
 

 

SENIOR TOUR ‘23.  
 

V januári sa zdalo, že golfová sezóna začne veľmi skoro. Ale 

februárová nádielka snehu tento začiatok vrátila do 

normálneho režimu, čo na druhej strane priniesla závlahy, 

ktoré sú pre kvalitu golfových ihrísk veľmi dôležité. V 

informovanosti svojich členov o aktivitách, o turnajoch 

domácich ako aj zahraničných a všetkých novinkách, budeme 

aj naďalej informovať prostredníctvom web stránky ASGS, 

mailingom ako aj ASGS-facebookom. Výhody mailingu sú, 

že je to kopia webstránky a ak je to raz stiahnuté, zostáva to v 

mobile, v jeho pošte aj keď nie je k dispozícii internet. 

Samozrejme, že VR podporuje všetky aktivity smerujúce k vylepšeniu web stránky. 

Nehľadáme kritikov, lebo tí sa ozývajú sami.  Stále hľadáme IT človeka/seniora, 

ktorý by za rozumnú cenu pomáhal našej Asociácii. Aj tak konštatujeme, že 

informovanosť ako textová tak aj obrazová je na dobrej úrovni.  

 Vždy na jar oslovujeme našich členov štandardným pripomenutím povinnosti 

uhradiť členské. Pri úhrade 100€ na náš účet SK63 1100 0000 0026 6525 0134 

prosím nezabudnite uviesť svoje meno. Aj keď čestní členovia ASGS, ktorí sú 

aktívnymi členmi, sú oslobodení od platenia členského, VR sa poteší keď svojim 

príspevkom preukážu svoju lojalitu Asociácii, a že titul “čestný” im právom patrí. 

Taktiež jarné obdobie je obdobím pre platbu daní a ak ste sa ešte nerozhodli komu 

venujete 2% z daní za rok 2022, radi privítame každý finančný príspevok. V prílohe 

je príslušný formulár na tento odvod. Samozrejme akákoľvek iná finančná, alebo 

vecná podpora asociácie je vítaná. Na tomto mieste by som poďakoval SKGA za 

opätovnú finančnú podporu štartovného pre rok 2023. VR pre rok 2023 pripravila 

návrh rozpočtu, ktorý spolu s daňovým priznaním za rok 2022 predloží Revíznej 

komisii a tým uzavrie rok 2022.  

 V oblasti ekológie je naša Asociácia vedúcou silou. S našou Asociáciou je 

spojené využívanie nádob s chladenou vodou, s ktorou si hráči napĺňajú svoje 

termoflašky. Novým členom ASGS pri prvom turnaji budú odovzdané príslušné 

flašky. Prečo stále podporujeme myšlienku termoflašiek? Rád by som uviedol jeden 

príklad. Na ESGA turnaji vo Walese a vo Švedsku počas štyroch dní si hráči 

tankovali pitnú vodu z vodovodu do svojich flašiek. A tých hráčov bolo okolo 250  a 

boli to hráči aj s HCP 1,0. Považovali to za samozrejmosť. Skúsme aj my byť 

samozrejmí a vyhnime sa hanlivému slovu pomenovania “železné nádoby”.  

 Tohtoročnú sériu turnajov SENIOR TOUR ´23 začíname v utorok 4. apríla v 

Sedine. Pravidlá pre dlhodobú suťaž 2023 ako aj pravidlá pre reprezentáciu sú 

ukončené, prijaté VR ASGS, a budú pred prvým turnajom zverejnené na našej 

webstránke.  

Aj tento rok pokračujeme jedným turnajom v zahraničí. Bude to turnaj v Bükfurde. 

Organizátori turnaja spoločnosť KMS, s ktorou máme aj tento rok uzavretú zmluvu o 



 

 

organizovaní našej Senior Tour, ponúkajú turnaj využiť aj ako krátkodobý kemp. 

Záujemcom odporúčame kontaktovať sa s Romanom Ňukovičom (KMS). 

Golfový klub Welten sa podujal organizovať mini senior tour pre kategóriu 70+. 

Koordinátorom a kontaktnou osobou pre tento turnaj je Rudolf Žiak.  

Novinkou našej tour je, že bude do nej vložená celoročná súťaž pre členov ASGS o 

cenu “KMS”. V priebehu roka bude prebiehať súťaž o vecné ceny za najlepší 

priemerný výsledok zo štyroch jamiek (dve štvorpárové, jedna trojpárová a päťpárová 

jamka) z každého hracieho dňa hraného na rany.  

Spoločnosť AVITA, s ktorou sme uzavreli dohodu sa podujala odmeniť troch 

vylosovaných hráčov, po každom turnaji, vecným darom (sadou doplnkových 

výživných prostriedkov). 

 Tento rok, tak ako je to zrejme z nášho turnajového kalendára, sa naši seniori 

zúčastnia turnajov družstiev organizovaných ESGA, turnaja K+K Monarchy trophy 

ako aj vzájomných Česko-Slovenských zápasov. Začína byť zvykom, že organizátori 

turnajov požadujú už dva mesiace vopred mená reprezentantov ako aj zálohové 

platby za účasť, čo kladie nároky na jarnú prípravu. Financovanie týchto 

medzinárodnych turnajov je náročné a preto ASGS uvíta každú technickú, alebo 

finančnú podporu. 

Prvým turnajom bude turnaj K+K Monarchy Trophy v Chorvatsku.  Kapitánom 

družstva je Miloš Pagáč. Miroslav Krčmár ako kapitán povedie na turnaj ESGA 

druzstvá superseniorov a družstvo master do Nórskeho Sanderfjordu. O dva týždne 

neskôr v Portugalskom Obidos nastúpia naši seniori pod vedením kapitána Jozefa 

Fecka na turnaj “Championship” a turnaj “Cup”. V Portugalsku počas majstrovstiev 

seniorov sa uskutoční aj General Assembly prezidentov ESGA krajín. Zhromaždenia 

sa zúčastní aj prezident ASGS Peter Muška. Na prelome mesiacov február marec 

nastúpilo Rydercupove družstvo Slovenska proti Českým seniorom. Na konci sezóny, 

na jeseň Česká Seniorska Asociácia je pozývateľom a organizátorom Česko-

Slovenského pohára. Kapitánom Česko-Slovenskych aktivít je Anton Strnad.  

 

 Vážení priatelia golfisti. Dúfam že SENIOR TOUR ´23 vás privíta, zdravých a 

perfektne pripravených. Naším novým členom želáme úspešný štart. Teším sa na 

naše stretnutie v Sedine, ktoré sa bude konať 4. apríla 2023, na ktoré Vás srdečne 

pozývame. 

 

 

Dr. Peter Muška, PhD., prezident ASGS, Lozorno 6.3.2023 


