
Báč – Veľká cena GC WELTEN, 25. – 26. august 2020  
 
Golfová sezóna sa pomaly uzaviera a rysujú sa víťazi Senior Tour 2020. Ešte 
turnaj družstiev v Lomnici (8. - 9. septembra) a následne posledný turnaj 
jednotlivcov Senior Tour v Sedine (22. – 23. septembra). Majstrovstvami 
ASGS v jamkovej hre v Nitre (6. – 8. októbra) ukončíme celoročnú súťaž 
a po turnaji o Pohár Prezidenta ASGS na Sliači (16. októbra) na spoločnej 
slávnostnej večeri budeme hodnotiť a dekorovať tých najlepších za rok 
2020. Pevne verím, že dôsledky druhej vlny pandémie budú k nám 
milosrdné a budeme môcť úspešne dokončiť našu celoročnú súťaž. 

Turnaj Veľká cena GC Welten 2020 v Báči, ktorý sa konal v dňoch 
25. a 26. augusta, sa tešil veľmi vysokej účasti. Celkove nastúpilo na turnaj 
94 hráčov. V porovnaní s vlaňajším ročníkom, ktorého sa zúčastnilo iba 64 
hráčov je to nárast, ktorý nás potešil. Víťazstvo z roku 2019 obhajovali 
Michal Žeňuch (146 rán) , Katarína Opršalová (170 rán)  a Anton Holos 
(166 rán). Počas prvého kola sprevádzalo hráčov príjemné počasie. Druhé 
kolo začalo zamračenou oblohou, ktorú rozfúkal vietor typický pre Báč. 
K dobrej hre prispelo kvalitne pripravené ihrisko a občerstvenie počas 
celého turnaja.  

Výsledky: V kategórii Netto na 
treťom mieste skončila Margita 
Pňačková (GCCP) s celkovým 
počtom 77 stb. S rovnakým 
počtom 77 stb. skončil aj Erich 
Szedély (GKB), ale lepší výsledok 
v druhom kole rozhodol o jeho 
umiestnení na druhom mieste. 
Prvé miesto s počtom 80 stb. 
získala Oľga Hadbábna (ŽRGK). 

V kategórii Ladies prvé 
miesto s počtom rán 176 
obsadila Eva Klačková (GCT). 
Dobrú hru potvrdila v druhom 
kole, keď zahrala 86 rán, čo 
bol najlepší výsledok  turnaja 
v kategórii Ladies. Dorota 
Zlochová (GCW) s počtom rán 
187 obsadila druhé miesto. 
Oľga Hadbábna (ŽRGK) 
s počtom ran 191 obsadila 
tretie miesto. 



V kategórii Master bojovalo 22 
hráčov. Anton Holos (GCPEG) 
s počtom rán 173 obsadil tretie 
miesto. S výsledkom 172 rán, 
o jednu ranu menej obsadil druhé 
miesto Vladimír Mitro (GKT). Po 
prvom kole s počtom rán 81 
skončil na prvom mieste Viliam 
Maroš (GCPEG). Vyrovnanou hrou 
druhého kola keď opäť zahral 81 
rán, skončil s celkovým počtom 

162 rán na prvom mieste.     
V kategórii Senior súťažilo 
35 hráčov. V prvom kole 
prvé tri miesta obsadili: 
vlaňajší víťaz Michal 
Žeňuch +1; Roland Hnilica 
+3;  a Marián Hojsík +4. Po 
druhom kole sa do víťaznej 
trojice z piateho miesta 
v prvom kole prebojoval 
Peter Straňák (GCW) 
a obsadil s celkovým 
počtom 158 rán tretie 
miesto. Michal Žeňuch (GCT) nepotvrdil vynikajúcu hru z prvého kola 
a s celkovým počtom 154 rán skončil na druhom mieste. Výbornú hru 
v druhom kole (+1) predviedol Roland Hnilica (GC Penatti) a s celkovým 
výsledkom 148 rán obsadil prvé miesto.  Výsledok z roku 2019 keď víťaz  
zahral 146 rán sa však nepodarilo prekonať. 
Ceny odovzdávali Ivan Šebok, prezident GC Welten a Miloš Pagáč, 
viceprezident ASGS. Poďakovali sa účastníkom turnaja, ktorých zároveň 
pozvali na ďalší ročník Veľkej ceny GC Welten 2021.  
Výkonná rada ASGS ďakuje vedeniu GC Welten za výbornú spoluprácu, 
ktorej výsledkom bol vynikajúci seniorský turnaj. 
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