
 
 

Black Stork - Lomnica - turnaj klubových družstiev, 8. – 9. Septembra 2020. 
Čierny bocian, zákonom chránený zástupca tatranskej fauny, držiaci v zobáku loptičku je 

symbolom rezortu Black Stork. Pre nás sa stal symbolom 
úspešného turnaja klubových družstiev patriacich do 
SENIOR TOUR 2020. Počet prihlásených sa vyšplhal na 153 
seniorov. Prvou odmenou účastníkom bolo nádherné, bez 
vetra a bez dažďa, jesenné slnečné počasie, ktoré ukázalo 
v plnej kráse neuveriteľnú tatranskú scenériu.  Druhou 
odmenou bolo kvalitne pripravené ihrisko a technicky 
a organizačne zvládnutý turnaj v ktorom súťažilo v dvoch 
kolách 36 štvorčlenných družstiev. Titul z roku 2019 

obhajovalo družstvo Alpinky (seniori) a družstvo Tále (seniorky). Víťazné družstvo 
okrem medaily dostáva do ročnej starostlivosti aj putovný pohár. Posledný držiteľ 
putovného pohára golfový klub Alpinka výrazne zrenovoval putovný pohár. Zjednotil 
mená držiteľov, vytvoril nový poschodový podstavec čím pohár nadobudol dôstojný 
charakter a bude rok ozdobou každého víťazného golfového klubu. Prezident ASGS 
poďakoval prezidentovi Golfového klubu Alpinka pánovi P. Miškovovi za tento „dar“ 
našej asociácii. Veľké množstvo hráčov si vynútilo aby organizátori zapojili do hry 
všetky tri lomnické deviatky. VR ASGS plánovala po ukončení hier prvého dňa spoločnú 
večeru pre všetkých účastníkov. V dôsledku opatrení zamedzovania šírenia sa korona 
vírusu, VR prehodnotila program a večera (v prípadoch neskoršieho štartu to bol obed) 
sa ponúkala hneď po skončení hry. Krásne počasie umožnilo servírovať občerstvenie na 
terase a tak naša golfová spoločnosť skutočne minimalizovala možnosti kontaktu 
a nakazenia sa. Taktiež na druhý deň po skončení hry sa na terase podávala polievka 
pred  cestou domov. Keďže príjemné počasie bolo až do večera víťazi sa dekorovali na 
terase. Cenné trofeje odovzdávali: prezident ASGS 
Peter Muška (s ortezou a na barlách), ktorý si na 
pomoc pozval prezidenta golfového klubu Black Stork 
pána J. Hrušku,  a člena prezídia SKGA pána V. Baloga. 
Druhé kolo končilo okolo 18:00 a tak vyhodnotenie po 
dôkladnom spočítaní mužom v pozadí (Štefanom 
Novákom) začalo  o 19:00. Turnaj klubových 
družstiev má v sebe vložené dve súťaže, ktorými sú 
„súťaž jednotlivcov“ a tzv. „Veľký stableford krajov“.  

Ako prvá súťaž sa hodnotila štandardná súťaž 
jednotlivcov. Výsledky z tejto súťaže na rany vo 
všetkých kategóriách z tohto turnaja sa započítavajú 
do celoročných hodnotení Senior tour 2020. Tretie 
miesto v kategórii “senior” s počtom rán 165 obsadil 
Peter Bondra (GKT), ktoré získal vďaka 
vynikajúcemu výsledku 78 rán z druhého dňa. Druhé 
miesto s vyrovnanou hrou počas dvoch dní 80 + 81 
obsadil Roland Hnilica (Penati). Prvé miesto s 

výrazným naskokom 7 rán a s  vynikajúcim vyrovnaným výkonom 78 a 76 rán obsadil 
Peter Straňák (GCW).V kategórii “master” tretie miesto obsadil Viliam Maroš (Pegas) s 



 
 

výsledkom 183 rán. O 8 rán menej 175 zahral Rudolf 
Dadulák (LGK) a obsadil druhé miesto. O 1 ranu lepší 
výsledok zahral Vladimír Mitro (GKT) a s celkovým 
skóre 174 rán obsadil prvé miesto. V kategórii  
“ladies” s počtom rán 197 obsadila Emília Kucharová 
(ŽRGK) tretie miesto. Druhé miesto s počtom rán 184 
a vyrovnanom výkone získala Mária Hrušková (GKT). 
Prvé miesto získala Eva Klačková (GKT) s počtom 
176 rán. V kategórii “netto” ktorá hodnotí získané 
stablefordy, tretie miesto obsadil Julius Selecký (GKAK). Zahral 71 stb. Druhé miesto s 
počtom 77 stb. získal Jozef Hutta (GTT). Prvé miesto s vyrovnaným výkonom 39 + 40 
stb. obsadil Miroslav Torous (ŽRGK). 
„Veľký stableford krajov“, vložená súťaž v tomto dvojdennom turnaji, hodnotí každý 

deň prvých štyroch najlepších hráčov domovského kraja. Súčet získaných stablefordov 

určuje poradie. Prvý deň sa o prvenstvo delili Žilinský a Trnavským kraj, keď oba 

kraje získali po 150 stb. Druhý deň Žilinský kraj získal 144  stb. čo bolo o jeden bod 

viac ako Trnavský a tak s celkovým počtom 294 stb obsadil prvé miesto. Druhý 

skončil Trnavský kraj s celkovým počtom 293 stb. a na treťom mieste s počtom bodov 

288stb.  skončil Banskobystrický kraj. Vlaňajší obhajca titulu Prešovský kraj získal 

prvenstvo v tejto súťaži keď zahral iba 286 stb. 

Hlavná súťaž „Majstrovstvá Slovenska klubových seniorských družstiev“ sa tento rok 

tešila veľkej pozornosti. Do súťaže sa prihlásilo 36 družstiev, čo je o 6 družstiev viac 

ako vlani. Obe kategórie mužská a aj ženská tento rok po prvý krát bojovali aj 

o putovné poháre. Krásne počasie generovalo krásne výsledky. Prvé miesta potlačili 

hranicu smerom dole u mužov o 6rán a u žien o 7 rán  



 
 

V ženskej kategórii tretie miesto obsadilo družstvo z Golfového klubu Red Fox Malá 

Ida. Družstvo v zložení Oksana Hirmanová, Elena Barnová, Danka Demská a Katarína 

Kolesárová obsadilo tretie miesto s celkovým počtom započítateľných 643 rán. Druhé 

miesto obsadilo družstvo Žilinsko-rajeckého golfového klubu v zložení Ivana 

Mošková, Emília Kuchárová, Oľga Hadbábna a Mária Čermáková. Počet 

započítateľných rán bol 619. Golfový klub Tále v zložení Eva Klačková, Lucia 

Čilíková, Mária Hrušková a Terézia Kiňová. potvrdil, že mu v ženskej kategórii 

právom patrí prvenstvo. Potvrdil vlaňajšie víťazstvo a s počtom 558 rán sa umiestnil 

na prvom mieste. Posunul hranicu skóre smerom dole a oproti vlaňajšku sa zlepšil o 7 

rán. Dosiahol priemerný počet 93 započítateľných rán na hru. V Kategórii muži po 

prvom dni boli v hre na medaily štyri družstvá. ŽRGK1 251 rán, ROGK1 257 rán, a  

GKBO1 259 rán a PenatiGK2 260 rán. Na druhý deň ŽRGK1 potvrdil výborný 

výsledok prvého kola  a s počtom rán 254 za druhé 

kolo obsadil prvé miesto s celkovým počtom 

započítateľných 505 rán. Vylepšil vlaňajší rekord 

o 6 rán a právom mu patrí putovný pohár. Kapitán 

družstva z GK Alpinka Pavol Miškov zablahoželal 

víťazom a odovzdal kapitánovi ŽRGK1 Rolandovi 

Hnilicovi putovný pohár. Za víťazný tím nastúpili 

Roland Hnilica, Jiří Vach, Matej Škrovina a Martin 

Uhrák. Z hry o medaily so slabšou hrou v druhom 

kole vypadli ROGK1. Družstvá PenatiGC2 a GKBO1 po druhom kole získali rovnaký 

celkový počet započítateľných 519 rán. Za družstvo PenatiGC2 nastúpili Juraj  

Brezovský, Pavel Čelko, Ján Čirka a Milan Mutala. Za družstvo GKBO1 nastúpili 

Ladislav Valíček, Ján Guniš, Milan Slimák 

a Jozef Fecko. O výslednom poradí či 

druhé, alebo tretie miesto rozhodoval 

výsledok štvrtého hráča. Milan Mutala 

štvrtý hráč PenatiGC2 získal celkove 184 

rán za obidve kolá a bol o 6 rán lepší ako 

štvrtí hráči GKBO1 a pre Penati tak získal 

druhé miesto.   
DR, Peter Muška, PhD., Lozorno 17.9.2020 

 


