
Turnaj č. 2 – SEDIN:  20. – 21. 4. 2022 
 
Slnečné počasie a krásne zelené ihrisko privítalo na druhom turnaji SENIOR 
TOUR 2022, 107 hráčov z celého Slovenska. Hra na vysokej úrovni vo 
všetkých kategóriách potvrdila pripravenosť seniorov.  
V spoločnej kategórii Netto na treťom mieste skončila Pňačková Margita  

(GCCP). Druhé miesto s počtom 80 
stablefordových bodov obsadila 
Kozelová Marta (TDGC). Potvrdilo sa, že 
domáce prostredie má svoje výhody 
a tak s počtom 84 stablefordových 
bodov a najlepším výsledkom 
turnajového kola (46 stablefordových 
bodov) na prvé miesto vybojovala 
Mošková Ivana (Sedin GC). 

 
 
V katergórii SENIOR 14+, sa na 
treťom mieste s počtom 196 rán 
umiestnil Banák Pavel (GCW). Na 
druhom mieste Szedély Erich (GKB) 

zahral 192 rán. Prvé miesto obsadil 
o štyri rany nižším skóre Smolár 
Peter (GCW).  
V kategórii SUPERSENIOR+MASTER 
Ladies na treťom mieste skončila 
Mušková Mária (PCPEG). Druhé 
miesto obsadila Kozelová Marta 
(TDGC). Prvé miesto miesto so 
skvelým výsledkom 210 rán získala 
Pňačková Margita (GCCP).  

 



Kategória SUPERSENIOR+MASTER 
Muži, je po zmene kategorizácie 
najviac obsadená kategória. Do 
súťaže o medaily sa zapojilo 48 
hráčov. Na treťom mieste s počtom 
174 rán skončil Krčmár Miroslav 
(LGK). O jednu ranu menej zahral 
Huléni Ján (GKT) a obsadil druhé 
miesto. Prvé miesto vybojoval  Maroš 
Viliam (GCPEG) s vyrovnanými 
výsledkami 84 a 85 rán.  

V kategórii SENIOR Ladies súťažilo 
18 hráčok. Na treťom mieste, 
s počtom 181 rán skončila Nguyen 
Thi Mai Anh  (GCW). Hráčky 
Opršalová Katarína (GCW) 
a Mošková Ivana (Sedin GC)  zahrali 
spolu za obidve kolá rovnaký počet 
180 rán. Keďže v druhom kole 
Opršalová Katarína zahrala o jednu 
ranu viac tak obsadila druhé miesto 

a Mošková Ivana sa tešila z s prvého 
miesta. 
 
Do súťaže v kategórii SENIOR Muži 
nastúpilo 24 hráčov. Hráči German 
Miroslav ((RFMI), Zimka Miloš 
(Penati GC) a Škorec Bohumil 
(Penati GC) zahrali spolu za obidve 
kolá rovnako po 170 rán. Rozdielom 
jednej rany si nakoniec rozdelili 
pozície nasledovne. Na štvrtom 
mieste skončil Škorec Bohumil, na 
treťom Zimka Miloš a druhé miesto 
obsadil German Miroslav. S 
výrazným rozdielom 15 rán vyhral 



Straňák Peter (GCW). Potvrdil svoju formu a získal tak druhé turnajové 
víťazstvo v SENIOR TOUR 2022.  
 Vážení priatelia, druhý turnaj sme úspešne ukončili. Chcel by som 
poďakovať vedeniu golfového ihriska SEDIN za to, že pripravilo pre hru 
výborné technické podmienky. Tento prvý zaťažkávací turnaj, vďaka 
krásnemu počasiu prebiehal plynule. Poďakovanie však patrí aj všetkým 
hráčom za rešpektovanie hracích časov. 
 Tretí turnaj bude v Penati v dňoch 3. a 4. mája 2022. Srdečne Vás na 
tento turnaj pozývame. Propozície turnaja sú k dispozícii na web stránke 
ASGS ako aj na stránke SKGA. Prihlasovanie je štandardné na stránke SKGA 
alebo cez Tee Time. 
 Dovidenia v Penati. 
 
Dr. Peter Muška, PhD., Lozorno, 22. 4. 2022 
       
 


