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ASOCIÁCIA  
SENIORSKÝCH 
GOLFISTOV 
SLOVENSKA 
__________________________________________________________ 
 
ČLEN SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE (SKGA) 
ČLEN EURÓPSKEJ SENIORSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE (ESGA) 

 

BLESK  04 – 21  zo dňa 29.6.2021 (z rokovania VR ASGS) 

Peter Gál a Viliam Maroš pri príležitosti 20 výročia ASGS pripravili publikáciu 

o histórii slovenského seniorského golfu. Táto publikácia zachytávajúca 20 ročné 

obdobie seniorského golfu doma a v zahraničí bude predstavená členskej základni 

s možnosťou zakúpenia pri prezentácii na XXII. Medzinárodné seniorské majstrovstvá 

ASGS v Tatranskej Lomnici. 

 JF informoval VR o plnení kalendára SENIOR TOUR 2021. Okrem prvých 

dvoch turnajov ostatné boli úspešne realizované. VR vyjadrila spokojnosť 

s asistenčnou službou spoločnosti KplusN, s.r.o. Pitný režim v ekologickom móde sa 

uplatňuje. Ako novinka bolo zavedené hodnotenie manželských dvojíc „Cenou 

prezidenta“ (súčet stablefordových bodov manželova za obidve kolá). 

 Na základe odsúhlaseného kalendára turnajov budú v dňoch 12. – 14. júla 

v Lomnici „XXII Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS -  Slovak Senior 

Open“. Informácia o tomto podujatí bola zaslaná sekretariátu ESGA. Sekretariát 

ESGA uverejnil vo svojom kalendári pozvánku na tento turnaj. Pozvánka bola zaslaná 

aj všetkým prezidentom krajín K+K MT. Poznámka k ST-2020: Putovné poháre 

majstrov, ako aj poháre pre jednotlivcov v súťažiach „Majstrovstvá v jamkovej hre“ a 

„Senior Tour 2020“ sú pripravené k odovzdaniu počas slávnostného večera po 

druhom, kole XXII. Medzinárodných seniorských majstrovstiev ASGS.  

 Vzhľadom k zrušeniu medzinárodných ESGA turnajov a nezapočítavania sa 

prvých turnajov z dôvodu pandémie ŠTK pripravila doplnok k pravidlám dlhodobej 

súťaže: Zmena Podmienok a pravidiel dlhodobej seniorskej súťaže v bode 7. 

Znenie bodu 7.  Do konečného poradia v tabuľkách jednotlivých kategórií sa hráčovi 

nezapočítava päť najhorších výsledkov. Zmena Kritérii nominácie seniorskej 

reprezentácie SR v bode G.1. Znenie bodu G.1.   Do kvalifikácie na K+K Monarchy 

Trophy, ESGA Supersenior Championship & Cup, ESGA Master Team Trophy a 

ESGA Senior Championship & Cup pre rok 2022 bude započítaných päť najlepších 

výsledkov z turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi 55+1, 65+1, 

K55+1. 

 Na základe výzvy Českej seniorskej asociácie, ASGS prisľúbila účasť na 

„Vianočnom pohári“ v mesiaci december. Turnaj sa bude konať v Tureckom Beleku. 

Kapitánom družstva je M. Žeňuch a asistentom je A. Strnad. Vedúcim výjazdu P. 

Muška. 

 Prezident ESGA pán Bart Constandse informoval mailom o konaní  valného 

zhromaždenia “General Assembly of ESGA” , ktoré sa bude konať “zoomom” dňa 5. 

8. 2021 o 17:00. 
 

Spracoval:   Peter Muška 05.06.2021 

 


