
TURNAJ K+K Monarchy Trophy 2019, 
4. 6. 2019 – 6. 6. 2019, Česká republika, Konopište 

(Slovensko potvrdilo druhé miesto v Netto) 
 

Prvý medzinárodný turnaj, ktorého sa v tomto roku zúčastnili reprezentanti ASGS 
sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. Júna 2019 v krásnom golfovom areáli Konopište. Turnaj 
šiestich krajín, XX. ročník K+K Monarchy Throphy 2019 sa konal za krásneho slnečného 
počasia, striedavo na dvoch ihriskách d´Este a Radecký. Slovenská reprezentácia bola 
ubytovaná priamo v areáli golfových ihrísk v zámočku Konopište.  

Samotnému turnaju predchádzala kvalifikácia, pozostávajúca z troch 
dvojdňových turnajov, konaných nie vždy za pekného počasia. Kvalifikovalo sa z nich  po 
šesť hráčov do brutto tímu hrajúceho na brutto stableford body a šesť hráčov do netto 
tímu hrajúceho na netto stableford body. Systém hry turnaja bol rovnaký ako 
v predchádzajúcich rokoch. V prvý a druhý  deň turnaja hráči oboch tímov hrali vo 
dvojiciach, prvý deň Fourball Bestball, druhý deň Foursome s výberom drajvu.  Dvojice 
v brutto tíme tvorili  Jozef Fecko - Ladislav Valíček, Pavel Tripský - Ľubomir Miščík, a  
Miloš Zimka - Miloš Pagáč.  Dvojice v netto tíme tvorili Marián Vávra – Viliam Weiss, 
Jozef Kuráň – Ignác Pňaček a Anton Holos – Peter Muška. Tretí deň hráči hrali turnaj 
jednotlivcov. 

Brutto tím po prvom dni turnaja získal 66 bodov a skončil na 3. mieste. Druhý deň 
 so ziskom 52 bodov a celkovým počtom 118 bodov skončil na 5. mieste. Rozhodlo sa až 
v  posledný deň, keď po zisku 108 bodov a s celkovým počtom 226 bodov brutto tím len 
o jeden bod skončil za Slovinskom na 6. mieste. 

Netto tím po prvom dni skončil na 4. mieste s počtom bodov 85. Druhý deň 
výbornou hrou dvojice Kuráň – Pňaček 40 stbl. bodov sa Slovensko posunulo na 1. 
miesto s celkovým počtom 161 bodov. Tesne pred koncom záverečných hier 



jednotlivcov, mali tímy Česka a Slovenska najväčší a rovnaký počet 300 bodov. Do 
rozstrelu nastúpil Viliam Weiss a fantastickou štvrtou ranou do paru, čipom asi  
z desiatich metrov z forgreenu, umiestnil loptičku do jamky. Následne hra bola 
prerušená pre búrku a tak sa muselo čakať. Slovensko síce vyhralo duel a bolo by prvé, 
ale iba keby dvaja maďarský hráči na ihrisku absolútne zlyhali na posledných dvoch 
jamkách. Stačilo im zahrať iba jednu jamku a jedným hráčom jednou nad par a prvé 
miesto by získalo Maďarsko. A to sa aj stalo a tak Slovensko po niekoľkých minútach z 
pocitu víťazstva zagratulovalo 
Maďarsku k prvému miestu.  
 
Záverečné výsledky: 
Brutto tím:  Netto tím:             
Rakúsko 250 Maďarsko 301 
Česko  250 Slovensko 300 
Maďarsko 244 Česko  300 
Chorvátsko 237 Rakúsko 292 
Slovinsko 227 Slovinsko 269 
Slovensko 226 Chorvátsko 257 
 
 
 
Poďakovanie reprezentantom: 
Vážení priatelia, členovia tímu K+K Monarchy Throphy 2019 - reprezentanti.  
Chcem sa Vám poďakovať za skvelú reprezentáciu slovenského golfu a tiež našej 
Asociácie. S hrdosťou konštatujem, že úroveň seniorského golfu, ktorý má svoje 
špecifické vlastnosti dosiahol každý jeden z Vás. Takéto medzinárodné stretnutia majú 
okrem krásnej hry aj spoločenský rozmer. Že ho dosahujeme svedčí aj náš džentlmenský 
postoj k uznaniu maďarského víťazstva.  
Hoci chvíľu po fantastickom dueli  Viliama Weissa sme sa cítili 
víťazmi v Netto skupine, hoci sme boli unavení, hoci sme 
museli pre dážď čakať na výsledky, vedeli sme  sa vzchopiť a 
priateľsky uznať silu maďarského tímu.  
Niektorí prišli domov s  medailami, niektorí s vnútorným 
presvedčením zlepšiť sa, ale všetci s pocitom, že sme skutočne 
urobili všetko pre to, aby sa môj tím umiestnil čo najvyššie. 
Golf je silno induvidualistický, ale kto raz skúsil tímového 
ducha v tejto hre objavil v golfe ďalší rozmer.  
Prosím trénujte, zlepšujte sa posilňujte nielen svoje telo, ale aj 
svojho ducha, aby sme o rok na Táľoch ukázali všetkým, že 
sme skutočne dobrí. Je radosť byť kapitánom takýchto 
fantastických osobností. 
 
Peter Muška 
hrajúci kapitán a vedúci výpravy.  
 
 
 


