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Turnaj číslo 11; Zala Springs Golf Resort 
19. a 20. Septembra 2022 

 
 Senior Tour´22 sa rozlúčila posledným turnajom jednotlivcov 
v maďarskej Zale. Dlhé rovinaté ihrisko privítalo 43 seniorov už jesenným 
chladnejším počasím. Naša Senior Tour´22 sa nemôže sťažovať na zlé 
počasie, pretože okrem prekvapenia v Skalici sme sa vždy tešili peknému 
počasiu, aj keď predpovede na daný deň sa menili v priebehu hodín. Takže 
sme predpokladali, že aj v Zale to bude rovnaké. Ale matka príroda nám na 
záver druhého kola pripravila malé prekvapenie vo forme rýchlej búrky 
s krupobitím, ktoré zabielilo všetky gríny. Prerušená hra a dážď roztopili 
ľad a tak sa mohlo pokračovať a dokončiť turnaj už v slnečnom počasí. 
V tomto momente sa prejavila technická kvalita ihriska, ktoré bolo okamžite 
hrateľné. 

 Všetci, ktorí pozerali priebežné tabuľky našej 
celoročnej súťaže už vedia, že medaily ešte nemajú 
majiteľa. Jasný je iba NETTO rebríček v ktorom si 
manželia Pňačkovi odovzdajú putovný 
pohár.  
 K výsledkom turnaja. 
V Kategórii NETTO na treťom mieste 
skončil Besedič Vojtech (GC PEGAS), 
s počtom 64 stb. Druhé miesto získal 
Kmiť František (GC PEGAS), keď 

zahral o dva body viac. Prvé miesto obsadila Pňačková  
Margita (GCCP), s počtom 75 stb. potvrdila svoju 
vyrovnanú hru v celoročnej súťaži v tejto kategórii.       
 V kategórii SENIOR 14+ bola udelená iba prvá cena. 

Víťazom sa stal Szedély Erich s počtom rán 190. 
 V kategórii SUPERSENIOR+MASTER 
LADIES na treťom mieste skončila Mušková 
Mária (GCPEGAS). Druhé miesto získala 
Hadbábna Oľga (ŽRGC). Prvé miesto s celkovým 
počtom 195 rán obsadila Pňačková Margita 
(GCCP).  
 O medaily v mužskej kategórii 
SUPERSENIOR+MASTER bojovalo 20 hráčov.  Na 
treťom mieste skončil Pňaček Ignác (GCCP) 
s počtom 173 rán. Druhé miesto s počtom rán 
168 obsadil Krčmár Miroslav (LGK).  Prvé miesto 
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získal Hruška Jozef (GKT),  keď zahral 
v prvom kole +2 (74 rán) a v druhom 
kole +5 (77 rán). Celkove zahral 151 
rán a právom získal zlatú medailu.  
 V kategórii SENIOR LADIES na 
treťom mieste skončila Germanová 

Valéria 
(RFMI). 
Druhú 

priečku 
obsadila 
Hruškov

á Mária 
(GKT). Prvé miesto so 168 ranami vybojovala 
Klačková Eva (GKT).  
 Kategória SENIOR MUŽI mala dvoch 

favoritov. Po 
prvom kole mali 
obaja zhodne 83 
rán. Lepším 

výsledkom 
v druhom kole +3 (75 rán čo znamená 
najlepší výsledok turnaja v katregórii senior ) 
prvé miesto získal Straňák Peter (GCW), keď 
celkove zahral 158 rán. Druhé miesto obsadil 
Škorec Bohumil (GC Penatti) s celkovým 
súčtom 167 rán. Na treťom mieste skončil 
German Miroslav s počtom 179 rán. V 
 dôsledku búrky a krupobitia a následne 
vynútenej prestávky, nie všetci hráči 

dokončili druhé kolo. Mnohí po zvážení  využili možnosť ukončiť hru 
škrtnutím jamky alebo odstúpením z hry. Osem hráčov tak ukončilo hru 
predčasne.   
 
Dr. Peter Muška, PhD., Prezident ASGS, Lozorno  


