Vážení priatelia.
V prvom rade patrí veľká vďaka Vám všetkým za zodpovedný
prístup
k turnaju,
za
rešpektovanie
štartovacích
časov
a odporúčaných
časov
hrania.
Počasie bolo skvelé „golfové“ a tak
vďaka týmto dvom faktorom sa nám
podarilo odohrať tzv. megaturnaj
Majstrovstvá seniorov SR klubových
družstiev s účasťou 138 hráčov
z celého Slovenska reprezentujúcich 14 klubov. V Sedine sa v dňoch
7. a 8. septembra 2021 zišli najlepší seniori a najlepšie seniorky
z celého Slovenska, aby reprezentovali svoje kluby a bojovali
o získanie putovného pohára. Až posledné rany posledného flajtu či
mužského, alebo ženského rozhodli o tom kto vošiel do histórie.
Okrem tejto hlavnej súťaže sme hodnotili počtom stablefordových
bodov najlepší región Slovenska. Hodnotili sa štyria najlepší hráči
z regiónu počas dvoch dní. Súťaž jednotlivcov v piatich kategóriách
bola neodmysliteľnou súčasťou aj tohto turnaja.
Pred
oficiálnym
ukončením
turnaja
ocenenímnajlepších klubov, dodatočne sme
zatlieskali Petrovi Straňákovi (GCW) a Eve
Klačkovej (GKT), pri príležitosti odovzdania
putovných pohárov najlepší senior a najlepšia
seniorka roka 2020
Veľký Stableford Krajov 2021 vyhral Trnavský
kraj. Vyrovnanou hrou hráči získali 328
stablefordových bodov. O 23 bodov viac ako druhý
Bratislavský kraj. Najvyšší počet bodov v priebehu
dvoch dní získali: Friedrich Zdenek, Hojsík Marián, Kostroň Peter,
Pňaček Ignác, Pňačková Margita a Straňák Peter. Víťazi získali
medaily.
V súťaži jednotlivcov v kategórii NETTO, v ktorej sa hodnotilo 53
hráčov, tretie miesto získal Ignác Pňaček (GCCP) s celkovým počtom
77 stb. Druhé miesto o 2 body viac získala Margita Pňačková (GCCP).
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Na prvom mieste skončil s výrazným rozdielom Zdeněk Friedrich
(GTT). Celkove za dva dni získal 87 stb.
V ostatných štyroch kategóriách sa hralo na rany.
V kategórii Supersenior+Master Ladies sa na treťom
mieste s počtom rán 212 umiestnila Daduláková Paula
(LGK). Druhé miesto získala Oľga Hadbábna (ŽRGK)
s počtom rán 201. Rovnaké množstvo rán získala aj
Margita Pňačková (GCCP), ale pretože v druhom kole
zahrala o 4 rany menej skončila na prvom mieste.
V spoločnej kategórii Supersenior+Master súťažilo
34 hráčov. Na treťom mieste skončil Kozák Ján (GKAK)
s celkovým počtom 175 rán. Na druhom mieste s počtom
171 rán sa umiestnil Miloš Pagáč (ŽRGK). Prvé miesto
s počtom rán 166 získal Ján Guniš (GKHB).
V Kategórii Senior Ladies bojovalo
o umiestnenie 26 hráčok. Počet rán 185 získali
Mária Falathová (GCPEG) a Eva Klačková (GKT).
Pretože Eva Klačková zahrala v druhom kole o 3
rany menej, umiestnila sa na druhom mieste.
Prvé miesto rozdielom 5 rán a s celkovým
výsledkom 180 rán získala Katarína Opršalová
(GCW).
V kategórii Senior o titul bojovalo 58
hráčov. V prvom kole v poradí Peter Straňák
(GCW), Scott Pregerson (GKHB) a Marián Hojsík
(PenatiGC) zahrali 78 rán a iba jeden hráč Milan
Slimák zahral 79 rán. V druhom kole z tejto
skupiny vypadol Scott Pregerson s výsledkom 88
rán. Milan Slimák zahral tretí najlepší výsledok
kola 81 rán a skončil s celkovým výsledkom 160
rán na treťom mieste. Marian Hojsík zahral
rovnaký výsledok 78 rán aj v druhom kole
a s celkovým výsledkom 156 rán skončil na druhom mieste. O jednu
ranu lepší výsledok v druhom kole, 77 rán, čo bol zároveň aj najlepší
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výsledok turnaja zahral Peter Straňák a tak sa s celkovým výsledkom
155 rán stal víťazom turnaja.
Celkove 24 mužských a 8 ženských družstiev reprezentovalo 14
slovenských klubov. Kluby reprezentovalo 126 hráčov. Prvé miesto
bolo spojené s prevzatím putovného pohára ako pre mužov tak aj pre
ženy. Môžeme konštatovať, že turnaja sa zúčastnili najlepší slovenskí
seniori a seniorky.

V kategórii SENIOR LADIES na treťom mieste s celkovým počtom 605
rán skončilo družstvo PEGAS - GCPEG3 v zastúpení Mária Falathová,
Andrea Melišková, Renata Ellerová a Ľudmila Jedličková. Druhé
miesto s počtom rán 595 vyhralo družstvo WELTEN - GCW2 v zložení
Katarína Opršalová, Eleonóra Sandorová, Dorota Zlochová a Ingrid
Czvedlerová. Prvé miesto získal GK Tále a s celkovým počtom 577 rán
obhájil víťazstvo z roku 2020. Družstvo nastúpilo v zložení Eva
Klačková, Mária Hrušková, Margita Pňačková a Emília Žeňuchová.
V Kategórii SENIOR na treťom mieste s počtom rán 496 skončilo
družstvo GK Hrubá Borša – GKHB1 v zložení Scott Pregerson, Ladislav
Valíček, Ján Guniš a Roman Baláž. Na druhom mieste s celkovým
počtom rán 491 skončilo družstvo GC Weltén – GCW1. Družstvo
nastúpilo v zložení Peter Straňák, Milan Dobrocký, Robert Osvald
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a Arpád Sándor. O tri rany menej získalo

družstvo Penati GC1

v zložení Marián Hojsík, Milan Sciranka, Bohumil Škorec a Miloš
Zimka.
VR ASGS gratuluje víťazom turnaja Golfovému Klubu Tále
a Golfovému klubu Penati. Váži si, že kluby vyslali do turnaja
najlepších slovenských seniorov. VR ASGS ďakuje vedeniu
Golfového klubu Sedin za kvalitne pripravené ihrisko a za
profesionalitu pri riadení turnaja. VR ASGS ďakuje všetkým, ktorý
sa podieľali na úspešnom priebehu turnaja, najme Štefanovi
Novákovi za jeho neoceniteľnú pomoc pri príprave a celkovom
vyhodnotení turnaja.
DR. Peter Muška, PhD.
Prezident ASSGS, Lozorno 14. 9. 2021
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