
 
 

Manuál na usporiadanie majstrovských súťaží v golfe 
SKGA Tour, M-SR, TON 

 
Základné povinnosti a organizačné zabezpečenie majstrovských súťaží SKGA zo strany 
spoluusporiadajúceho golfového klubu. 

1. Mesiac pred zahájením súťaže 

- rezervácia hracích dní počas súťaže a tréningových kôl 
- zabezpečenie rozhodcov 
- zabezpečenie predsunutých pozorovateľov (forecaddies) 
- zabezpečenie cien v otvorených kategóriách 

 
2. Týždeň pred zahájením súťaže 

 
- zabezpečiť pri prezentácii informačnú tabuľu, kde by malo byť: 

- názov súťaže + “Oficiálna informačná tabuľa” 
- všetky informácie a rozhodnutia súťažného výboru 
- propozície turnaja 
- pin pozície pre každý hrací deň 
- miestne pravidlá 
- mapa golfového ihriska 
- výber jamiek v prípade play off 
- evakuačný plán golfového areálu 

- určiť miesta na základe požiadavky organizátora, kde budú umiestnené reklamné bannery    
   a pútače partnerov súťaže 
- pripraviť rozpis hracích časov pre tempo hry na jednotlivých jamkách pre skupinu 2,3,4    
   hráčov (použiť vzor súboru – Pace of Play) 
- zabezpečenie golfových autíčok, ich identifikácia podľa použitia 
- golfový obchod a tréningové plochy musia byť otvorené minimálne 1 hodinu pred  
   zahájením súťaže 
- lekárska služba a balíček prvej pomoci musia byť dostupné počas celého dňa 
- odporúča sa pripraviť výsledkovú tabuľu pri ‘scoring area’ 
- príprava ihriska: 

- kosenie grínov každý deň ráno (príp. večer v závislosti od počasia) pred súťažným   
  kolom 
- kosenie foregrínov, odpalísk každý druhý deň, fervejí podľa potreby vždy popoludní 
- úprava bankrov každý deň 
- pin pozície zmeniť vždy pred začiatkom súťažného kola 
- odpaliská budú určené v propozíciách pre jednotlivé turnaje 
- premiestnenie kameňov na odpaliskách každý deň 



Súťažný výbor presne určí pred prvým tréningovým kolom: 

- ihrisko a hranice ihriska 
- okraje vodných prekážok a postranných vodných prekážok 
- pôdu v oprave 
- zábrany a integrálne súčasti ihriska 

 
ŠTK SKGA skontroluje ihrisko mesiac a deň pred súťažou. 

 
2. Deň pred zahájením súťaže 

 
- zabezpečiť rozhodcom, marshalom vysielačky (v prípade potreby ich zapožičia SKGA) 
- zabezpečiť banner SKGA pre vyhlásenie výsledkov (zapožičia SKGA) 
- zabezpečenie viest pre caddys, marshallov, rozhodcov (zapožičia SKGA) 
- dovoz cien od SKGA 

 
2. V deň súťaže 

 
- vyhradiť priestor pre prihlásenie a registráciu (stôl + 2 stoličky) 
- zabezpečiť pitný režim pre hráčov súťaže (stôl pri registrácii, takisto pri 1. a 9. jamke) 
- odovzdanie stravných lístkov súťažiacim ak je zabezpečená strava 
- vesty pre caddys, marshallov, rozhodcov 
- umiestniť bannery a reklamné pútače partnerov súťaže 
- pripraviť golfové autíčka 
- oboznámenie štartéra, predsunutých pozorovateľov s ich povinnosťami počas súťaže 
- vyhradiť priestor pre ‘scoring area’ (stôl + 4 stoličky) 
- umožniť prístup organizátorovi k počítaču na spracovanie výsledkov 
- vystavenie cien a trofejí pred zahájením súťaže 
- vyhradiť priestor organizátorovi pre vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 
- rozloženie banneru SKGA pre odovzdávanie cien 

V Bratislave 29.3.2017 


