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JURAJ ZVARÍK MAJSTROM LGK s rekordným výsledkom

MAJSTRAMI SLOVENSKA KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV 2019 tímy Penati

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIOROV 2019 úspešne za nami

NA SLOVAK AMATEUR MID-AM CHAMPIONSHIP 2019 V HRUBEJ BORŠI úradovalo počasie

Juraj Zvarík sa stal absolútnym víťazom 
PRO kategórie na víkendových otvorených 
Majstrovstvách Lomnického golfového 
klubu na rany, ktoré sú zaradené  
vo World Amateur Golf Ranking.

Na ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici zahral 
hneď prvý deň rekord ihriska 65 rán. Druhý deň mal 
o dve viac, v posledný tretí zahral 69 rán (celkovo 
-15 rán za 3 dni). „Týždeň pred turnajom som bol na 

Heritage Course v Penati Golf Resort 
hostil od piatku 30. 8. 2019 Majstrovstvá 
Slovenska klubových družstiev. Tento rok 
bol v znamení silnej a početnej účasti 25 
družstiev z celého Slovenska. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa na šampionáte zúčastnili.

Majstrovské tituly v ženskej i mužskej kategórii 
obhájili víťazi vlaňajšieho ročníka, tímy z Penati. 
Ženský tím bol v rovnakom zložení ako pred 
rokom. Líderkou Penati I bola Zuzana Bieliková  

Golfový rezort v Sedine hostil Medzinárodné 
juniorské majstrovstvá Slovenska. Naši 
golfisti sa v silnej zahraničnej konkurencii 
nestratili a organizátori si počas troch dní 
poradili s chladnými ránami, obedňajšími 
horúčavami aj dažďom.

Tohtoročné Majstrovstvá Slovenska  
hráčov a hráčok v Mid-Am kategórii (30+) 
prebiehali prvé dve kolá takmer pohodovo. 
No, po nočnej, veľmi silnej búrke sa tretie 
kolo najskôr posunulo, ale pre nevyhovujúce 
podmienky bolo napokon kompletne 
zrušené.

turnaji Czech Moneta PGA v Ropiciach, kde som sa 
umiestnil na 3. mieste s výsledkom -3 za 2 dni, čiže 
som si veril, no ani vo sne by mi nenapadlo, že môžem 
zahrať takýto výsledok. Rekord ihriska som vyrovnal, 
keďže -7 zahral Adam Puchmelter pred dvomi rokmi. 
Po prvom dni som cítil únavu, no mal som jasný cieľ 
na každej jamke – trafiť fairway a ďalšou ranou trafiť 
green, čo sa mi splnilo. Všetky tri dni som aj veľmi 
dobre patoval, a to bol kľúč k úspechu,“ povedal po 
víťazstve v Lomnici Juraj Zvarík. 

a do jej tímu patrili skvele hrajúce Ema Dobiášová 
s Alexandrou Kasperovou. Majstrovský titul získali 
po rozstrele s Weltenom na tretej jamke, keďže 
po 54 jamkách mali oba tímy rovnaký výsledok 
436 rán. Od prvého dňa viedol na šampionáte 
aj mužský tím Penati I. Trojica v zložení Lukáš 
Zušťák, Branislav Lučanský a Andrej Chochol sa po 
suverénnom výkone 433 rán, pýši majstrovským 
titulom. Za skvele pripravené ihrisko ďakujeme 
Penati GC s greenkeepermi a vďaka patrí 
samozrejme aj rozhodcovskému tímu. 

„Šampionát sa odohral na veľmi dobre pripravenom 
ihrisku, ktoré hráčov preverilo. Počas troch dní 
sme zažili aj horúce a pokojné počasie, ale aj silný 
vietor a krátke, no veľmi intenzívne zrážky. Počas 
posledného dňa aj prerušenie hry kvôli búrke  
a posledných 5 flajtov sa dohralo až po prestávke. 
Všeobecne ale ihrisko a počasie predpovedali 
dobré výsledky, napokon však mladí hráči až 
tak výrazne ihrisko „nerozstrieľali“, zhodnotil 
organizáciu hlavný rozhodca Rastislav Michalák 
a pokračoval v hodnotení športových výkonov:  
„V súčte rán po troch dňoch sa len málo hráčov 
dostalo pod PAR ihriska. Naši golfisti sa v konkurencii 
nestratili a umiestnili sa vysoko aj v medzinárodných 
kategóriách. V niektorých kategóriách však Slováci 
neprešli cutom v počte potrebnom na vyhodnotenie 
národnej kategórie a museli byť do finálového dňa 
posunutí z miest pod čiarou cutu.“

V Sedine medzi najlepšími juniormi nechýbala ani 
čerstvá víťazka St Andrews Junior Ladies´ Open 
2019 Antónia Zacharovská a vo svojej kategórii 
opäť zvíťazila. „Antónia Zacharovská hrala vo 
svojej obvyklej pohode a vyrovnane. Úspechy tejto 
sezóny nesporne prispeli k jej dobrému výkonu. Táto 
hráčka v každom turnaji dokazuje, že patrí k tomu 
najlepšiemu, čo slovenský golf vo svojej histórii 
mal a má,“ povedal Michalák na adresu 16-ročnej 
Slovenky.

Víťazi kategórie U18 Ema Dobiášová a Matej Babic 
získali okrem titulu majster/majsterka Slovenska 
aj miestenku na prestížny turnaj The Duke of York 
Young Champions Trophy. Tento turnaj bude 
o necelý mesiac v severoírskom Royal Portrush. Už 
od roku 2001 ho organizuje syn kráľovnej Alžbety, 
vojvoda z Yorku – princ Andrew. „Postupujúcim na 

VÝSLEDKY MUŽI
1. Penati I BIELIKOVÁ Zuzana, DOBIÁŠOVÁ Ema, KASPEROVÁ Alexandra

2. GC Welten HEČKOVÁ Natália, DROCÁROVÁ Katarína, ILAVSKÁ Linda, DZUBÁKOVÁ Hana

3. Lomnický GC ČIČOVÁ Táňa, ZACHAROVSKÁ Antónia

VÝSLEDKY ŽENY
1. Penati I ZUŠŤÁK Lukáš, LUČANSKÝ Branislav, CHOCHOL Andrej

2. Pegas RUŽEK Lukáš, ŠANGALA Adam, HUSÁRIK Samuel, KOKAVEC Jakub

3. GC Welten ZEMAN Matej, KUDLÁČ Matúš, BOBEK David, ONDRUŠ Gabriel

MAJSTRAMI SLOVENSKA SA STALI
DROCÁROVÁ Katarína Junior Ladies 21

DOBIÁŠOVÁ Ema Junior Ladies 18

ZACHAROVSKÁ Antónia Girls 16

RUŽEK Lukáš Junior Men 21

BABIC Matej Junior Men 18

MIČIAN Tomáš boys 16

The Duke of York môžeme len zaželať rovné a presné 
rany a tiež, nech si maximálne užijú ihrisko, ktoré 
nedávno hostilo The Open. Je absolútne nádherné, 
ale náročné,“ odkázal Dobiášovej s Babicom za 
SKGA Rastislav Michalák. 

Medzinárodnými víťazmi sa stali Mladen Mušura 
z Chorvátska a Zuzana Bieliková. Národnými 
šampiónmi sa stali Martin Vasilenko z GC Alpinka 
a Zuzana Bieliková z Penati GC. Ďakujeme všetkým 
hráčom a hráčkam za účasť a víťazom gratulujeme! 

MUŽI
1. MUŠURA Mladen (CHOR) 73, 79
2. ŠIMUNOVIČ Ivica (CHOR) 73, 80
3. VUČEMIL Željko (CHOR) 77, 77
4. VASILENKO Martin (SVK) 77, 78 

VÝSLEDKY MSR MID-AM
ŽENY

1. BIELIKOVÁ Zuzana (SVK) 68, 75
2. KACHLÍKOVÁ Katarína (SVK) 87, 84
3. Katarína RENDEKOVÁ (SVK) 90, 86
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RADOSŤ BEZ 
KOMPROMISOV.

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

ANTÓNIA ZACHAROVSKÁ VYHRALA 
St Andrews Junior Ladies  ́Open 2019

Slovenský golf zviditeľnila vo svete 
najlepším spôsobom Antónia Zacharovská. 
V Škótsku zvíťazila v hre na jamky  
na podujatí St Andrews Junior Ladies´  
Open 2019.

Pre 16-ročný slovenský talent je to zatiaľ najväčší 
úspech kariéry. Na St Andrews Junior Ladies´ 
Open už v minulosti dokázala vyhrať kvalifikáciu, 
no v jamkovke cez prvé kolo doteraz nikdy 
neprešla. Až v tomto roku sa jej podarilo vyhrať 
po kvalifikácii hneď 4 zápasy a zdvihnúť nad hlavu 
víťaznú trofej. Na ceste do finále zdolala naša 
golfistka Angličanku Ellie Docherty, jej krajanku 
Juliu Kerrigan, Belgičanku Elise Bishop a napokon 
aj Jordan Rothman z Juhoafrickej republiky. 
Slovenka vo finále vyhrávala po deviatej jamke o 1, 
po dvanástej o 2. „Nemôžem uveriť, že som vyhrala. 
Vo finále sa mi darilo, ale súperka hrala tiež veľmi 
dobre. Po deviatej jamke som bola -5 a vyhrávala 
som len o jednu jamku, takže to proti nej bolo naozaj 

ťažké,“ povedala bezprostredne po víťaznom putte 
(3/2) naša golfistka. S jej výkonom bol nadmieru 
spokojný aj vedúci výpravy Tomáš Krištof.  
„Je to skvelý výsledok, pretože Tonka musela najskôr 
prejsť kvalifikáciou, postupovalo 16 najlepších 
dievčat. Postupne si verila viac a viac. Semifinále 
a finále si už vyslovene užívala. Byť na Old Course 
je snom každého golfistu,“ zhodnotil účinkovanie 
mladej Slovenky Tomáš Krištof a dodal, že žiadne 
špeciálne pokyny pred záverečnými zápasmi 
nedostala. „To nie, snažili sme sa ju len podporiť. 
Hovorili sme Tonke, aby hrala svoju hru a užila si to.“

Mladá Slovenka rozdávala v Škótsku úsmevy na 
slávnostnom vyhlásení po boku víťaza chlapčenskej 
kategórie Edouarda Cereta z Francúzska. „Chcela 
by som veľmi pekne poďakovať Slovenskej golfovej 
asociácii, že mi umožnila zúčastniť sa na tomto 
turnaji, ktorý sa mi aj vďaka podpore zo Slovenska 
podarilo vyhrať. Ešte raz ďakujem za to, že mi všetci 
v SKGA držia palce,“ odkázala Antónia Zacharovská 
z dejiska. 


