TURNAJ Č. 4 LOMNICA: 17. – 18. 5. 2022
Golfový klub Black Stork hostil 86 seniorských golfistov na 4. turnaji
SENIOR TOUR 2022. Ihrisko bolo skutočne výborne pripravené, dobre
zastrihnuté rafy dokonale ukrývali loptičky. Prvý deň počasie šlo presne
podľa predpovede. Slabé mrholenie postupne ku koncu turnaja zosilnilo
a tak posledné flajty hrali už za slabého dažďa. Hráči ocenili hlavne
bezvetrie.

Druhý deň už priniesol nádherný výhľad na Lomnický šít . Bolo slnečno,
čerstvo ale s miernym vetrom. Dokonalá starostlivosť hostiteľa zabezpečila
bezproblémový priebeh turnaja.
Prvý deň turnaja sa od 18.00 konala v priestoroch hotela International
Konferencia 2022. Významným bodom bola voľba Prezidenta a Výkonnej
rady ASGS. Po skončení programu konferencie nasledovala spoločná večera
všetkých členov a hostí ASGS. Účastníkov prišla pozdraviť aj pani Silvia
Hrušková, generálna riaditeľka horela International. Turnaj ukončili
a víťazné trofeje odovzdali Prezident golfového klubu Black Stork, pán Jiří
Hruška a staronový prezident ASGS Peter Muška.
Turnaj sa vyhodnotil v štandardných kategóriách pre SENIOR TOUR 2022.

V kategórii NETTO, v ktorej sú zaradení
všetci účastníci okrem seniorov s HCP
vyšším ako 14, na treťom mieste skončila
Krčmárová Anna (LGK). Rovnakým
výsledkom
37
stb.
počas oboch kôl získala
74 stb. Druhé miesto, a
o bod viac, získal Božík
Milan (ROGC). Prvé
miesto
vybojoval
Hadbábny Emil (ZRGK).
V kategórií SENIOR 14+ na treťom mieste skončil
Maďar Miroslav (LGK) s počtom rán 201. Druhé miesto
obsadil Klačko Miloš (GKT) s počtom rán 198. Prvé
miesto získal Sroka Branislav (LGK). Vyrovnaným
výkonom počas oboch kôl zahral celkove 192 rán.
Kategória
SUPERSENIOR
+MASTER Ladies. Na treťom
mieste s počtom rán 210 skončila
Daduláková Paula (LGK). O jednu
ranu lepšie zahrala Pňačková
Margita (GCCP) a obsadila druhé
miesto. Prvé mieste vybojovala
Hadbábna Oľga (ŽRGK) keď

zahrala celkove 201 rán.
Kategória
SUPERSENIOR+MASTER
patrí
obsadením k najsilnejšej skupine.
Celkove 35 hráčov sa zúčastnilo
zápolenia o medaily. Tretie miesto
získal Chudý Štefan (GKT).
Celkove za obidve kolá zahral 178
rán. Na druhom mieste skončil
Hadbábny
Emil
(ŽRGK).

Rovnakým skóre počas oboch dní (88 rán) zahral celkove 176 rán. Prvé
miesto zaslúžene obsadil Maroš Viliam (GCPEG), zástupca skupiny MASTER,
ktorý výborným výsledkom 85 rán v druhom kole potvrdil kvalitnú hru
a celkový výsledok 173 rán.
V kategórii SENIOR Ladies na treťom
mieste skončila Hrušková Mária (GKT)
keď zahrala celkove za obidve kolá 183
rán. O jednu ranu menej a druhé miesto
získala Vinnajová Andrea (LGK). Prvé
miesto obsadila Klačková Eva (GKT). Jej
celkový výsledok za obidve kolá bol 177
rán čo je o 5 rán lepší ako výsledok na
druhom mieste.

Kategória SENIOR. Výsledné poradie po
druhom dni turnaja kopírovalo presne
poradie hráčov po prvom dni. Najlepší
výsledok prvého kola 80 rán zahral
Žeňuch Michal (GKT). Ani slabší
výsledok v druhom kole
84 rán
nespôsobil stratu tejto pozície. Celkový
výsledok za obidve kolá bol 164 rán.
Druhé miesto, s výsledkom len o jednu
ranu horším, získal Jerga Slavomír
(GKAK).
Na
treťom
mieste,
s vyrovnaným výsledkom za obe kolá,
a s celkovým výsledkom 167 rán skončil
Valíček Ladislav (GKHB).
Víťazom všetkých kategórii srdečne gratulujeme. Želáme im aj v
ďalších kolách peknú hru a malý počet rán. Turnaj č. 5 sa hrá na Táľoch
v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2022. S radosťou konštatujeme, že medzinárodné
turnaje ESGA ako aj turnaj K+K MT sa budú v tomto roku, po dvojročnej
pauze, konať. Turnaj na Táľoch je významný aj tým, že jeho výsledky sú
poslednou tehličkou k zostaveniu reprezentačných družstiev. Želáme
všetkým kandidátom úspešné odpaly a veľmi krátke zdržanie na grínoch.
Dr. Peter Muška, PhD., Prezident ASGS, Lozorno 22. 5. 2022

