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Po siedmich rokoch slovenskí seniori priniesli domov 
striebornú medailu. 

(Správa z turnaja.) 

 
 

XXI ESGA Supersenior Team Championship 65+ 

XXI ESGA Supersenior Team Cup 65+ 
IV ESGA Master Team Throphy 75+ 

 
 
Po dvoch rokoch pauzy sa podarilo v Talianskej Padove 
zorganizovať ESGA Seniorské majstrovstvá Európy družstiev. 
Zástupcov 23 krajín hostili v dňoch 28.6. -1.7. 2022 dve krásne 
ihriská Montecchia Golf Club a Frassanelle Golf Club. Celkove 
do bojov o medaily v troch kategóriách nastúpilo 312 seniorov 

hrajúcich v 58 družstvách. I napriek vysokým teplotám, ktoré skúšali 
odolnosť seniorských golfistov, turnaj vďaka zvládnutému pitnému režimu 
skončil bez problémov. Slovensko vyslalo na tento turnaj tri družstvá.  
 Na golfovom ihrisku Montecchia Golf Club v kategórii Supersenior – 
majstrovstvá (Brutto) reprezentovali Slovensko: Dadulák Rudolf, Fridrich 
Zdenek, Kmiť František, Kozel Štefan, Mitro Vladimír a Škorec Bohumil.  
V kategórii Master  –trophy reprezentovali Slovensko: Černák Andrej, Gál 
Peter (hrajúci kapitán), Holos Anton a Maroš Viliam.  
 Na golfové ihrisko Frassanelle nastúpili za Slovensko v kategórii 
Supersenior – Cup (Netto) nasledovní reprezentanti: Chudý Štefan, Pagáč 
Miloš (hrajúci kapitán), Pnaček Ignác, Krčmár Miroslav, Muška Peter 
a Weiss Viliam.  

Ubytovanie  slovenskej delegácie bolo v peknom hoteli Terme delle Nazioni. 
Presuny medzi ihriskami a hotelom boli koordinované organizátorom 
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autobusmi a tiež vlastnými autami, čo bolo v niektorých prípadoch 
výhodnejšie. 
Všetky tri kategórie mali v prvý deň na svojich ihriskách tréningové kolo.  
Nasledovalo stretnutie kapitánov. Po jeho skončení v podvečer sa hráči 
a hostia stretli v klubových priestoroch golfového ihriska Montecchia, ale už 
prezlečení do slávnostných uniforiem, pretože súčasťou otvorenia bolo aj  
fotografovanie národných tímov.  
Hralo sa systémom 4BBB. Systém hry bol pre prvé dve kolá a pre všetky tri 
kategórie rovnaký, len dĺžka ihriska bola pre kategóriu Master kratšia. 
Družstvo tvorili 6 hráči rozdelení do troch dvojíc. Dvojice hrali obidva dni v 

rovnakom zložení. Lepší výsledok 
hráča z dvojice na tej ktorej 
jamke sa zapisoval do scorekarty. 
Do celkového výsledku družstva 
za kolo sa započítavali dva 
najlepšie výsledky. Družstvo  
Master tvorili 4 hráči rozdelení 
do dvoch dvojíc. Do prvého kola 
boli dvojice hráčov nasadzované 
podľa interného losovania. 

Striedali sa tri časy ráno,  na obed a poobede, ktoré v priebehu dvoch kôl 
rotovali. Hry končili mnohokrát neskoro večer.  Výsledky po dvoch kolách 
4BBB boli nasledovné.  
Ihrisko Montecchia: V turnaji Supersenior - Majstrovstvá (brutto) 
nastúpilo 18 družstiev. Slovensko získalo 294 rán (upravené o HCP-
koeficient) a skončilo na 17 mieste pred Gréckom a za Dánskom.  V turnaji 
Master-Majstrovstvá nastúpilo 18 štvorčlenných družstiev a Slovensko 
skončilo na 8. mieste a do tretieho kola získalo 115 bodov. 
Ihrisko Frassanelle: V turnaji Supersenior-Pohár (netto) nastúpilo 21 
družstiev.  Slovensko pri zisku 78 bodov v prvom kole skončilo na delenom 
4. mieste s ďalšími ôsmimi krajinami. Najlepšou hrou v druhom kole však 
Slovenský tím získal 82 bodov a  osamostatnil sa na druhom mieste 
s celkovým počtom 160 bodov za prvým Talianskom (163 bodov) a pred 
Švédskom ktoré získalo 159 bodov. Do posledného kola, kde hrali hráči už 
jednotlivo, každý za seba, boli nasadzovaní v trojčlenných flajtoch, podľa 
umiestnenia družstva v záverečnej tabuľke po dvoch kolách.. To znamená 
že trojica hráčov hrala s hráčmi zo susedného umiestnenia. Posledných šesť 
flajtov turnaja CUP (Netto) na ihrisku Frassanelle patrilo trom prvým 
družstvám. Keďže Slovensko po druhom kole skončilo na druhom 
mieste tak nastúpili do flajtu s hráčmi Talianska a Švédska. Takto zložený 
prvý flajt začal hrať o 13:00. Hráči sa dostali na  deviatu jamku o cca 15:30, 
keď sa zatiahlo a zdvihol sa vietor. Čierne mraky sa nad územím zlovestne 
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zgrupovali a začalo sa blýskať a hrmelo. Na ihrisko dopadal silný dážď a 
ľadovec. Organizátori prerušili hru a stiahli hráčov do klubovne ihriska. 
Gríny boli čiastočne pod vodou a veľa bankrov bolo zaplnených vodou. Hra 
bola prerušená až do 17:30, keď hlavný rozhodca nariadil pokračovať v hre. 
Ale po pol hodine   sa situácia s dažďom a ľadovcom  zopakovala. Hlavný 
rozhodca opäť nariadil prerušiť hru a po verifikácii ihriska zrušil tretie 
kolo. Hráči sa rozišli do hotelov, aby sa pripravili na „Galadinner“ a tak 
napoly vyplnené scorekarty zostali hráčom ako suvenír.    
Slávnostná večera, Galadinner, spojená s vyhodnotením a oceňovaním 

turnaja sa  konala v klubových 
priestoroch golfového ihriska 
Montecchia. Okolo 450 hráčov 
a hostí privítali slávnostne 
prestreté stoly, určené pre 
jednotlivé národné tímy. 
Množstvo čašníkov a ich 
pomocníkov zvládali 
k spokojnosti obslúžiť všetkých 

prítomných.  
Oceňovanie moderoval 
viceprezident a rozhodca 
ESGA Annibale Fasciolo. 
V úvode pozval na pódium 
exprezidenta ESGA pána 
Georgesa Geversa, ktorý už 
ako hráč a priamy účastník 
turnaja  prítomných pozdravil 
a zaželal im pekný večer. 
Počas večere sa postupne vyhodnocovali a oceňovali jednotlivé udalosti, 

včítane najlepších dvojíc 
v jednotlivých kategóriách. 
Naša najlepšie umiestnená  
dvojica Ignác Pňaček a Peter 
Muška s počtom 81 bodov 
skončila spolu s Portugalskom 
na delenom treťom mieste – 
turnaj Supersenior Cup 
(netto). Oceňovanie družstiev 
medailami začalo kategóriou 

Master. Prvé miesto obsadilo Švédsko (148 bodov), druhá bola Veľká 
Británia (139 bodov) a tretie bolo Francúzsko (130 bodov). Slovensko 
skončilo na 8. mieste s počtom bodov 115.  
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Druhou oceňovanou kategóriou bol turnaj Supersenior - Cup (Netto). Prvé 
miesto vybojovalo Taliansko s počtom bodov 163. O tri body menej získalo 
Slovensko a na pódiu im boli odovzdané strieborné medaily. Na treťom 
mieste o jeden bod menej (159) skončilo Švédsko.  
Treťou oceňovanou kategóriou bol turnaj Supersenior – Majstrovstvá. Prvé 
miesto s počtom rán 257 získalo Švédsko. Na druhom mieste skončila Veľká 
Británia (273 rán). Tretie miesto obsadilo Rakúsko s počtom rán 266. 
Slovensko získalo 294 rán (výsledný počet rán upravený o HCP-koeficient) 
a skončilo na 17 mieste. Odovzdaním putovných pohárov vo všetkých troch 
kategóriách prezident ESGA Bart Jan Constandse ukončil galadinner. 
Na konci vystúpil zástupca Nórska a pozval európskych seniorov do Nórska, 
kde sa bude v dňoch 19. – 22. 6. 2023 konať XXII. ESGA turnaj družstiev 
v kategórii Supersenior a Master.       
 
Reprezentanti.  

Šport v tomto prípade golf je niečo čo nás spája. Na tomto turnaji to spojilo 312 hráčov. Sme 

ochotní obetovať veľmi veľa, až nad tým naši najbližší krútia hlavou. Ale odmenou nám sú 

krásne rany a priateľstvo. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za vzornú reprezentáciu, 

za zodpovednosť s ktorou ste pristupovali denne k svojim v tomto prípade reprezentačným 

povinnostiam. Niektorí ako veteráni a niektorí ako nováčikovia zbierajúci skúsenosti.  

Nezáleží na umiestnení, lebo priateľov si vytvárate svojou osobnosťou a s nimi sa na takýchto 

podujatiach budete radi stretávať.  

Gratulujem Vám ku každému aj sebamenšiemu víťazstvu na jamkách. Striebornému družstvu 

vyjadrujem rešpekt. Svojou hrou ste sa stali vzorom ostatným členom našej Asociácie. Vaším 

pričinením Slovensko získalo už tretiu striebornú medailu na európskych seniorských 

súťažiach družstiev (Luxembourg 2015,Grécko 2013).    

 Želám Vám šťastnú cestu do Vašich domovov. 

 
Peter Muška, prezident ASGS, Lozorno 6.7.2022. 


