
Z Tatranskej Lomnice na Tále.  
  

 Už dávno sa mi  nesadalo k počítaču 
a nezačalo písať s takou chuťou ako po poslednom 
turnaji v Lomnici. Golfové ihrisko Black Stork 
privítalo 94 seniorských golfistov z každého 
golfového kúta Slovenska, dúfajme na poslednom 
turnaji označovaného „testovanie individuálnej 
výkonnosti“. Dva krásne slnečné dni ako by chceli 
vynahradiť predchádzajúce obmedzenia a naliať 
všetkým nové sily a chuť. Verím, že to bol 
medzikrok k „normálnemu“  turnaju na Táľoch. Na 
predchádzajúcich turnajoch a tiež aj na tomto si 
mnohí hráči vyskúšali svoje nové techniky v údere 
a v postaveniach a tak turnaj na Táľoch bude 
ukážkou skvelej hry slovenských seniorov 

a senioriek.     
 Perfektne pripravené ihrisko Black Stork a výborná technická 
organizácia nášho realizačného týmu bez akýchkoľvek sťažností 
zabezpečilo plynulosť hry počas oboch dní. Pohostinnosť reštauračných 
služieb za čiastočne obmedzených podmienok bola na vysokej úrovni. Keď 
k tomu pridáme krásne slnečné počasie s teplotou dosahujúcou až 26 
stupňov, tak štart do plnej sezóny sa vydaril. O tom svedčila hlavne 
spokojnosť na opálených tvárach slovenských seniorov. Samozrejme 
individuálne vložené flajtové súťaže medzi nekonečnými rivalmi dodávali 
hre správne korenie.  
 Keď som si prezeral zoznam prihlásených, napočítal som 15 
manželských párov. Rôznorodé HCP priam navádzali porovnať súčet 
stablefordov manželských párov za obidva dni. Táto malá vložená súťaž by 
mohla spestriť naše turnaje. Po spočítaní a vyhodnotení manželských dvojíc 
na treťom mieste skončili manželia Kozelovci (134 STB). Druhé miesto 
obsadili manželia Feckovci (135 STB). Prvé miesto s výrazným odstupom 
získali manželia Moškovci (141 STB). Podľa tabuliek manželky podali 
stabilnejšie výkony a získali o 36 STB viac ako muži. Takéto vyhodnotenia 
sa pokúsime robiť po každom turnaji počas celej Senior Tour 2021 a víťaza 
odmeniť pozornosťou „Cena prezidenta“. Bude odovzdaná vždy pri 
hodnotení nasledovného turnaja SENIOR TOUR 2021.     



 Predpokladáme, že turnaj na Táľoch bude už turnajom započítaný do 
Senior Tour 2021. Po prvom dni turnaja na Táľoch VR ASGS plánuje 
spoločenský večer s občerstvením, počas ktorého by sme radi uzavreli rok 
2020. Putovné poháre ako aj poháre  pre odmenených jednotlivcov 
v jamkovej hre a dlhodobej súťaži  Senior Tour 2020 sú pripravené. Taktiež 
by sme radi oficiálne uviedli do siene slávy dvoch našich významných 
seniorov. A odovzdali tiež cenu za „Hole in One“ Slávnostná udalosť, 
odovzdávanie ako aj prijímanie cien bude zdokumentovaná pre budúcnosť 
a tak prosím kandidátov aby sa dostavili v našich slávnostných uniformách. 
Pre ostatných účastníkov 
večere je odporúčaná farba 
oblečenia červeno/modrá. 
 Vážení priatelia. Výkonná 
rada Vás pozýva na turnaj na 
Táľoch, ktorý sa z technických 
príčin koná mimoriadne 
v dňoch streda 26. a vo štvrtok 
27. mája. Tešíme sa na bohatú 
účasť. 
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