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Golfový klub Penati so svojimi dvoma ihriskami patrí medzi najkrajšie 
ihriská na Slovensku. My sme hrali na oboch ihriskách, ktoré môžeme 
jednoznačne považovať za najťažšie. Hlavne pre kategóriu Senior Muži, 
ktorí hrali z bielych odpalísk so spoločnou dĺžkou H-5964 a L-5973+par 6. 
na jamke č 15. Počasie nám prialo a tak sa dostavili aj dobré výsledky. 

V kategórii NETTO na treťom mieste s 
počtom 70 stablefordových bodov  
skončil Nededliak Anton (GKB). Druhé 
miesto, s počtom 71 stablefordových 
bodov, obsadil Mitro Vladimír (GKT). 
Prvé  miesto vybojovala s vyrovnaným 
výsledkom počas oboch dní (36 + 36) 

Zimková Jaroslava (PenatiGC).  
 
Kategória SENIOR 14+. Tretie miesto 
s počtom 203 rán obsadil Szedély 
Erich (GKB). Druhé miesto s počtom 
rán 191 získal Koložváry Ivan 
(PenatiGC). Prvé miesto vybojoval 
Hrnek Ladislav (GKHB), keď spolu 
v oboch kolách zahral 198 rán.  
Kategória SUPERSENIOR + MASTER  Ladies bola obsadená 6 hráčkami. 

Pňačková Margita  (GCCP) 
zahrala 206 rán a skončila na 
treťom mieste. Druhé miesto, 
s počtom odohratých rán 203, 
získala Daduláková Paula 
(LGK). Zvíťazila Hadbábna Oľga 
(ŽRGK). Vyrovnanou hrou 
počas oboch dní (96+ 98 rán) 
dosiahla vynikajúci výsledok 
194 rán. 
V najsilnejšej kategórii 



 SUPERSENIOR+MASTER Muži 
o pódiové miesta bojovalo až 37 
hráčov. Na treťom mieste s počtom 
178 rán skončil Huleni Ján (GKT). 
Druhé miesto získal Maroš Viliam 
keď zahral počas oboch dní 177 rán. 
Výrazným rozdielom, o 12 rán 
lepším výsledkom, oproti druhému 
miestu  vyhral Pagáč Miloš (ŽRGK). 
V obidvoch kolách zahral najlepší 
výsledok kategórie a tak s celkovým súčtom 165 rán  mu patrí prvé miesto.  

Kategória SENIOR Ladies. 
Tretie miesto s počtom 194 
rán obsadila Hrušková 
Mária (GKT). Opršalová 
Katarína (GCW) so 176 
ranami získala druhé 
miesto. Vyrovnanou hrou 
v oboch kolách (85 + 87 
rán) zvíťazila Klačková Eva 
(GKT), keď zahrala celkove 

172 rán .  
V kategórii SENIOR Muži 
nastúpilo do hry o medaily 22 
hráčov. Výbornú formu výsledkom 
83 rán z bielych odpalísk potvrdili 
v prvom kole iba Hojsík Marián 
(Penati GC) a Valíček Ladislav 
(GKHB). V druhom kole 83 rán 
zahral iba Žeňuch Michal (GKT). 
Na treťom mieste s počtom rán 
171 skončil Straňák Peter (GCW). 
Spolu za obidva dni 168 rán 
zahrali Hojsík Marián a Žeňuch Michal. Keďže Žeňuch Michal zahral 83 rán 
až v druhom kole, čo bol výsledok o dve rany lepší ako Hojsík Marián, ktorý 
zahral v druhom kole 85 rán, tak na základe pravidla, že pri zhodnom 
výsledku je na vyššom mieste ten, kto zahrá lepší výsledok v poslednom 
kole, prvé miesto obsadil Žeňuch Michal a na druhom mieste je Hojsík 
Marián.   
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