NOVOROČNÝ ODPAL, 1.JANUÁR 2018
Spolu s novoročným odpalom na krytom odpalisku a slávnostným
prípitkom v lobby bare sme tradične privítali nový rok 2018. Počas
mrazivého dňa mal každý golfista aj negolfista 3 loptičky a úlohu
trafiť do vyznačených prekážok. Celkovým víťazom sa stal pán Slavomír Brudňák.

Pozývame vás
SKI&GOLF SLOVAKIA
CHAMPINSHIP
6.-.7. apríl 2019, X. ročník

MAJSTROVSTVÁ LGK
V RANKINGU WAGR
26.-28. júl 2019

XVI. PLES LGK, 27.JANUÁR 2018
Na XVI. reprezentačnom plese Lomnického golfového klubu pán
prezident Jiří Hruška, zakladateľ golfového rezortu Black Stork, oslávil jubilejných 77 rokov. Ples sa niesol v príjemnej atmosfére plnej
hudby v podaní Dana Bártu a tria Roberta Balzara, speváčky s podmanivým hlasom Nataschy Wright, tanca, bohatého programu a to
všetko v sprievode moderátorky Mariany Ďurianovaj, dobrého jedla a miešaných drinkov.

FALDO SERIES SLOVAKIA
20.-22. august 2019, X. ročník

Niečo pre gurmánov
Každý mesiac pre vás pripravuje
šéfkuchár Andrej Hurajt so svojim
šikovným tímom originálnu
mesačnú ponuku. Vychýrené
cukrárky Dáška Korenková a Hanka
Strelová denne pečú čerstvé dezerty
z kvalitných surovín.

2018

Golfové ihrisko Black Stork sa stalo prírodnou telocvičňou pre pretekárov Sunrise Run, ktorý je súčasťou Zimnej bežeckej série vo Vysokých Tatrách. V skoré januárové ráno pri východe slnka odštartovalo 200 pretekárov, ktorí súťažili v 9-tich kategóriách na takmer
7km dlhom okruhu od golfového ihriska ku Wild Park-u na vrch
Smrekovec a späť, kde pretekárov už čakali skvelé raňajky v hoteli
International.

CHARITY GOLF CUP
3. august 2019, XII. ročník

O POHÁR
PREZIDENTA LGK
12. október 2019, XIV. ročník

ROČENKA

SUNRISE RUN, 13.JANUÁR 2018

DEŇ LOMNICKÉHO
GOLFOVÉHO KLUBU
20. apríl 2019
20 ROKOV LGK
18. máj 2019

Mini

FOOTGOLFOVÉ IHRISKO
Novinkou roku 2018 bolo otvorenie 18 jamkového footgolfového
ihriska na ihrisku Vardon (C). Na Otváracom footgolfovom turnaji
4.mája pokrstil ihrisko futbalista Ján Kozák ml., ktorý sa stal zároveň
aj krstným otcom ihriska. Júlový Tatry Cup 2018 bol prvým z 3 turnajov Svetovej tour FIFG 250 na Slovensku s účasťou 71 hráčov zo 4
krajín. Hráči 6. kola Slovenskej FootGolfovej Tour si mohli vyskúšať
v auguste hru s hráčmi, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev sveta vo
footgolfe v Maroku.

KLUBOVÝ VEČER LGK, 9.NOVEMBER 2018
Členovia LGK si zaspomínali pri časi vína v indoor bare hotela International na úplné začiatky klubu. Moderátor Marián Galajda spolu
s generálnou riaditeľkou Sylviou Hruškovou nás previedli históriou
klubu a vďaka spomienkam členov klubu pripravili prvé podklady
na knihu „ 20 rokov LGK a novodobého golfu pod Tatrami“. Členom
klubu ďakujeme za zdieľanie ich spomienok a tešíme sa na oslavy
20.výročia založenia LGK 18.mája 2019.

VIANOCE A SILVESTROVSKÁ PÁRTY 2018
Vianoce sa už tradične začali v hoteli International 24. decembra
slávnostnou štedrou večerou, ktorú servírovala pozorná obsluha aj
pre externých hostí. Až do Silvestra si hostia spríjemnili chvíle počas hudobných vystúpení. Na Silvestrovskej párty vítal hostí český
moderátor a zabávač Vladimír Hron a zábavu rozprúdila speváčka
s podmanivým hlasom Pamela O´Neal.

www.golftatry.sk

www.international.sk

SKI&GOLF
MAJSTROVSTVÁ LGK NA RANY
CHARITY GOLF CUP
V4 GOLF CUP
FALDO SERIES SLOVAKIA
CHAM CHAM TATRY GOLF TOURNAMENT
O POHÁR PREZIDENTA LGK
PLES LGK

ČO SME S VAMI ZAŽILI
SKI&GOLF, 7.-8. APRÍL 2018
NAŠI VÍŤAZI
MAJSTRI
KLUBU
NA RANY 2018
Matúš Maďar – majster LGK
Táňa Čičová – majsterka LGK
Rudolf Škovira – seniorský
majster LGK
Dana Janovčíková – seniorská
majsterka LGK

Na zasneženej zjazdovke Čučoriedky v T. Lomnici čakala pretekárov
náročná slalomárska trať. Víťazom obrovského slalomu sa stal R. Staník. Zmena nadmorskej výšky, prepočítanie výsledkov z lyžovania a silný vietor dali pretekom napätie. Absolútnym víťazom 9. ročníka sa stal
M. Galko. Reprezentačný tím Black Stork na 19. Majstrovstvách sveta
SKI&GOLF v stredisku Zell am See-Kaprun tvorili: M. Galko, A. Zacharovská, R. Staník, P. Nowak a M. Maďar. Náš tím sa umiestnil na 6. mieste a organizátor ho vyhlásil za majstrov sveta amatérskych tímov.

BANK OPEN, 7.-8.JÚN 2018
II.ročník jedinečného turnaja pre bankovú komunitu bol neformálnym
stretnutím ľudí z bankového sektora, ich dodávateľov a partnerov na grínoch. Prvé dva ročníky prebehli pod záštitou Slovenskej bankovej asociácie a magazínu Bankovnictví. Každú spoločnosť reprezentoval tím 4 hráčov, z ktorých aspoň 1 musel byť zamestnanec banky). Turnaj, ktorému
predchádza slávnostná večera, bol opäť šancou stretnúť sa v prekrásnom
tatranskom prostredí a zahrať si skvelý golf s príjemnými ľuďmi. Víťaznú
trofej si odniesol tím Bankovnictví, v prvom ročníku Slovenská sporiteľňa.

LGK v rankingu WAGR, 27.-29. JÚL 2018
VÍŤAZI KLUBU
NA JAMKY
Flávius Halagovec – majster LGK
na jamky 2017
Škovira Rudolf – majster LGK
na jamky 2018
Balčák Miroslav – 1. vicemajster
LGK na jamky 2018

Na 17.Majstrovstvách LGK hralo 77 hráčov zo 4 krajín. Oliver Csányi s výsledkom 223 rán sa v kategórii OPEN umiestnil sa na 1. mieste. Za ním
nasledoval Matúš Maďar, ktorý svojim výkonom (229 rán) obhájil titul
majstra LGK na rany a Miroslav Gordan (LGK, 241 rán). V kategórii PRO
hralo 14 golfistov o prize money 2600 €. Víťazom sa stal Čech Tomáš Beck,
ktorý v rozstrele na 18. jamke zahral birdie oproti PAR Adama Puchmeltera. V kategórii žien získala 1.miesto Táňa Čičová (223). Rudolf Škovira (254)
a Dana Janovčíková (284) sa stali seniorskými majstrami LGK.

CHARITY GOLF CUP, 4. AUGUST 2018
Turnaj pod záštitou Petra Bondru priniesol vďaka záujmu golfistov
o hru s hokejovými legendami na charitu viac ako 23 000 €. Symbolické šeky si z rúk športovcov prevzali rodiny s hendikepovanými deťmi,
občianske združenia na projekty pre pomoc týraným ženám s deťmi,
pre zrakovo postihnuté a aj onkologicky choré deti. Turnaj podporili
aj Miro Šatan, Marián Hossa, Richard Lintner, Ján Lašák, Richard Zedník, Martin Štrbák, Martin Cibák, bratia Pavlikovský, Marko Daňo aj
osobnosti ako Milan Lasica, Milan Kňažko, Ady Hajdu a Filip Tůma.

V4 GOLF CUP, 18.-19. AUGUST 2018
Počas nádherných dní hrali 4 tímy z „Veľkej štvorky“. V prvý deň sa
hralo formou Fourball a Foursome, najviac sa darilo poľskému tímu,
Česi po rozstrele získali 2.miesto, za nimi nasledovali Maďari a Slováci.
V druhý deň sa hral Single, Poliaci si udržali prvenstvo, za nimi Česi
a rozstrel rozhodol v prospech Maďarov. Víťaznú trofej si odniesol
poľský tím, na 2.mieste sa umiestnili Česi, 3.miesto získali Maďari
a na 4.mieste Slováci.

FALDO SERIES, 21.-23 AUGUST 2018
Na IX.ročníku turnaja hralo 44 mladých golfistov zo Slovenska a Česka
s podporou svetovej a európskej golfovej organizácie (The R&A a European Tour). Kvalita hráčov na ihrisku Black Stork neustále rastie - až 36
hráčov malo single HCP, 7-mi mali plusový HCP a tak už od prvých chvíľ
organizátori očakávali zaujímavé výsledky. Na priebeh turnaja dohliadal
Mattew Faldo, syn sira Nicka Falda a jeho osobný coach Keith Wood.
Na európske finále postúpilo 5 víťazov: Michal Brezovský, Pavol Mach,
Samuel Husárik, Karolína Stará a Antónia Zacharovská. Najlepší brutto
výsledok počas 3 turnajových dní odohral Michal Brezovský (207 rán).

ChamCham Tatry Golf, 7.-8. SEPTEMBER 2018
Tradičným piatkovým kokteilom v hoteli International sa začal golfový turnaj
obchodných komôr a nadviazal na 5 ročníkov turnaja Americkej obchodnej
komory. Prvý ročník turnaja podporili obchodné komory: britská, holandská, talianska, švédska, rakúska, poľská a maurícijská. V sobotu sa od rána
na hostí usmievalo slniečko, ihrisko Black Stork bolo vo výbornej kondícii,
hráčov potešilo aj občerstvenie po 9. jamke a raut po hre spolu s tombolou.
Víťaznú trofej si odniesla Slovensko-Maurícijská obchodná komora, veď všetci 4 hráči mali brandované tričká a už pri otvorení sebavedomo vyhlásili „aby
sme dobre vyzerali pri preberaní cien“.

NAŠI VÍŤAZI
VÍŤAZI GRAND
PRIX BLACK
STORK
Beráts Juraj
- HCP 22,5 – 54
Šproch Dominik
- HCP 15,5 – 22,4
Zacharovská Antónia
- HCP +4 – 15,4

HOLE
IN ONE
2018

O POHÁR PREZIDENTA LGK, 13. OKTÓBER 2018
Nádherné babie leto si užilo na XIII. ročníku prestížneho turnaja O pohár prezidenta LGK až 100 golfistov. Po raňajkách otvoril turnaj prezident LGK JiŘí
Hruška tradičnou hruškovicou. Fairwaye boli mäkkučké ako plyšový koberec
aa občerstvenia dostatok po 5, 9 aj 18 jamke. Slávnostný raut pri gitarových
sólach po skočení turnaja plynulo prešiel do posedenia a neplánovaného
speváckeho vystúpenia hráčov :-). Originálne sklené trofeje od Achileasa
Sdoukosa si odniesli víťazi: kategória +9-13,4: Balažia Matej, Maďar Matúš,
Janovčík Róbert; kategória 13,5-18.4: Kaščák Tomáš, Tribula Roland, Gálfy
Alexander; kategória 18.5-26,4: Habas Jozef, Šproch Dominik, Baláž Oldrich;
kategória 26,5-54: Bohunčák Rastislav, Lukáčová Renáta, Hohol Jozef

DETSKÁ GOLFOVÁ ŠKOLA

Anton Obžera
Jamka č. 6
196m

Cez letné prázdniny absolvovalo 113 juniorov detskú golfovú školu
v 7 turnusoch. V golfe sa zdokonaľovali pod vedením vynikajúceho
PRO trénera Briana O´Donovana aj PRO Adama Puchmeltera 3-5 hodín denne. Až 29 detí si s hrdosťou prevzalo certifikát Zelenej karty
po 5 dňoch praktickej výuky. Popoludní juniori relaxovali v bazénoch
wellness centra, prekonali strach zo zvierat v kontaktnej zoo Wildpark,
nechali sa zviesť ilúziami v trickartovej galérii Tricklandia alebo navštívili herný svet Dobrá hračka.

Antónia Zacharovská
Jamka č. 11
148m

