
.....Skalica je pjekne mjesto........ 
Perfektne pripravené ihrisko a pohostinnosť, spolu so skvelým 
počasím počas oboch dní vytvorili v Skalici ideálne podmienky na 
kvalitné výsledky. Spolu 74 seniorov súťažilo v piatich 
kategóriách o medaily. Tento rok sme okrem inovovaného 
ekologického programu znižovania tvorby plastov, pristúpili 
k odmeňovaniu tých najlepších krásnymi medailami. Zachované 
budú iba putovné poháre.  
Ešte pred odovzdávaním cien za Skalicu boli ocenení víťazi 
z Táľov.  

 
Medailu za novovytvorenú kategóriu „najlepší 
manželský pár“ (súčet stablefordov za obidva dni 
súťaže) získali manželia Pňačkovci. Ostané 
medaily si prevzali Vach Jiří (seniori), Falathová 
Mária, Ellerová Renáta (seniorky), Pňačková 
Margita (supersenior a master – SS+M), Kovarčík 
Ján, Hojčuš František (netto). Ostatým budú ceny 
odovzdané pri najbližšej príležitosti. 
  

 



SENIOR TOUR 2021 Skalica.  
Spoločným výkonom, opäť manželia Pňačkovci (GCCP), zahrali 
v Skalici 151 stb. Potvrdili tak manželskú harmóniu v golfe 
a získali už druhú medailu.  
 

Pätnásť súťažných medailí si 
rozdelili hráči nasledovne.  
V kategórii Netto, súťažili všetci 
hráči s HCP nižším ako 14. S 
rovnakým počtom stb. 79, 
skončili Hojčuš František 
(GKAK) a Bošanský Peter 
(PEGAS). Iba výsledok na 
posledných jamkách rozhodol 
o tom, že na druhom mieste 
skončil Bošanský Peter.  Prvé 

miesto získala Fecková Viera 
(GKHB) keď zahrala 81 stb. 
 V kategórii Supersenior 
a master – ladies na treťom 
mieste skončila Kozelová Marta 
(GCCHTD) s počtom rán 205. Na 
druhom mieste s počtom rán 195 
sa umiestnila Pňačková Margita 
(GCCP). Prvé miesto získala 

Hadbábna Oľga (ŽRGK) 
s výsledkom lepším o dve rany .  
V mužskej kategórii Supersenior 
a máster súťažilo 37 hráčov. Hráči, 
ktorí sa umiestnili na druhom 
a treťom mieste, Hojčuš František 
(GKAK) a Holos Anton (PEGAS), 
získali zhodne 168 rán. Holos Anton 
lepšou hrou v druhom kole, 
v zmysle pravidiel, obsadil druhé 
miesto. Na prvom mieste skončil 



Miroslav Krčmár (LGK) s vyrovnaným výkonom v oboch kolách a 
s celkovým počtom rán 164.  
Kategória Senior-ladies. Tretie miesto s celkovým počtom 181 
rán obsadila Fecková 
Viera (GKHB). Druhé 
miesto získala  
Klačková Eva (GKT). 
Vyrovnaným výkonom 
zahrala dve kolá za 
172 rán. Prvé miesto 
rozdielom sedem rán 
obsadila Opršalová 
Katarína (GCW). 
Dvoma najlepšími 
výsledkami turnaja 81 
a 84 rán potvrdila vynikajúcu formu a právom jej patrí prvé 



miesto s celkovým počtom 165 rán.   
 Hlavná kategória Senior-muži. Celkove o medaily bojovalo 
15 hráčov. Na treťom mieste skončil Jerga Slavomír (GKAK) s 
celkovým počtom 159 rán. Druhé miesto získal Valíček Ladislav 
(GKHB) keď výbornou hrou v druhom kole, keď zahral 78 rán a 
postúpil zo štvrtého miesta na druhé. Víťazom turnaja v Skalici sa 
stal Straňák Peter (GCW) s celkovým počtom 150 rán. Vyrovnanou 
výbornou hrou v oboch dňoch, keď zahral najlepšie výsledky 
oboch kôl (+2 rany a +4 rany nad par ihriska). Právom mu patrí 
medaila za prvé miesto. 
 Vážení priatelia, v Skalici sme hrali turnaj po akom sme túžili 
celú jar. Mali sme skromné ciele. Odohrať ho štandardným 
spôsobom a vyhodnotiť ho štandardne. Verím, že obdobie pred 
nami bude návratom k nášmu klasickému golfovému životu. 
 V najbližších dňoch, 29. a 30. júna, budeme mať možnosť 
zahrať si na dvoch veľkých a krásnych ihriskách Penati Golf 
Resort - Heritage a Legend. Na WEB stránke SKGA je stále 
možnosť sa prihlásiť. Pretože predpokladáme naďalej vyššie 
teploty prvé flajty oboch dní štartujú o 09:00. Pri odovzdávaní 
medailí ešte dodatočne odovzdáme ceny víťazom z Táľov. Tento 
turnaj bude posledná previerka, kedy budeme mať možnosť 
odskúšať si nové údery a doladiť golfovú formu, aby sme na 
našich majstrovstvách, XXII. Slovak Senior Open,  zahrali to 
najlepšie čo vieme. Naše majstrovstvá sa budú hrať na ihrisku 
Black Stork (Tatranská Lomnica) v dňoch 12. až 14. 7. 2021. 
Pozvaní boli aj golfisti z okolitých krajín a tak sa môžeme tešiť na 
bohatú účasť kvalitných hráčov. Na tomto turnaji po druhom kole 
plánujeme spoločnú večeru, na ktorej by sme chceli odovzdať   
putovné poháre za rok 2020. O priebehu našich majstrovstiev ešte 
budeme informovať takže teraz by som chcel pripomenúť, že 
prihlasovanie stále beží na WEB stránke ASGS. 
Želám Vám pekný golf a teším sa na stretnutie v Penati. 
 
Dr. Peter Muška, PhD., Prezident ASGS, Piešťany 21.6.2021.            


