
Vážení golfoví priatelia. 
 
 Turnaje našej SENIOR TOUR 2021, započítavajúce sa do 
celoročných rebríčkov, ako aj do nominácii na reprezentáciu, sme 
ukončili tak ako sme si naplánovali. Program sa naplnil , aj keď sme 
pri jeho úvode museli reagovať na proti pandemické opatrenia. Už 
nás čakajú iba Majstrovstvá ASGS v hre na jamky, v spojení 
s turnajom o Pohár prezidenta ASGS. Na ihrisku Hrubá Borša v dňoch 
5. a 6. októbra uzavrieme našu sériu turnajov. Spoznáme víťaza v hre 
na jamky a vyhlásime seniora  a seniorku roku 2021.  
 Predposledný úspešný turnaj sa konal na Sliači v dňoch 21. a 22. 
septembra. V príjemnom golfovom počasí 46 seniorov súťažilo v 5-
tich kategóriách. Našťastie predpovede o silnom daždi počas druhého 
kola nevyšli. Výsledky tohto posledného turnaja jednotlivcov SENIOR 
TOUR 2021 boli nasledovné: 

 Kategória netto: Tretie miesto 
obsadil Pavol Muška (ŽRGC) s celkovým 
počtom 70 stb. Druhé a tretie miesto 
patrilo jednoznačne domácim hráčom. 
Znalosť ihriska Hron Tri Duby je 
v mnohých prípadoch rozhodujúca. Na 
druhom mieste skončil Štefan Kozel 
(GCCHTD) s vyrovnaným výkonom 35 

stb a 36 stb. Prvé miesto s počtom 
74stb obsadil Jozef Suja (GCCHTD). 
 Kategória Supersenior+Master 
Ladies už bola časťou hry na rany. 
Na treťom mieste skončila Viera 
Babjaková (GCCHTD) keď zahrala 
222 rán. S počtom rán 212 skončila 
na druhom mieste Margita 
Pňačková (GCCP). Na prvom mieste 
s počtom rán 189 skončila 
Hadbábna Oľga (ŽRGK). 
  



V kategórii Supersenior+Master súťažilo až 22 hráčov. Všetci prví 
traja hráči predviedli 
vyrovnanú hru pod 90 rán. 
Hráči na druhom, treťom 
a štvrtom mieste odohrali 
rovnako 172 rán. Výsledok 
z druhého dňa rozhodol, že 
na treťom mieste skončil 
Viliam Weis (GCSCO). Na 
druhom mieste Miloš 
Pagáč (ŽRGK) a Marián 
Mihál na štvrtom mieste. 

Na prvom mieste s počtom 169 zahratých rán a s najlepším 
výsledkom turnaja (81 rán) skončil Karol Materný (GCCHTD). 
 V kategórii Senior Ladies na 
treťom mieste skončila Viera 
Fecková (GKHB) s celkovým 
výsledok za obidve kolá 199 rán. 
Na druhom mieste s počtom 
odohratých 178 rán skončila Mária 
Hrušková (GKT). Prvé miesto 
s počtom rán 168 získala Eva 
Klačková (GKT).  

 Kategória Senior privítala 
kvalitných hráčov. Na treťom 
mieste skončil s počtom 
odohratých 166 rán Michal 
Žeňuch (GKT). Prví dvaja hráči 
zahrali rekord turnaja 77 rán. 
Ladislav Valíček (GKHB) za 
obidve kolá zahral iba o tri rany 
viac (163) a tak obsadil druhé 
miesto. Prvé miesto s počtom 
odohratých rán 160 získal Jozef 

Hruška (GKT).  



 Víťazom gratuľujeme. Turnaj na Sliači môžeme zaradiť medzi 
úspešné turnaje a dôstojné miesto ukončenia našej SENIOR TOUR 
2021. Vďaka patrí vedeniu ihriska a Vám všetkým, ktorí ste sa 
podieľali na jeho úspešnej realizácii. 
 
Dr. Peter Muška, PhD. prezident ASGS, Trenčianske Teplice 23.9.2021          

 
 
 
 
 
 
 
 


