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SPRÁVA Z MALEJ IDY – RED FOX GOLF CLUB - TURNAJ DVOJÍC. 
 
V dňoch 27. a 28. júla 2021 sa konal turnaj dvojíc, ktorý patrí do 

série turnajov SENIOR TOUR 2021. Na 
krásnom, malebnom zelenom golfovom 
ihrisku Red Fox Golf Club -  Malá Ida sa 
stretlo 42 hráčov (21 dvojíc) z celého 
Slovenska. Deväť jamkové ihrisko s parom 
35 sa hralo v dvoch kolách s kanón štartom. 
Starostlivosť organizátora, ako v oblasti 
kvality ihriska tak aj po stránke cateringu, 
bola na vysokej úrovni. Ceny a medaile 
odovzdávali Peter Muška, prezident ASGS 
a Milan Seman, prezident Red fox golf club.       
Prvý deň sa  hral fourball bestball  (4BBB), čo 

znamená že dvojica hrala s dvoma loptičkami a započítaval sa 
lepší výsledok.  Na druhý deň sa hral greensome – po výbere 
vhodnejšieho drajvu  sa pokračovalo striedavým dohratím jednou 
loptou.    
Výsledky sa spracovávali v dvoch tabuľkách. Prvá tabuľka „brutto 
stableford“. V druhej tabuľke „netto stableford“ dvojica hrala 
s HCP 60% z nižšieho a 40% z vyššieho HCP.  
Netto Stableford. V tejto súťaži je pre umiestnenie veľmi dôležité 

vzájomné dopĺňanie 
hráčov dvojice. Až 47 
netto stb. získali po prvom 
dni dve dvojice. Fecko–
Fecková a Vávra-Materný. 
Tretia dvojica Hadbábny-
Hadbábna získali o dva 
body menej. Vynikajúcim 
výsledkom 45 netto stb. 
v druhom kole manželia 
Feckovci potvrdili skvelou 
hrou v greensome prvé 
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miesto v netto tabuľke s celkovým výsledkom  92 netto stb.  Na 
druhom mieste skončila dvojica Vávra-Materný. Spolu za dva dni 
zahrali 84 netto stb. Tretie miesto s celkovým počtom 82 netto 
stb. obsadili manželia Hadbábny-Hadbábna. 
Poznámka: Vzhľadom k tomu, že kategória brutto stableford hodnotí 
skutočnú kvalitu dvojice, je umiestnenie v brutto kategórii prioritné. Preto 
súťažný výbor rozhodol, aby boli medaily v tabuľke netto udeľované 
dvojiciam, ktoré nie sú v brutto tabuľke na prvých troch miestach. Ocenení 
v netto kategórii boli nasledovní hráči. Na prvom mieste skončili Hadbábny-
Hadbábna s počtom 82 netto stb. bodov. Na druhom mieste Ondrovič-
Hojčuš s počtom 81 netto stb. A na treťom mieste skončili manželia 
Krčmárovci. S počtom 80 netto stb. bodov. 

Brutto Stableford. Po prvom dni s počtom 34 brutto stb., boli na 
čele tabuľky Kozák-Král. Za nimi s počtom 33 brutto stb. skončili 
dve družstvá: Vávra-Materný a German-Germanová. Až v druhom 

kole v hre greensome sa ukázala dôležitosť vyváženosti partnerov. 
Vyrovnanou hrou Jozefa Fecka a Viery Feckovej, ktorou získali 29 
brutto stb. v druhom kole, sa zo štvrtého deleného miesta 
prebojovali do čela tabuľky. Víťazná dvojica z prvého kola Kozák-
Král skončila na druhom mieste, rozdielom jedného brutto stb. Na 
treťom mieste s celkovým počtom brutto stb. skončila dvojica 
Vávra-Materný.  
 
Dr. Peter Muška, PhD., prezident ASGS, Lozorno 31.7.2021 


