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TURNAJ O POHÁR PREZIDENTA ASGS – KONIEC SEZÓNY 2019. 

(Peter Muška, prezident ASGS) 

 

Vážený golfoví priatelia.  

Presne pred polrokom 16. 4. 2019 sme začali náš prvý turnaj SENIOR TOUR 

2019 na Red Oak v Nitre. Na Nitru tiež padlo rozhodnutie, keď sme riešili kde 

odohrať posledný turnaj sezóny. Hľadali sme miesto, ktoré by bolo najviac 

prístupné členom našej asociácie. Posledný 

turnaj, turnaj „O Pohár Prezidenta ASGS“ bol 

spojený so slávnostnou večerou pri ktorej sa 

odovzdávali ceny za samotný turnaj, ceny za 

turnaj Majstrovstvá Slovenska v jamkovej 

hre, ako aj ceny za dlhodobú súťaž SENIOR 

TOUR 2019. Pozvanie k slávnostnému 

udeľovaniu  cien prijali pán Tomáš Stoklasa, 

prezident  SKGA a pán Ľuboš Bíly, prezident 

GC Red Oak Nitra.  

Počas polročného obdobia sme okrem 

ôsmych   nominačných turnajov odohrali aj 

špeciálne turnaje. Na ihrisku GC Hron sa hral „Turnaj dvojíc“, na ihrisku GC 

Tále sa uskutočnil „XX. Ročník Slovak Senior Open“. V Lomnici na ihrisku GC 

Black Stork sa hral úspešný „Turnaj klubových družstiev“, a na golfovom 

ihrisku v Hrubej Borši sa v dňoch 30. septembra až 2. októbra odohral  turnaj 

„Majstrovstva Slovenska v jamkovej hre“. Sezóna sa vydarila máme rebríčky 

víťazov všetkých nominačných turnajov a tiež aj špeciálnych. Nominovanie 

hráčov na majstrovstva Európy pre rok 2019, či už v kategórii senior, alebo 

master bolo ukončené turnajom na Táloch. V tejto sezóne, tak ako je to uvedené 

v našich nominačných kritériách, sme dátumom uzavretia nominácii na 

príslušný EU turnaj, otvorili nomináciu na nasledujúci rok. To znamená, že 

turnaje, ktoré sa realizovali po nominačnej uzávierke pre rok 2019 sa 

započítavajú do nominačných turnajov nasledovného roku 2020. V kalendári sú 

tieto turnaje  označené +1. Týmto spôsobom získavajú všetky turnaje počas 

celého roka rovnakú kvalitu.  

 Turnaj v Nitre nebol nominačný. Tento posledný turnaj sezóny možno 

nazvať aj  stretnutie hráčov všetkých úrovní, reprezentantov a majstrov a hostí. 

Spoločne sme realizovali motto našej asociácie a to „ASGS podporuje súťaženie 

a priateľstvo v golfe medzi seniormi na Slovensku“ Hráči rôznej úrovne sa 

stretli najprv na ihrisku pretože jednotlivé flajty pre kanon štart pozostávali z 

hráčov rôznej výkonnosti. Tí menej skúsení, slabší mali možnosť vidieť tých 

najlepších a majstri si pripomenuli svoje prvé turnaje a obrnili sa trpezlivosťou. 

A že pre niektorých hráčov boli naši majstri skutočne vzorom a mali sa od koho 

učiť svedčí aj výsledok Rolanda Hnilicu a to že zahral jednu ranu pod par 
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ihriska. Dôležité bolo, že turnaj bol plynulý, všetci sme skončili približne v 

rovnakom čase a tak slávnostná večera mohla začala podľa programu.  

Vyhodnotenie turnajov prebehlo v dvoch fázach. Pred večerou sme 

vyhodnocovali turnaj „O pohár prezidenta ASGS“ a následne za ním boli 

vyhlásené výsledky jamkovej hry a celoročných súťaží. 

Turnaj „O pohár prezidenta ASGS“ sa hodnotil v 

klasických štyroch kategóriách a v piatich doplnkových 

súťažiach. Doplnkové súťaže: najbližšie k jamke zahral 

Pavol Gunda 143 cm. Najbližšie k línii, to znamená 

„fervej stred“ sa umiestnil Jozef Fecko 150 cm. Druhou 

ranou najbližšie k jamke sa umiestnil opäť Pavol Gunda, 

25 cm čím potvrdil presnosť svojej hry. Najdlhší odpal 

zaznamenali Viera Babjaková a Peter Šindelár.   

V kategórii netto tj. s HCP vyšším ako 16 sa na 

treťom mieste s počtom stb. bodov 39 umiestnil 

Miroslav Barna (GTT). Druhé miesto získal Ján 

Eller (GC Pegas), s počtom bodov 40 a na 

prvom 

mieste 

skončil 

Roman 

Rožnovják 

(ROGC) s počtom bodov 47. V kategórii 

ladies tretie miesto získala Dagmar 

Bizoňová (GKBO) s počtom 90 rán. Druhú 

priečku s počtom rán 84 získala Katarína 

Opršal

ová 

(GCW

). Na prvom mieste sa umiestnila Eva 

Klačková (GKT) s počtom rán 82. 

V kategórii master súťažilo 12 hráčov. 

Tretie miesto s počtom rán 86 obsadil Ján 

Eller (GC Pegas). Druhé miesto s počtom 

rán 82 

obsadi

l Viliam Maroš (GC Pegas). Prvé miesto 

s počtom rán 81 obsadil Anton Strnad (GC 

Black Stork). V kategórii senior tretie 

miesto obsadil Bohumil Škorec (AGAMA) 

s počtom rán 79. Na druhom mieste 

s počtom rán 75 sa umiestnil Ladislav 

Valíček (GC HB). Prvé miesto s počtom 
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rán 71 (jedna pod par) obsadil Roland Hnilica (GC 

Penati). Svojim výkonom potvrdil že dobrý hráč sa 

vie dokonale sústrediť na hru a dosiahnuť skvelý 

výsledok i napriek tomu že hral vo flajte s hráčmi 

s HCP  16 a 20.             

Vyhodnotenie tohto turnaja bolo spojené aj 

so slávnostným momentom. Do Siene slávy 

seniorského golfu na Slovensku bol zaradený nový 

člen. S desiatimi reprezentáciami na európskej 

úrovni, s titulom seniorský majster Slovenska  z roku 

2007 a titulom majster Slovenska v kategórii master 

z roku 2018 bol Anton Strnad st. zaradený dňa 18. 

10. 2019 do našej Siene slávy ako deviaty člen. 

Výkonná Rada ASGS želá nášmu reprezentantovi 

veľa zdravia a golfových úspechov. V mene VR prezident ASGS odovzdal 

Antonovi Strnadovi certifikát 

a sklenený obelisk 

symbolizujúci Sieň slávy.  

Nový model jamkovej hry. 

Tento rok sme po prvý krát 

zaviedli nový model jamkovej 

hry.  Cieľom bolo dať možnosť 

všetkým seniorom na 

Slovensku zúčastniť sa hre na 

jamky, ktorý sa z akéhokoľvek 

dôvodu nemohli zúčastniť 

dostatočného množstva 

nominačných turnajov aby sa dostali do základného pavúka. Výsledok prvého 

dňa bol rebríček hráčov, ktorý doplnili 

dvojicu k nasadenému hráčovi. Toto sa 

použilo vo všetkých troch súťažných 

kategóriách. Počet dvojíc v jednotlivých 

kategóriách, ktoré boli nasadené na druhý 

deň bol nasledovný. Kategóriu ladies a 

master  tvorili štyri dvojice a kategóriu 

senior tvorilo 16 dvojíc. Druhý deň hrali 

dvojice vyraďovacím  systémom. Tretí deň 

hrali sa hrali semifinálové a finálové 

zápasy. Po troch dňoch boli výsledky 

nasledovné. Finále jamkovej hry v kategórii 

žien patrilo našim najlepším seniorkám. Vo 

finále sa stretli Eva Klačková (GKT)  

a Katarína Opršalová (GCW). Pohár za prvé miesto si odniesla Katarína 
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Opršalová. V kategórii master na treťom mieste sa 

umiestnil Ján Lešo (GC Pegas). Vo finálovom 

zápase v kategórii master vyhral Viliam Maroš (GC 

Pegas) nad Antonom Holosom (GC Pegas). 

V kategórii senior sa o tretie miesto stretli Michal 

Žeňuch (GCT) a Ignác Pňaček. Úspešnejší Michal 

Žeňuch sa umiestnil na treťom mieste. Finále 

patrilo dvojici Marian Hojsík (GC  Penati) 

a Roland Hnilica (Penati). Rozhodlo sa na  štrnástej 

jamke a majstrom v jamkovej hre za rok 2019 sa 

stal Roland Hnilica. Potvrdil tak svoje prvenstvo 

z roku 2018. Druhé miesto obsadil Marian Hojsík.   

 

SENIOR TOUR 2019. Celosezónna súťaž začala 16. Apríla a skončila hrou na 

jamky. Ak sa niekto zúčastnil všetkých turnajov tak zahral, na základe  

kvalifikovaného odhadu 432 jamiek. To znamená že pri hre even par každého 

turnaja by zahral 864 rán a 864 patov. K tomu treba pripočítať asi 3 000 

cvičných úderov. Prešiel okolo 240 km a minul cca 100 loptičiek.To je to čo sa 

nám pripočítava k našemu zdraviu k našej kondičke. Ale v našom seniorskom 

golfe je ešte jedna dimenzia. A tou je spoločenský rozmer. Strávili sme na 

ihrisku s priateľmi 100 hodín a bolo iba na nás ako sme tých 100 hodín strávili. 

Dajme si otázku a zamyslime sa nad 

odpoveďou. Urobili sme pre to všetko aby 

naša hra bola hrou gentlemanov. Aby sme sa 

pri pohľade na štartovku tešili nie len na hru, 

ale aj na tých s ktorými budeme hrať. Ak je 

odpoveďou “zvyšujúci sa počet hráčov na 

našich turnajoch” tak sa tešme, náš golf sa 

posunul dopredu a s ním aj my. Podarilo sa 

nám vrátiť naše turnaje a naše majstrovstvá 

do polohy sviatku seniorského golfu na 

Slovensku. 

Pódiové umiestnenie na SENIOR TOUR 2019 nie je výsledkom jednej dobrej 

hry. Iba stabilný výkon a účasť na sérii turnajov je predpokladom dobrého 

umiestnenia. SENIOR TOUR 2019 bola hodnotená v štyroch kategóriách. 

Kategória netto, lady, master a senior.   

 

V kategórii “netto” sa na treťom mieste umiestnil Ján Velčic (GCW). Na 

druhom mieste skončil Peter Ošvát (GCSCO). Na prvom mieste  s počtom netto 

bodov 516 sa umiestnil Erich Szedely (AGAMA). Tri prvenstvá, dve druhé 

miesta a dve tretie miesta, to sú výsledky ktorými potvrdil vynikajúcu hru a tiež 

svoje prvenstvo z roku 2018. V kategórii “lady” na treťom mieste skončila 

Mária Hrušková (GKT). Druhé miesto obsadila Katarína Opršalová (GCW).  
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Prvé miesto s celkovým počtom  piatich 

prvenstiev a štyroch druhých miest a s počtom 

390 brutto bodov patrí Eve Klačkovej (GKT). V 

kategórii “master”tretie miesto obsadil Andrej 

Černák. Druhú priečku obsadil Anton Holos. 

Prvé miesto s počtom päť prvých miest, troch 

druhých miest a jedného tretieho miesta a s 

celkovým počtom brutto rán 412 získal Viliam 

Maroš. Všetci traja sú členmi GC Pegas.V 

kategórii “senior” tretie miesto obsadil Pavol 

Tripský GC Pegas). Druhé      miesto patrí 

Ladislavovi Valíčkovi (GCHB). Prvé miesto s 

počtom šiestich víťazstiev a jedného druhého 

miesta a s celkovým počtom brutto bodov 493 

patrí Michalovi Žeňuchovi. Svojou vynikajúcou 

hrou počas celej 

sezóny obhájil 

vlaňajšie 

prvenstvo. 

Titul „Master 

roku 2019“ získal Viliam Maroš. Titul „Senior 

roku 2019“ získal Michal Žeňuch. Okrem titulu 

po dobu jedeného roku budú sa hrdiť putovným 

pohárom.  

Všetkým víťazom v mene Výkonnej Rady 

ASGS gratulujem. Ceníme si ich víťazstvá. 

Vážime si aj všetkých účastníkov SENIOR 

TOUR 2019. Výkonná Rada už pracuje na 

príprave kalendára SENIOR TOUR 2020.  

Želám Vám peknú hru i počas zimnej prestávky, lebo verím že mnohí ju strávite 

tam kde sa golf dá hrať, prípadne na indooroch. Dovoľte mi aby som sa rozlúčil 

so slovami jedného z nás. Hoci Michal Žeňuch „senior roka 2019“ sa 

z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť slávnostného ukončenia SENIOR 

TOUR 2019 poslal nám krátky pozdrav. Jeho znenie je to čo patrí na záver tohto 

článku.  
Vážený pán prezident, vážení priatelia golfu, dámy a páni .... 

Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým poďakoval za krásne golfové zážitky  
a za báječné chvíle strávené vo Vašej spoločnosti počas tohoročnej golfovej túry.  

Je mi trochu ľúto, že pre pracovné povinnosti nemôžem byť spolu s Vami,  
ale aspoň týmto spôsobom, by som Vám chcel popriať pevné zdravie  

a veľa elánu do ďalšieho obdobia.  
Chcel by som sa poďakovať Všetkým, ktorí organizujú naše turnaje  

a popriať im dobré a múdre rozhodnutia pri príprave golfovej sezóny 2020.  
                                                            Michal Žeňuch 


