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Táto milá udalosť sa odohrala 
za prítomnosti predsta-

viteľov Ministerstva športu, 
Olympijského výboru Ukrajiny, 
Celoukrajinskej federácie golfu, 
miestnych zastupiteľov, zástup-
cov partnerských golf klubov, 
ktoré sú v štádiu výstavby, 
obchodných partnerov a pri-
ateľov. Slávnostný a zároveň 
historický prvý úder absolvo-
val majiteľ ihriska Alexander 
Kobitev 29. května o 10:30 hod, 
čím prakticky vymazal nega-
tívny rekord, ktorým sa pýšila 
Ukrajina – najväčšia krajina na 
svete bez golfového ihriska.

Prvý úder 
Otvorenie ihriska  sprevádzal 
ešte jeden pozoruhodný akt 
– bol podpísaný partnerský 
dohovor medzi klubom v Lu-
gansku a novými, dosiaľ neo-
tvorenými ihriskami v Charko-
ve, Kyjeve a na Jalte. Týmto sa 
istotne vytvorí platforma pre 
lepšie začlenenie Ukrajinskej 
federácie golfu do EGA 
(European Golf Asociation), ri-
adiaceho orgánu amatérskeho 
golfu v Európe.

z e  z a h r a n i č í

Ukrajina sa konečne dočkala – Prvý Golf ClUb bol 
slávnostne otvorený

hiSTOriCKÝ
MOMenT
Lugansk, mesto rozprestierajúce sa na severovýchodnom cípe nášho najväčšieho 
suseda, iba 70 km od ruskej hranic, boL svedkom sLávnosti, kde po viac,  
ako dvojročnom úsiLí investora a dodávateľov, boL otvorený a sprístupnený 
 prvý goLfový kLub na ukrajine. 

Po slávnostnej udalosti 
sa rozbehol prvý oficálny 
šampionát Ukrajiny tréningo-
vým dňom, pričom samotný 
turnaj prebehol v dňoch 30. 

až – 31. května. Zúčastnilo 
sa ho takmer 80 ľudí, čím 
sa potvrdilo, že aj Ukrajina 
sa môže čoskoro dostať do 
aktívnej polohy z hľadiska 

organizovania turnajov a golfo-
vých podujatí.  Čím je ihrisko 
v Lugansku zaujímavé? V tejto 
fáze bolo sprístupnených 9 
jamiek. Club disponuje aj 3 
jamkami na výučbu a komplet-
ne zariadeným Driving Range. 
Dve veľké, umelo vytvorené 
jazerá boli citlivo zasadené 
medzi jamky. Golfovú hru 
vyučujú dvaja profesionálni 
tréneri z Ruska a Poľska, čle-
novia PGA. Golfová recepcia 
je umiestnená do golf shopu. 
Zaujímavosťou je značkový 
obchod na špecializované gol-
fové oblečenie firmy CHERVO. 
Majiteľ firmy Chervo, Manfred 
Erlacker z Talianska sa zú-
častnil otvorenia a ako pozna-
menal: „Som potešený a zá-
roveň prekvapený záujmom 
Ukrajincov o túto krásnu hru 
a verím, že ich počet bude 
rýchlo stúpať.“ 

Oduševnený PrístuP
Prvé práce sa začali na jeseň 
2005. Bolo prezieravé, že zača-
tie výstavby budovy pre green-
keeperskú službu bolo súčasne 
so začatím projektu. Uľahčilo 
sa tým mnoho vecí a prechod 
na normálnu prevádzku po 
výsevoch bol hladký. Majiteľ 
ihriska pri našom rozhovore 
zdôraznil: „najskôr sme mali 
v pláne urobiť ihrisko svojpo-
mocne, veľmi skoro sme však 
zistili, že to nepôjde. Kľúčové 

Alexander Kobitev, Manfred Erlacker (majiteľ firmy Chervo) a Dmitry Christič 
(hviezda z NHL, spoluhráč a veľký priateľ Petra Bondru z čias ich spoločného  
účinkovania v jednom útoku Washington Capitals)

Green č. 9 je na ostrove, 
v pozadí clubhouse.
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z hľadiska nášho projektu bolo 
stretnutie s firmou ENGO, 
ktorá nám pomohla v procese 
výstavby, dodávkami správ-
nych vstupov, ako aj zabezpe-
čila spoluprácu s odborníkmi 
z Českej republiky – Philipp 
Sportovní trávníky a Pumpser-
vis Uherské Hradiště.

Martin Kybl, hlavný green-
keeper (takisto z ČR), pre nás 
potvrdil: „Pracoval som na 
Novom Zélande, v Anglicku 
i v Čechách, ale nikde som sa 
nestretol s tak oduševneným 
prístupom majiteľa i dodá-
vateľov. Dosiahnuť kvalitný 
porast je v klimatických podmi-
enkach v Lugansku a na tejto 
pôde neľahká vec – spoločným 
a každodenným úsilím sa nám 
to však darí.“

POhľad dO garáže
Ihrisko disponuje strojmi 
TORO, závlahu zabezpečuje 
systém TRIDENT takisto od fir-
my TORO. Vďaka prípravkom 
SCOTTS sme zabezpečili kva-
litnú výživu. Ihrisko bolo počas 
podujatia vo výbornom stave, 
greeny vyrovanané. Všetci, čo 
ho hrali, unisono potvrdili – po-
darilo sa dosiahnuť ťažké, no 
zároveň relatívne ľahké ihrisko, 
na ktorom sa nájde profesionál 
i začiatočník a na ktoré sa kaž-
dý rád vráti. Ako poznamenal 
Dmitry Christič: „Počas svojej 
kariéry i po jej skončení som si 
zahral na mnohých ihriskách 
za morom i v Európe. Som 
nesmierne rád, že už nemu-
síme za golfom cestovať von 
z Ukrajiny a že sme tu našli tak 
príjemné prostredie.“

Na záver perlička – na tur-
naji bola vyhlásená aj súťaž 
HOLE IN ONE – odmenou za 
dokotúľanie loptičky do jamky 

číslo 4 (par 3, 120 m) bolo gol-
fové autíčko firmy CLUB CAR. 
No Hole in one bol zahraný na 
jamke číslo 2.

Kontakt a bližšie informácie:
norbert Zatko/enGo, bulharská 35, 917 00 trnava, slovakia, e-mail: zatko@
engo.sk, tel mobile (in sk): +421 903 458678, tel mobile (in Ua): +380 67 

4013795, tel: +421 33 5504388, 5340301-3
www.engo.sk, www.golfonline.sk, www.kvetyazahrada.sk, www.wollemipine.sk

Odporúčame navštíviť vynovenú klubovú web stránku 
www.firstgolfclub.com.ua, eventuelne kontaktovať autorov článku na 

www.golfonline.com.ua. 

Pohľad do garáže

Majitelia ihrísk podpisujú akt o spolupráci – Lugansk, Charkov, Jalta, Kyjev (zľava).

Historický moment – prvý úder na Ukrajine

Alexander Kobitev, Manfred 
Erlacker (majiteľ firmy 
Chervo) a Dmitry Christič 
(hviezda z NHL, spoluhráč 
a veľký priateľ Petra Bondru 
z čias ich spoločného účin-
kovania v jednom útoku 
Washington Capitals): „Je 
veľa ihrísk, kde dosiaľ hráči 

nemali šťastie zahrať hole in 
one počas mnohých rokov 
– no v Lugansku sa to podarilo 
už na prvom turnaji! Veríme, 
že tento symbolický moment 
predurčuje osud tohto pro-
jektu, ktorému sa bude dariť. 
Gratulujeme, prajeme veľa 
spokojných golfistov.“  ■


