
XXIII. Medzinárodné majstrovstvá seniorov ASGS. 
Hrubá Borša 20. – 22. 6. 2022   
 

Vážení golfisti, priatelia. 

Tropické počasie sprevádzalo otvorenie  XXIII. Medzinárodných seniorských 

majstrovstiev ASGS jednotlivcov. Účasť 71 hráčov potvrdila záujem o tento 

trojdňový turnaj.   

Súťažilo sa štandardne v piatich kategóriách. Hráči na Pódiových miestach 

dostali spomienkový pohár a víťazi v jednotlivých kategóriách senior a 

supersenior sa stali držiteľmi putovných pohárov. Ihrisko, pripravené tak ako sa 

na významnú udalosť patrí, si pochvaľovali všetci účastníci. Pitný režim bol 

perfektne zvládnutý a tak o víťazoch rozhodovala iba dokonalá hra. Akákoľvek 

chybička mala za následok nenávratnú stratu pozície.  

Skôr než sa začalo s vyhodnotením bol Vladimír Mitro ocenený plaketou za 

“hole in one” z predchádzajúceho turnaja na Táľoch. Mnohokrát záludná jamka 

číslo 10 však tento krát nekomplikovala život, ale  bola pre neho prvá jamka 

turnaja, na ktorej zahral hole in one  a to  prvý krát v živote. Tento šťastný 

okamih mu bude pripomínať diplom, ktorý ASGS udeľuje pri tejto príležitosti.  

 Kategória NETTO. Prví štyria hráči po troch dňoch zápolenia získali 113 

netto STB. O poradí rozhodol výsledok z 

posledného dňa. Na treťom mieste s 

počtom 32 STB skončil Kmiť František 

(GCPEG). Druhé miesto s počtom bodov 

36 STB obsadil Mikóczy Marián (GCV). 

Na prvom mieste s počtom 39 STB skončil 

Surovka Ivan (GCPEG).  

Prvá kategória v hre na rany bola  

Kategória14+. Vzhľadom k počtu 

účastníkov bola udelená iba prvá cena. S 

počtom rán 274 pohár majstra Slovenska vo svojej kategórii získal Smolár Peter 

(GCW). 

 Kategória 

SUPERSENIOR+MASTER Ladies. 

Tretie miesto obsadila Daduláková 

Paula (LGK) s počtom rán 306. Druhé 

miesto s počtom rán 290 získala 

Pňačková Margita (GCCP). Prvé 

miesto, s počtom rán 285, vybojovala 

Hadbábna Oľga.  Získala putovný 

pohár majsterky  Slovenska vo svojej 

kategórii.  



Najviac bola obsadená kategória 

SUPERSENIOR+MASTER Muži. 

Do bojov o putovný pohár nastúpilo 

35 hráčov. Najlepší výsledok turnaja 

+5 (77 rán v druhom kole) zahral 

Dadulák Rudolf (LGK). Na treťom 

mieste s počtom rán 255 skončil 

Holos Anton (GCPEG). Druhé miesto 

obsadil Guniš Ján ( GKHB). Celkove 

zahral vyrovnaným výkonom 247 rán. 

Prvé miesto získal Maroš Viliam (GCPEG) s počtom rán 241 a stal sa držiteľom 

putovného pohára.  

 V kategórii SENIOR Ladies na 

treťom mieste skončila Nguyen Thi 

Mai Anho (GCW) s počtom 254 rán. 

Druhé miesto, s počtom rán 250 

obsadila  Opršalová Katarína (GCW). 

O jednu ranu menej zahrala Klačková 

Eva (GKT). S počtom 249 rán sa stala 

seniorskou majsterkou Slovenska v 

hre na rany za rok 2022 a držiteľkou 

putovného pohára.  

 V kategórii SENIOR - Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS  do 

bojov o putovný pohár nastúpilo 17 hráčov. Tretie miesto, s počtom 247 rán, 

obsadil Škorec Bohumil 

(PenatiGC). Nádeje na víťazstvo 

po skvelej hre doslovne utopil 

dvomi loptičkami vo vode na 

jamke č. 9. Na druhom mieste s 

rovnakým počtom 247 rán, ale o 2 

rany menej v poslednom kole 

skončil Zrzavý Michal (Česko). 

Vynikajúce výsledky v prvom 

kole +6 a v treťom kole +4 zahral 

Hojsík Marián. S celkovým 

počtom 244 rán sa stal majstrom Slovenska v hre na rany za rok 2022 a 

držiteľom putovného pohára.  

 V kategórii SENIOR – Národné seniorské majstrovstvá ASGS na treťom 

mieste skončil Valíček Ladislav (GKHB) s počtom 249 rán. Druhé miesto 

obsadil Škorec Bohumil a prvé miesto Hojsík Marián.    
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