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Správa Športovo-technickej komisie PGA SK.

Športovo-technická komisia v zložení, predseda Peter Bučko, členovia Pavol Bielik a
Alexander Nagy, spolu - organizovala alebo organizovala tuzrnaje, za spolupráce prezidenta PGA SK.
Po konzultácii boli opäť vybrané turnaje, ktoré boli dotované subjektom na organizáciu turnajov, kde
boli vytvorené kategórie pre Profesionálov. Všetko v zmysle rozpočtu PGA SK. Turnaj Penati Slovak
Open je už vynikajúco obsadený turnaj, ktorý okrem vyplatených Prize Money ( PM ), pre
najlepšieho zabezpečili aj divokú kartu na Challenge Tour. V roku 2022 po dohode s prezídiom, sa
spoluorganizoval turnaj na 9 jamkovom ihrisku v Trenčíne, pod názvom PGA SLOVAKIA & MARIÁN
HOSSA INVITATIONAL TOURNAMENT. Tento turnaj bol výborným marketingovým ťahom pre
PGA SK. Celkovo sa na týchto všetkých turnajoch vyplatilo viac ako 39.000€, ktoré jednotlivý
organizátori zaplatili na prize money.
Turnaje:

● pga sk senior championship
● penati pro am classic
● lomnica open
● penati slovak open
● kms teaching tour
● pga open series

Do roku 2023 sme opäť zaradili turnaje, ktoré sú stálymi na Slovensku a tak rozpočet na dotáciu po
navrhnutí prezídia sa zvyšuje, týka sa to Penati Slovak Open a po úspechu v Trenčíne sme do zoznamu
turnajov zaradili aj spomínaný turnaj PGA SLOVAKIA & MARIÁN HOSSA INVITATIONAL
TOURNAMENT a nazvali ho pod skratkou Marian Hossa Open. Turnaj Lomnica Open, ktorý má
samostatnú kategóriu PGA SK Championship, STK PGA SK sa dohodla o navýšení PM v
samostatnej kategórii.
Turnaje:

● pga sk senior championship
● marian hossa open
● penati pro am classic
● lomnica open
● penati slovak open
● kms teaching tour
● pga open series

Na návrh prezídia bolo stanovené pre rok 2022, ako sa bude postupovať pri reprezentácii PGA SK.
Dvaja hráči podľa rebríčka PM a jedna divoká karta. Na návrh SKGA koncom roka 2022 sa vybrali
tréneri ( štatút Teaching ), hráči ( štatút Playing ), ktorí budú zaradení do reprezentácie SVK, ako aj
PGA SK. Tím ktorí bol vybraný na výročný kongres, kde sa konal turnaj ITC sa pred samotným
turnajom rozpadol, kvôli vážnym osobným okolnostiam. Po samotnej uzávierke prihlášok turnaja sa
tak dodatočne menila zostava. Tím PGA SK - Adam Puchmelter, Peter Kadlíček a Peter Bučko
skončil na druhom mieste kategórie Shield, ale najlepší celkovo je potrebné vyzdvihnúť výkon Adama
Puchmeltera, ktorý skončil delený prvý medzi jednotlivcami.
Na nasledujúci šampionát ITC, bude nominovaná zozstava okolo Adama Puchmeltera, ktorý bude
prizvaný ku konzultácii nominácie.
Predseda Športovo-technickej komisie PGA SK a členovia.

Peter Bučko
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