
 
 

 

PROPOZÍCIE SKGA TOUR 2017 
 
Organizátor:   Slovenská golfová asociácia 
 
Spoluorganizátor:  Golf Club Welten    5.-7.5.  
    Golfový Club Skalica    2.-4.6. 
    Lomnický Golfový klub   16.-18.6. 
    Eurovalley Golf Park Club / White Course 15.- 17.9. 
    Penati Golf Club / Heritage Course  13.-15.10. 
         
1. Kategórie: 
 
A: muži – max. HCP 11,4; B: ženy – max. HCP 18,4 - rany brutto 
 
Kategórie A, B sa hrajú tri kolá na rany bez vyrovnania s úpravou HCP. Cut po druhom 
kole – 24 najlepších mužov a 15 najlepších žien vrátane “ties”.  
Vyhodnotení budú najlepší traja v kategóriách. 
 
2. Odpaliská 
Budú určené Súťažným výborom pre jednotlivé podujatia  
 
3. Podmienky účasti 
Hráč musí byť členom SKGA, prípadne inej zahraničnej golfovej federácie.  
Prednostné právo zaradenia do súťaže majú súťažiaci v kategóriách A, B v poradí podľa 
najlepšieho HCP. Maximálny počet účastníkov 126 má Súťažný výbor právo v prípade 
prihlásenia veľkého počtu hráčov obmedziť.  
 
Prihlášky :  www.skga.sk 
 
Poplatky za hru – „green fee” 
Juniori do 21 rokov - 70 € 
Študenti riadneho denného štúdia do 26 rokov – 70 € 
Hráči nad 21 rokov – 110 € 
 
4. Systém bodovania – KPMG Challenge Trophy 
Body do rebríčka vyhodnotenia celoročnej súťaže môžu získať len hráči s  domovským 
členstvom v klube, ktorý je členom SKGA. 
 
Systém bodovania zahŕňa určitý počet jamiek (určí sa pred začiatkom súťažných kôl) zo 
všetkých rezortov, na ktorých sa bude hrať SKGA Tour. Hráči musia odohrať aspoň 18 zo 
všetkých SKGA Challenge jamiek v priebehu celej sezóny aby sa kvalifikovali. Golfista/ka s 
najlepším skóre na 18tich jamkách v pomere k paru na konci sezóny vyhráva KPMG 
Challenge Trophy. 
Jamky budú vybrané na základe ich obtiažnosti a zaujímavosti na jednotlivých ihriskách.  
 
V prípade rovnosti skóre sa počíta lepšie skóre na 1. počítanej jamke, 2. počítanej jamke, 3. 
počítanej jamke, atď. obdobne až po18 počítanú jamku. Poradie jamiek je chronologické 
podľa ich číselného poradia a ihrísk SKGA Tour.    
KPMG Challenge Trophy sa hrá v jednej kategórii, kde sú spojené kategórie  A a B. 
 
 
 



5. Vyhlásenie výsledkov 
V kategóriách A - B budú vyhlásené prvé tri miesta, ak sa kategórie zúčastní minimálne 10  
hráčov. 
 
Výsledky kategórií A – B sa zaratúvajú do celoročného rebríčka SKGA, účasť členov širšieho 
kádra reprezentácie je vysoko odporúčaná v zmysle štatútu reprezentanta SR v golfe.  
 
Rovnaký výsledok: o poradí pri rovnakom výsledku sa rozhoduje podľa platného Súťažného 
poriadku (článok 2.5.3). V kategóriách A-B rozohrávka o 1.miesto “Play -off“ na jamkách, 
ktoré určí Súťažný výbor. 
 
Ceny: Vecné ceny pre prvé tri miesta v kategóriách A – B zabezpečí SKGA. 
 
6. Technické ustanovenia 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Rules Limited , Súťažného poriadku a Miestnych pravidiel. 
 
Čas štartu (pravidlo 6-3a) 
Nasadenie hráčov na štart stanoví Súťažný výbor. Štartová listina bude zverejnená na serveri 
skga a recepcii spoluorganizujúceho klubu deň pred začiatkom súťažného kola do 16,00 hod.  
Oneskorený príchod na štart do 5 min. 2 trestné rany na prvej jamke, viac ako 5 min. 
diskvalifikácia. 
 
Nosič (poznámka k pravidlu 6-4) 
Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať ako  nosiča osobu, ktorá má štatút 
profesionálneho golfistu.  
 
Trest za porušenie pravidla: pri hre na rany - dva trestné údery na každej jamke, na ktorej 
bolo porušenie pravidla zistené, maximálne však 4 trestné údery v  kole.  
Ak je pravidlo porušené medzi dvoma jamkami, trest sa vzťahuje na nasledujúcu jamku.  
 
Tempo hry v zmysle Pravidiel golfu (pravidlo 6-7, pozn. 2) 
 
Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia  (pravidlo 14-3) 
Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne  za účelom merania 
vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto 
pomôcku, ani tempo hry celej skupiny.  
Multifunkčné prístroje /napr. smartphone, PDA, laser s  funkciami na meranie rôznych 
parametrov atď./ môžu byť použité, ale  len na meranie vzdialeností, nesmú byť použité na 
odhad alebo meranie iných podmienok, čím by sa porušilo Pravidlo 14 -3. Bez ohľadu na to či 
počas súťažného kola hráč tieto funkcie využije alebo nie, alebo či sú takéto funkcie zapnuté 
alebo vypnuté. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že 
hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, 
a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde 
k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie 
etikety a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 33-7. 
 
Súťažný výbor (pravidlo 33) 
Určí Športovo-technická komisia SKGA. Súťažný výbor môže pred jednotlivými turnajmi 
menovať hlavného rozhodcu a stanoviť jeho právomoci. 
Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách.  
Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v  zmysle pravidla 33-7. 
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja. 
 
Protest : Možno podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením definitívnych výsledkov 
súťaže. Rozhodnutie Súťažného výboru je konečné. 
 
 
V Bratislave, 7.3. 2017        ŠTK SKGA 


