
XX. ESGA Master Team Championship and Cup 70 + 
24. 6. 2019 – 27. 6. 2019, Švedsko -  Bastad. 

 
V dňoch 24.6.2019 – 27.6.2019 sa konali majstrovstva seniorov družstiev 
kategórii Master (70 plus) vo Švédsku. Mesto Bastad hostilo 15 šesťčlenných 
družstiev v kategórii master 70 +  Championship  (brutto tím hrajúci na rany – 
brutto strokes). Do súťaže Cup šesťčlenné družstvá vyslalo až 19 krajín. Hralo 
sa na stablefordy. Po dvojročnej skúšobnej dobe vo Švédsku bola uvedená do 
života oficiálne kategória 75+ Supermáster. Slovensko nesúťažilo v tejto 
kategórii. Slovenskú delegáciu tvorilo 12 reprezentantov a 4 sprevádzajúce 
osoby. Ubytovanie našej delegácie bolo v peknom hoteli Riviera Strand na 
brehu mora asi 7 km od golfového klubu.   

 
Obe naše družstvá boli rozdelené do troch dvojíc. Za prvú brutto dvojicu hrali 
Viliam Maroš a Andrej Černák. Za druhú dvojicu nastúpili Anton Holos a Jozef 
Kuráň. Za tretiu brutto dvojicu nastúpili Anton Strnad a Peter Muška. Netto 
tím tvorili dvojice: Peter Bošanský a Jano Eller, Jozef Hutta a Jano Svíba, 
Vladimír Sykora a Štefan Kozel. Prvé dva dni sa hralo systémom 4BBB. 
V brutto skupine (Championship) sa započítal do celkového skóre lepší 
výsledok, menší počet rán na jamke. V netto skupine sa započítavali 
stablefordové body.  



Brutto tím po prvom dni mal skóre 160 rán a skončil na 14 mieste zanechajúc 
za sebou Poľsko. Po druhom dni keď brutto tím zahral 167 rán, potvrdil 
pozíciu na 14. mieste a zanechal za sebou Francúzsko. Tretie kolo, v ktorom už 
hral každý hráč za seba Slovensko si vylepšilo pozíciu a dosiahlo 13. miesto 
pred Poľskom a Portugalskom.  
Netto tím po prvom dni získal 63 bodov. Druhý deň  zahral 74 stablefordových 
bodov a zanechalo za sebou Chorvatsko. Po treťom rozhodujúcom dni 
skončilo Slovensko na 17 mieste pred Belgickom a Chorvátskom. 

Švédsko ako hostiteľská krajina zorganizovala majstrovstvá na vynikajúcej 
úrovni. Golfové ihriská New Bastad ako aj Old Bastad boli perfektne 
pripravené. Kyvadlová doprava z ihriska do hotelov a späť bola plynulá a  bez 
zbytočných strát času. Dôstojnú atmosféru upevnilo aj slávnostné otvorenie 
turnaja v predvečer súťažných kôl pri ktorom všetky družstvá nastúpili 
v sl ávnostných uniformách. Galavečer spojený s odovzdávaním medajlí sa 
konal v spoločenskej miestnosti hotela Riviera Strand. Za prítomnosti všetkých 
družstiev s celkovým počtom 252 hráčov  odovzdával ceny prezident švédskej 
asociácie pán Bo Rydén. Pri odovzdávaní mu asistoval prezident ESGA pán 
Georges Gevers.              
Poďakovanie reprezentantom - účastníkom XX. ESGA Master Team 
Championship & Cup 70+.  
 V mene Výkonnej rady ASGS Vám 
ďakujem za dôstojnú reprezentáciu 
slovenského seniorského golfu a farieb 
ASGS. Slovenský tím bol plnou súčasťou 
majstrovstiev Európy v kategórii Master. 
Ako herne tak aj spoločensky. Naše 
umiestnenie zodpovedá realite nášho golfu 
a jeho histórii. Aj keď je krátka, spoločnosť 
európskych seniorských golfistov ju vníma 
pozitívne vďaka naším reprezentantom v 
predchádzajúcich účastiach. Teraz sme 
štartovali prvý krát v oboch kategóriách. 
Prišli sme ako noví hráči a získali sme 
neoceniteľné skúsenosti. Pevne verím, že ich 
zúročíme v príprave a účasti na budúcom XXI. ročníku majstrovstiev ESGA, 
v kategórii Master ktoré sa bude konať od 2. - do 6. júna 2020 vo Svajčiarsku. 
  
Peter Muška  
Hrajúci kapitán a Prezident ASGS.  


