
Správa Penati 29. – 30. 6. 2021 
 
Písal sa dátum 13. 4. 2021. Zima, dážď a vietor. Prihlásili sa a hrali 
dvaja hráči. Taký bol prvý turnaj v Penati tento rok. Teraz prvý 
deň tropické horúčavy s 36°C a bezvetrie. Druhý deň sa hral 
príjemný letný golf. Toto bol posledný turnaj pred XXII. 
Medzinárodnými seniorskými majstrovstvami ASGS, ktoré sa 
budú konať 12. – 14. Júla 2021 v Tatranskej Lomnici na ihrisku 
Black Stork.  
Golfový areál Penati privítal v dňoch 29. a 30. júna 2021 na 
dvojdňovom turnaji celkove  55 účastníkov. Prvý deň sa hralo na 
ihrisku Heritage a druhý deň na ihrisku Legend. Vysoké horúčavy 

mali dopad aj na počet rán. Ten sa na druhý deň 
vďaka príjemnejšiemu počasiu znížil v priemere 
o 7 rán na hráča. 
 
Vložená súťaž – hodnotenie manželských 
dvojíc. Za výborný výsledok z turnaja v Lomnici, 
prvé miesto s výrazným odstupom, získali 
manželia Moškovci (141 STB). V Penati 

sa najlepšie hrajúcim manželským párom, s počtom 127 stb, stali  
manželia Viera a Jozef Fecko. Tu by som rád pripomenul, že 
v dňoch 27. a 28. júla sa bude konať turnaj dvojíc na ihrisku 
Malá Ida. Platí to pre akékoľvek dvojice. Štart: kanón štart 
s losovaním odpaliska. Prvý deň sa uzavrie započítaním lepšieho 
výsledku dvojice na jamke. Druhý deň výberom drajvu a následne 
striedavým pokračovaním. Ubytovanie je možné v hoteli Slamený 
dom, cca 3 km od ihriska. Prihlasovanie na SKGA je otvorené. 
 
Vyhodnotenie turnaja v Penati. 
Kategória Netto: Na treťom mieste s počtom 65 stb. sa umiestnil 
Kozel Štefan (GCCHTD). Druhé miesto obsadil Kovarčík Ján 
(ROGC) s počtom 66 stb. Prvé miesto získal Koložvári Ivan (Penati 
GC) s počtom  67 stb.      



V kategórii Supersenior + Master Ladies: 
bola udelená jedna cena. Hadbábna Oľga 
(ZŘGC) skončila na prvom mieste s počtom 
rán 2O8.   

Kategória 
Supersenior + 
Master: bola 
najsilnejšie 
obsadená 
kategória. Do 
súťaže o medaily bolo zapojených 26 
hráčov. Na treťom mieste skončil Maroš 
Viliam (GCPEGAS) s počtom rán 178. Na 
druhom mieste, s počtom rán 176, sa 

umiestnil Holos Anton (GCPEGAS). Zvíťazil Pagáč Miloš (ŽRGK) 
s celkovým počtom rán 175. 
V kategórii Senior Ladies boli udelené dve 
ceny. Na druhom mieste skončila Fecková 
Viera (GKHB) s počtom 205 rán. Prvé 
miesto patrí Klačkovej  Eve (GKT), ktorá si 
ho vybojovala výborným výsledkom 
v druhom kole. Celkove zahrala 191 rán 
V kategórii Senior súťažilo 12 hráčov. 
Tretie miesto obsadil Baláž Roman (GKHB), 
keď zahral 185 rán. Druhé miesto, so 173 
ranami, získal Škorec Bohumil (PenatiGC). Víťazom sa stal Straňák 
Peter (GCW). Celkove zahral 171 rán. 



 Vážení priatelia, náš golfový kalendár sa delí na obdobie pred 
majstrovstvami a  po majstrovstvách. XXII. Medzinárodné 
seniorské majstrovstvá ASGS sa budú tento rok konať v areáli 
Black Stork 12. až 14. Júla. Tešíme sa veľkému záujmu o tento 
turnaj. Dúfame, že počasie bude naklonené tejto významnej 
udalosti. Ráno, pred prvým kolom, bude slávnostné otvorenie 
turnaja s malým prípitkom šampanského, alebo kávičkou. Na 
druhý deň, po druhom kole, vo večerných hodinách sa bude konať 
spoločenský večer, na ktorý Vás srdečne pozývame. Pri večeri 
budeme putovnými pohármi a potleskom odmeňovať našich 
vlaňajších víťazov. Sviatočnú náladu umocní aj oblečenie. Pre 
pánov sa odporúča slávnostná uniforma ASGS. Pre ostatných 
účastníkov turnaja oblečenie v kombinácii  bielo-červenej farby.  
 Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemnú priateľskú 
a športovú atmosféru napriek extrémnym klimatickým 
podmienkam! 
 
Dr. Peter Muška, PhD., prezident ASGS, Piešťany 2.7.2021 

 


