SPRÁVA „VEĽKÁ CENA GC WELTEN“ 24. 8. – 25.8. 2021
V dňoch 24. a 25. 8. 2021 sa konal už tradičný spoločný
turnaj GC Welten a ASGS. Slnečné, ale už chladné počasie
s klasickým vetrom hostilo 94 seniorov z celého Slovenska.
Vynikajúco pripravené ihrisko a štandardne dobrá organizácia
turnaja garantovala bezproblémový priebeh turnaja.
Súťažilo sa v šiestich nasledovných kategóriach:
Kategória Senior a Senior Ladies, kategória
Supersenior+Master a Supersenior+Master Ladies,
kategória Netto a kategória Open.
V kategórii Open (kandidáti na seniorov)
súťažili dve hráčky. Víťazom sa stala Alžbeta
Fulopová (GCW).
Kategória
Netto
hodnotí
dosiahnuté
stablefordy netto (stb) všetkých
hráčov turnaja okrem seniorov s HCP
lepším ako 14. Tretie miesto s počtom
72 stb. obsadil František Kmiť
(GCPEG) s celkovým počtom 72 stb.
Na druhom mieste s rozdielom
jedného bodu skončil Vojtech Besedič
(GCPEG). Na prvom mieste s počtom
82 stb. skončila Margita Pňačková
(GCCP).
Nasledovné kategórie sa hrali na
brutto
rany.
V kategórii
Supersenior+Master Ladies na treťom
mieste skončila Zdenka Pagáčová
(ŽRGK) s počtom 204 rán. Druhé
miesto získala Oľga Hadbábna (ŽRGK)
s celkovým počtom 199 rán. Prvé
miesto s počtom rán 192 získala
Margita Pňačková. (GCCP).
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Kategória supersenior+Master
je v dôsledku presunu veľkej
skupiny seniorov na základe nového
delenia podľa veku, kde hranica
medzi seniorom a superseniorom je
65
rokov,
je
najsilnejšia
a o víťazstvo súťažilo 43 hráčov. Na
treťom mieste s počtom 169 rán
skončil Miloš Pagáč (ŽRGC). Druhé
miesto s počtom rán 168 obsadil
Viliam Weis (GCSCO). Štefan Chudý (GCT) bol po prvom dni
s počtom rán 83, na treťom mieste. S najlepším výsledkom
druhého kola a aj s najlepším výsledkom celého turnaja vo svojej
kategórii, 80 rán, zvíťazil s celkovým počtom 163 rán.
V kategórii Senior Ladies
na treťom mieste skončila
Mária Hrušková keď zahrala
187 rán. Druhé miesto obsadila
Mária Faláthová s celkovým
počtom 186 rán. Prvé miesto
s výrazným odstupom (14 rán)
vybojovala Katarína Opršalová.

V kategórii
Senior
sa
turnaja zúčastnilo 19 hráčov.
Na
treťom
mieste
po
vyrovnanom výsledku 83 rán
na kolo skončil Bohumil Škorec
(Penati GC). Celkove zahral 166
rán. O tri rany menej zahral
Vladimír
Míček
(GCW)
a s celkovým počtom 163 rán
obsadil druhé miesto. Víťazom
turnaja Veľká Cena GC Welten
sa stal Peter Straňák (GCW)
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s celkovým počtom 155 rán. Posledný úder bol hodný víťaza
turnaja keď päťmetrovým patom zahral berdy. Rekord turnaja
z roku 2019, keď víťaz zahral 146 rán sa však nepodarilo
prekonať(výsledok v roku 2020 bol 148 rán).
Dr. Peter Muška, PhD., prezident ASGS, Lozorno 28.8.2021
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