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PREHĽAD VÍŤAZOV VŠETKÝCH KATEGÓRII

KATEGÓRIA DO 12 ROKOV Tomáš Šmiček / Laura Póšová KATEGÓRIA MID-AM (OD 40 ROKOV) Robert Baumgartner / Zuzana Bieliková

KATEGÓRIA DO 14 ROKOV Tobias Munk / Vivien Vranková KATEGÓRIA SENIOR ROKA Igor Taraba / Dorota Zlochová

KATEGÓRIA DO 16 ROKOV Matúš Kudláč / Antónia Zacharovská VÝKON ROKA
Vladimír Mitro (za vysoký počet  
odohratých turnajových kôl)

KATEGÓRIA DO 18 ROKOV Pavol Mach / Ema Dobiašová PROFESIONÁL ROKA Rory Sabbatini

KATEGÓRIA DO 21 ROKOV Branislav Lučanský / Anika Bolčíková HRÁČ ROKA Pavol Mach / Anika Bolčíková

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA
OCENILA NAJLEPŠÍCH GOLFISTOV ROKA 2019

VÝROČNÁ KONFERENCIA 
SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE

TRNAVA

RED OAK GOLF KLUB, Lužianky

Slovenská golfová asociácia 
odovzdala v piatok (14. 2. 2020) 
ceny najúspešnejším hráčom golfu 
v sezóne 2019. V trnavskom hoteli 
Holiday Inn dominovali najmä 
Anika Bolčíková a Pavol Mach, 
ktorí si sošky vybojovali v dvoch 
kategóriách.

Bolčíková patrí medzi reprezentantky, 
ktoré sa dlhodobo zdržujú v  zahraničí, 
aj preto prvý raz ocenenie celkovej ví-
ťazky Hráčky roka získala najmä vďaka 
turnajom v  zahraničí – na Czech Inter-
national Championship obsadila štvr-
té miesto, v  susednom Česku ovládla 
majstrovstvá na jamky a  na European 
Ladies Championship skončila na 81. 

V stredu 26. februára sa konala 
Výročná konferencia Slovenskej 
golfovej asociácie v priestoroch  

mieste. Okrem toho si hráčka Golfové-
ho klubu Agama do rebríčku započíta-
la výborné umiestnenia aj z  americkej 
univerzitnej ligy, kde hrá za tím Old Do-
minion University. Cenu si prevzala tiež 
v kategórii junioriek do 21 rokov.

Víťaz ocenenia Hráč roka – Pavol Mach, 
si do bodovania zapísal významné body 
zo slovenskej epizódy medzinárodné-
ho turnaja Faldo Series, kde výhrou 
získal tiež vstupenku na svetové Grand 
Final. Na súťaži obsadil v  silnej konku-
rencii svetových hráčov v  Spojených 
arabských emirátoch ôsmu priečku. 
Na European Team Championship mu 
patrila deviata pozícia a v Nemecku na 
najvýznamnejšom juniorskom podu-
jatí German Boys Open obsadil ôsme 

Red Oak Golf Klubu v Lužiankach 
pri Nitre.

miesto. Hráč Alpinky Košice navyše bo-
doval aj na slovenských turnajoch, kde 
mu prvenstvo patrilo na Majstrovstvách 
SR klubových družstiev a Slovak Ama-
teur Match Play Championship. Jam-
kový majster sa dlhodobo umiestňuje 
na vrchole slovenského amatérskeho 
rebríčka a  ocenenie celkového víťaza 
už získal po tretíkrát. Druhou víťaznou 
kategóriou sa preňho stali juniori do 18 
rokov. 

Výhra v  jednotlivých kategóriách bola 
podmienená prvenstvom v  rebríčku 
amatérskych golfistov (vo svojej ka-
tegórii, prípadne celkovo). Medzi de-
butantmi medzi ocenenými sa stal 
profesionál Rory Sabbatini, ktorý pod 
slovenskou vlajkou vybojoval prvú vý-

Bohatá účasť členských klubov prispela 
k širokej diskusii. Prezídium prezento-
valo výsledky a činnosti v roku 2019 a 
zároveň návrhy činností v tomto olym-
pijskom roku. Otvorená debata plná 
otázok a odpovedí bola velmi konštruk-
tívna. Členovia Slovenskej golfovej aso-
ciácie sa zaujímali o všetky predložené 
dokumenty, ako napríklad o Výročnú 
správu za rok 2019, Návrh plánu činnos-
ti na rok 2020, tak o kalendár pre rok 
2020, ako aj o návrh rozpočtu pre rok 

hru na PGA Tour v histórii slovenského 
golfu, na turnaji QBE Shootout (spolu 
s  Kevinom Twayom). Naopak niekoľko-
násobnými víťazmi sú Laura Póšová, 
Tobias Munk, Antónia Zacharovská, Ma-
túš Kudláč, Ema Dobiašová, Igor Tara-
ba,  Vladimír Mitro a Zuzana Bieliková. 
Tá sa medzi špičkou slovenského golfu 
nachádza už dlhé roky, a to navzdory 
jej pracovnej vyťaženosti. Na Slovensku 
svoje kvality opäť potvrdila na Majstrov-
stvách SR v kategórii Mid-Am, keď sa 
stala už trojnásobnou držiteľkou titulu 
a vody rozmútila aj na MSR klubov, kde 
výrazne prispela k víťazstvu svojho tímu 
Penati Golf Resort. Na historicky prvých 
Majstrovstvách Európy Mid-Age obsa-
dila 14. miesto.

2020. Zároveň bol prijatý nový členský 
klub  – Golfový klub Borša, o.z., ktorého 
zameraním budú najmä deti a mládež. 
Jeho domovským ihriskom je prenor-
movaná 9 jamková Akadémia v Hrubej 
Borši.

Veríme, že tohtoročná golfová sezóna 
„obohatená“ o mužský a ženský golfový 
turnaj v rámci Olympijských hier v To-
kiu pomôže k ďalšiemu napredovaniu 
golfovej hry na Slovensku.
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TURNAJE 2020 – NOVINKY

ZÁSTUPCOVIA SKGA NA 
TOURNAMENT ADMINISTRATORS 
AND REFEREES SCHOOL

PODUJATIA SKGA a EGA

Pre najmladších hráčov sme pripravili 
sériu podujatí pod názvom TON 2020 
by Rory Sabbatini. Toto podujatie je ur-
čené hráčom do 16 rokov, s HCP až do 
45. Doposiaľ v Túre olympijských nádejí 
hrávali len hráči do 14 rokov a  s  maxi-
málnym HCP 36. Novinkou sú aj ka-
tegórie, ktoré budú hrať len 9 jamiek. 
Ide o hráčov do 10 rokov, ktorí na dlhých 
ihriskách budú hrať zo špeciálne skráte-
ných odpalísk a o hráčov s HCP 37-45 vo 
veku 11-16 rokov. Nosiči na turnaji TON 
2020 by Rory Sabbatini budú povolení 
len pre hráčov do 10 rokov. Nosičom ne-

smie byť PRO. Pre účastníkov túry chys-
táme aj prekvapenia súvisiace s Rorym  
Sabbatinim. Dva turnaje zo série sa 
uskutočnia na východe Slovenska pri 
Košiciach, na 9 jamkových ihriskách Al-
pinka a Red Fox Malá Ida, aj tieto budú 
riadne zahrnuté do celoročného hod-
notenia série.

Pre juniorov pripravujeme dve SKGA 
Junior Tour, a  to na ihriskách v  Hru-
bej Borši a  Penati – Heritage. Zme-
nou oproti vlaňajšku je to, že sú za-
kázaní PRO ako nosiči. Turnaj je 

otvorený pre hráčov do 21 rokov, no-
sičom v  turnaji môže byť iba osoba, 
ktorá sama nepresiahla vek 21 rokov.
SKGA Tour bude mať 5 trojkolových 
podujatí, rovnako ako v  roku 2019, hra-
cie dni budú sobota až pondelok. No-
sičom nesmie byť osoba so štatútom 
PRO. Zmení sa systém vyhodnotenia 
celosezónnej súťaže, celkovým víťazom 
SKGA Tour sa stane hráč, ktorý nazbiera 
najviac bodov za umiestnenia vo svojej 
kategórii.

Pre kategóriu mid am a  senior pripra-
vujeme 5 dvojdňových podujatí MID 
AM SENIOR TOUR 2020. Aj v  týchto 
turnajoch hráči budú bojovať aj o  cel-
kové víťazstvo v  ročníku. V  júli 2020 sa  

v Hrubej Borši uskutočnia Majstrovstvá 
Európy družstiev mužov a chlapcov (di-
vízia 2), pod záštitou EGA. Pre všetky 
vekové kategórie SKGA pripravuje maj-
strovské súťaže.

Golfový rezort Penati aj v  roku 2020 
bude hostiť Slovakia Challenge Tour 
a  v  septembri sa na rovnakom ihris-
ku uskutoční aj Slovak Championship 
Open, za účasti Roryho Sabbatiniho. Na 
týchto podujatiach sa predstavia aj slo-
venskí hráči. Profesionáli, aj nominovaní 
amatéri. Mimo územia SR nás okrem 
iných zaujímavých turnajov čaká aj tur-
naj olympijský, kde pod slovenskou vlaj-
kou nastúpi Rory Sabbatini.

V roku 2020 čakajú na golfistov na Slovensku viaceré  
zaujímavé podujatia, ktoré pripravuje SKGA a EGA.

Začiatkom februára sa dvaja zástupcovia našich rozhodcov zúčastnili kurzu 
medzinárodných rozhodcov v St Andrews usporiadaného v réžii R&A.

Tento kurz „Tournament Administrators and Referees School“ známy pod skratkou 
TARS úspešne absolvovali Kamil Búzek a Richard Hrabčák. Týmto rozšírili rady slo-
venských medzinárodných rozhodcov golfu a budeme sa těšiť na ich nasadenie  
a pôsobenie na slovenských golfových ihriskách. Gratulujeme!


