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 Z rozhodnutia ESGA-boardu, boli letné turnaje družstiev 

kategórie senior plánované hrať vo Francúzsku a kategórie 

supersenior a master plánovaný hrať v Taliansku zrušené. Taktiež 

turnaj Monarchy Trophy, ktorý sme plánovali hrať v júni na Táľoch 

bol už po druhý krát odložený.  

 Po sklamaniach zo zrušenia vznikla myšlienka zahrať si turnaj 

na neutrálnej pôde, v relatívne bezpečnom prostredí v Tureckom 

Beleku. Keďže termín bol stanovený na december tak názov 

„Vianočný turnaj“ bol opodstatnený. Myšlienky sa ujal Prezident 

Českej seniorskej Asociácie Oldřich Uher a s našou podporou sa 

rozbehla komunikácia. Technický turnaj dotiahla spoločnosť Gabriel 

Tour, ktorá realizuje každoročne v Turecku niekoľko projektov. 

 Pozvanie, ktoré platilo aj pre seniorky prijalo päť krajín. Turnaja 

za slovenskú stranu sa zúčastnilo 20 seniorov a senioriek. Kapitánom 

nášho týmu bol Michal Žeňuch. Asistentom bol Anton Strnad. Turnaja 

sa zúčastnili nasledovné krajiny: Česko, Slovensko, Maďarsko, 

Poľsko a Vietnam (vietnamská konkláva žijúca v Čechách a v 

Maďarsku). Okrem turnaja, ktorý sa hral 4 dni na ihrisku 

Montgomerie-MaxxRoyal, si hráči mali možnosť zahrať tréningové 

priateľské kolá aj na ihrisku National, Caria a Sueno.  

Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvá mužská kategória „Brutto“ sa 

hrala na stableford brutto, druhá mužská kategória „Netto“ a „Lady“ 

kategória sa hrala na stableford netto so započítaním HCP, avšak 

maximálne 18 rán. Turnaj pozostával z troch kôl. Prvé dva dni hrali 

hráči vo dvojiciach a započítavali sa dva lepšie výsledky z troch, 

v príslušných kategóriách, ktoré určili poradie jednotlivých krajín. 

Tretie kolo turnaja sa hrali single, kedy sa započítavali štyri najlepšie 

výsledky do celkového poradia. Vo výslednej tabuľke sú uvedené 

všetky relevantné informácie.   

 



 

   

Miesto záveru poďakovanie.  
Vážení priatelia, účastníci turnaja „Vianočný pohár 2021“.  

V mene ASGS sa vám chcem poďakovať za reprezentáciu 

slovenského seniorského golfu. Druhé miesto v kategórii Netto a tretie 



miesto v kategórií “Lady” sú zrkadlom nášho golfu, našich možností. 

Reprezentácia slovenského golfu je spojená s finančnou a časovou 

náročnosťou. Preto si Asociácia váži každého jedného hráča, ktorý vo 

svojom osobnom voľne a za nemalých finančných nákladov a taktiež 

za súčasných pandemických opatrení prijal pozvanie a zúčastnil sa 

„nultého“ ročníka otvoreného turnaja o Vianočný pohár.  

Bez hráčov ako ste vy, by takýto turnaj nebol. Ale on by tiež nebol 

bez takých obetavých ľudí ako Tóno Strnad. Stovky telefonátov, 

mailov a WhatsAppov trpezlivo vybavoval až do úspešného konca.  

Všetkým Vám patrí srdečná vďaka a tiež ako malá odmena aj 

spoločná vianočno-golfová fotka, ktorá možno raz vojde aj do 

histórie. Škoda len, že nie sme na nej všetci.  
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