
XX.  Medzinárodné seniorske majstrovstvá ASGS. 
GOLFOVÝ SVIATOK SLOVENSKÝCH SENIORSKÝCH GOLFISTOV NA TÁĽOCH. 

 
Vážení golfoví priatelia. 
V dňoch 8.  až 10. júla 2019 sa konali na Táľoch XX. 
Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS – SLOVAK 
SENIOR OPEN. Účastníkov privítalo nádherné tatranské 
počasie a ihrisko vo vynikajúcom stave. Spolu so 101 
seniormi to vytvorilo skutočnú sviatočnú atmosféru.  

Motto našej Asociácie je „podpora súťaženiu 
a priateľstva v seniorskom golfe“. Naše motto bolo splnené 

na 100%. V hre na rany súťažili tí najlepší seniori, ktorých na Slovensku máme 
a konečný výsledok sa dramaticky dotváral až na poslednej 54. jamke. V kategórii Netto 
o víťazovi rozhodol až dodatočný duel na 18 jamke. Atmosféru priateľstva vytvorilo 
všetkých 101 hráčov, ktorí boli tolerantní a rešpektovali tú skutočnosť, že hrali hráči 
s rôznymi HCP.  

V nedeľu v predvečer turnaja sa konalo slávnostné otvorenie turnaja. V príhovore 
Prezidenta ASGS  Petra Mušku okrem iného zaznelo aj želanie Výkonnej rady ASGS, aby 
sa tento turnaj stal sviatkom slovenského seniorského golfu a bol manifestáciou jeho 
rozvoja. Prezident konštatoval vynikajúcu účasť a prípitkom želajúcim peknú hru 
a krásne rany, vyhlásil turnaj za otvorený. V závere pozval účastníkov na pondelkový 
Spoločenský večer pri príležitosti XX. jubilea turnaja do spoločenských priestorov 
Golfového klubu Tále.   

Večer po prvom turnajovom dni patril spoločnému stretnutiu účastníkov.  Počas 
Spoločenského večera Prezident ASGS poďakoval všetkým účastníkom za účasť na 
turnaji a v mene VR ASGS poďakoval sponzorom za finančnú a technickú pomoc pri 
organizovaní ako Spoločenského večera, tak aj samotného turnaja. Zástupca 
organizátorov, generálny riaditeľ GK Tále, pán Ľuboš Ďurinďák vyjadril spokojnosť nad 
rastúcimi prejavmi tradícii v golfe, ktorými nositeľom sú práve   seniori. Ako hostiteľ 
privítal účastníkov turnaja a zaželal im krásne počasie a peknú hru. Účastníci večera, 
mnohí oblečení v slávnostných uniformách ASGS strávili večer diskusiami o tom čo nás 
všetkých spája a to je golf v každom jeho rozmere.  

Majstrovstvá sa hrali v štyroch kategóriách. Seniori, seniorky a seniori-master 
(70+) súťažili na rany. Kategória Netto súťažila na stablefordové body. Zároveň boli  
vyhlásené aj doplnkové súťaže.  

Doplnkové súťaže sú síce skôr ozdobou stablefordových turnajov, ale predsa hrať 
na rany a skúsiť si byť dlhý alebo presný odpal na jamke, ktorá je vytesnená zo štyroch 
strán okrajom bankru, stúpajúcim svahom, lesným porastom alebo rafom si pýta istú 
ruku. V súťaži Nearest to Pin počas troch súťažných dní boli najbližšie k jamke Viliam 
Maroš – 30 cm, Miroslav Juhász - 187 cm a Michal Žeňuch - 324 cm. V súťaži Longest 
Drive najdlhšie odpaly u mužov mali Štefan Chudý - 257 m, Peter Čerešník - 265 m, 
Ladislav Valíček - 246 m a u žien Lucia Čilíková 203 m a 199 m, Mária Hrušková - 172 m. 
Vďaka sponzorom si víťazi odniesli okrem potlesku aj spomienkové darčeky. 

Najdôležitejším na majstrovstvách boli výsledky hlavných súťaží. V kategórii 
Netto tretie miesto s 97 stb. obsadil Ján Velčic z GCW. O prvom mieste rozhodol až 
rozstrel na 18. jamke medzi Petrom Ošvátom GCSCO a Erichom Szedélym GKB, ktorí po  
základnej časti dosiahli 99 stb. Viac šťastia  na rozstrelovej jamke mal a  prvé miesto 
odsadil  Erich Szedély,  druhé miesto obsadil Peter Ošvát. 



V kategórii seniorky tretie miesto s počtom 278 rán obsadila Katarína Opršalová  
GCW. Druhé miesto s rovnakým počtom 278 rán, ale s lepším výsledkom na posledných 
9. jamkách získala Mária Hrušková GKT. Prvé miesto s počtom 257 rán obsadila Eva 
Klačková GKT.       

V kategórii Senior-master, ktorá sa postupne začína napĺňať kvalitnými hráčmi, 
súťažilo 14 hráčov. Tretie miesto obsadil Andrej Černák GCPEG s počtom 276 rán. Druhé 
miesto s počtom 267 rán obsadil Ján Lešo GCPEG. Prvé miesto s počtom 253 rán obsadil 
Viliam Maroš  GCPEG.   

V hlavnej kategórii 
Senior sa pódiové 
umiestnenie menilo 
každý deň. Po prvom dni 
 prvé miesto obsadil Igor 
Taraba s počtom rán 74, 
druhé miesto Roland 
Hnilica s počtom 79 rán a 
tretie miesto patrilo 
Jurajovi Šitinovi s počtom 
81 rán. Druhý deň si 
postavenie vo vedení 
udržal Igor Taraba 
s počtom 154 rán. Po 
zahratí 75 rán v druhý 
deň a celkovým počtom 
160 rán sa na druhé miesto prebojoval Michal Žeňuch. Tretie miesto si udržal Juraj 
Šitina so 161 ranami. Až tretí deň rozhodol o celkovom víťazovi. Michal Žeňuch s 
 výsledkom 76 rán v tretí deň a celkovým počtom 236 rán  sa stal medzinárodným 
a národným majstrom ASGS. S výsledkom 77 rán v tretí deň a celkovým počtom 238 rán 
sa  na druhom mieste umiestnil Juraj Šitina. Na treťom mieste s počtom  243 rán skončil 
Igor Taraba, ktorému sa hra v poslednom kole nedarila podľa jeho predstáv.  

Slávnostné odovzdávanie cien a pohárov moderoval Prezident ASGS Peter Muška. 
Poďakoval sa všetkým hráčom za vynikajúcu hru, ktorú seniori dokázali udržať počas 
celých troch dní na vysokej úrovni. 
Konštatoval, že celý turnaj bol odohratý 
bez komplikácii a s tolerantnosťou, 
ktorá ku golfu patrí. Na záver vyslovil 
poďakovanie spriazneným osobám 
a spoločnostiam, ktoré ako vecne tak aj 
finančne pomohli realizovať tieto 
majstrovstvá, členom Asociácie 
a Výkonnej Rady ASGS, bez ktorých by 
tento turnaj nemohol byť uskutočnený 
a v neposlednom rade domácemu klubu 
za kvalitne pripravené tréningové 
plochy a ihrisko počas celých 
majstrovstiev. 

 
 

Peter Muška  
Prezident ASGS , 12. 7. 2019 


