zúčastní profesionálneho turnaja na 
Slovensku. Bude zaujímavé, ako spolu v jednom 
flajte nastúpia hráči, ktorí nielenže sledujú svetovú 
PGA, ale zahrajú si s jedným z nich v jednom flajte 
na Slovak Championship Open. Popri možných 
potencionálnych víťazoch v roku 2019 sa totiž 
na pohári Slovak Championship Open môže 
vyskytnúť aj momentálne najvyššie postavený 
hráč v rebríčku PGA a predpokladaný účastník 
najbližších Olympijských hier v Tokiu.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov golfu 
na úžasné divadlo golfového umenia v dňoch 9.-
10. 9. 2019. Záujemcovia, ktorí by si radi zahrali 
s profesionálmi v jednom flighte sa môžu prihlásiť 
na PRO-AM turnaj v nedeľu 8. 9. 2019. Prihlásiť sa 
môžete na info@golfslovakopen.sk. 

EUROPEAN LADIES´S AMATEUR 
CHAMPIOSHIOP 2019 VÍŤAZKA

HEWSON Alice -7 (72, 70, 73, 66)
SLOVENKY

BOLČÍKOVÁ Anika +9 (76, 80, 69)
DROČÁKOVÁ Katarína +11 (77, 79, 71)

HEČKOVÁ Natália  +14 (79, 79, 72)

71 rán a v celkovom súčte si udržal  
skóre -2. Najväčšiu časť z celkovej  
dotácie 10,75 milióna amerických  
dolárov si odnesie Ír Shane Lowry,  
ktorý triumfoval s bilanciou -15.

Na turnaji sa predstavila absolútna európska 
amatérska elita. Po trojkolovej kvalifikácii 144 
hráčok si účasť vo finále zabezpečila najlepších 60. 
Naše reprezentantky sa do finále nedostali. Anike 
Bolčíkovej chýbali 4 rany, Kataríne Drocárovej 
6 a Natálii Hečkovej 9 rán. Vyrovnanosť turnaja 
na takejto úrovni potvrdilo aj záverečné kolo, veď 
neskoršia víťazka domáca Angličanka Alice Hewson 
sa po kvalifikácii nachádzala na delenom 24.-28. 

Skúsený golfista predvádzal počas turnaja stabilnú 
výkonnosť, vo štvrtok a v piatok zahral zhodne 
jednu ranu pod par, v sobotu a v nedeľu zostal na 
„nule“. Pre Sabbatiniho je to najlepšie vystúpenie 
v slovenských farbách na podujatí kategórie major, 

mieste a na prvé miesto strácala 7 rán. Skvelým 
výsledkom -6 v poslednom kole sa prebojovala do 
záverečného rozstrelu. V ňom porazia Fínku Kristu 
Junkkari.
„Naše reprezentantky na turnaji ukázali, že dokážu 
na takomto fóre dosiahnuť výsledky porovnateľné 
so svetovou špičkou. V porovnaní so svetovými 
hráčkami im ešte chýba herná vyrovnanosť a v tomto 
prípade aj skúsenosti s ostrovným typom ihrísk, 

na júnovom US Open skončil 43. Jeho kariérnym 
maximom zostáva druhá priečka z Masters v roku 
2007. 

Zdroj: SITA

ktorý sa vyznačuje extrémnou tvrdosťou grínov  
a ťažko hrateľnými roughmi,“ zhodnotil vystúpenie 
našich hráčok vedúci výpravy Kamil Drocár. 


