
Česko-Slovenský pohár 
Po deviatich kolách: ČR 5 - SR 4

Hrubá Borša 26. 9. 2022, Sedin 27.9.2022
Deviaty ročník Česko-Slovenského
Pohára máme za sebou. Zastúpenie
hráčov bolo dostatočné, aby
reprezentatívne zastupovali Českú
a Slovenskú asociáciu. Do výsledkov sa
po prvý krát započítavali aj výsledky
šiestich  senioriek. Prvé kolo sa hralo na
ihrisku v Hrubej Borši. Formát hry bol
nasledovný. Hrala sa jamková hra
v dvojiciach so započítaním 60% z HCP

hráča. Dvojice určené kapitánmi 
hrali proti sebe s možnosťou získať 
maximálne tri body. Jeden bod bol za
víťazstvo v prvej deviatke, druhý bod
bol za víťazstvo v druhej deviatke. 
Tretí bod získala dvojica, ktorá 
vyhrala viac jamiek v celej hre. Hralo
sa všetkých 18 jamiek. Za remízu 
hráči získali po pol bode.  Výsledok 
po prvom kole bol 16:20 pre 
slovenský výber. Nielen výhoda 

domáceho prostredia, ale aj
dobré zostavenie dvojíc
kapitánom slovenského týmu
Antonom Strnadom, prispeli
k dobrému výsledku. Hralo sa
za pekného počasia a hostia si
pochvaľovali krásne, dobre
upravené zelené ihrisko. Po
skončení prvého kola
nasledovala spoločná večera
oboch družstiev. Naši českí
priatelia dostali pozvanie na
husacinu do Grobu, ktorú

zapíjali klasickým burčiakom. 
Na druhý deň hráčov privítalo 
ihrisko v Sedine. Predpoveď 
počasia bola však veľmi zlá. 
Výdatný dážď. A tak sa aj stalo. 
Vytrvalý a intenzívny dážď nás 
sprevádzal od štartu prvých flajtov.
Boli naplánované hry jednotlivcov 
v rovnakom formáte ako hrali 
dvojice.  Po deviatich jamkách sa 
rozhodlo, pre nepriaznivé počasie, 



hru ukončiť. Do celkového vyhodnotenia druhého kola sa bral iba výsledok  
získaný na deviatich jamkách. Čiže hráč mohol priniesť maximálne jeden bod. Po
spočítaní všetkých bodov české družstvo malo o jeden bod viac a tak na 
putovnom pohári pribudne k roku 2022 nálepka Česká Republika.

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na zápas v budúcom roku niekde na česko-
moravských ihriskách. Prezidenti Oldřich Uher a Peter Muška poďakovali 
hráčom za reprezentáciu a kapitán slovenského družstva Anton Strnad odovzdal 
putovný pohár víťazom. Po malom občerstvení polievke a makových šúľancoch sa
hráči vydali na cestu do svojich domovov. 
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