
 

Smernica určujúca nominácie rozhodcov na turnaje organizované 
Slovenskou golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri 

SKGA 
 
 
Golfový klub podieľajúci sa na organizácii niektorého z turnajov pod záštitou SKGA, 
príp. vedených na serveri SKGA je povinný zabezpečiť rozhodcov na jednotlivé turnaje 
podľa dôležitosti a významnosti turnajov na základe tejto smernice. 
 
Požiadavky na rozhodcov: 
  
Medzinárodné súťaže (Slovak Open, Slovak Junior Open): turnajový manažér SKGA + 4 
rozhodcovia nominovaní prezídiom SKGA na návrh ŠTK SKGA, náklady hradené z rozpočtu 
SKGA. Súčasne organizujúci klub zabezpečí štartérov a predsunutých pozorovateľov v počte 
podľa dohody s turnajovým manažérom SKGA.   
 
Turnaje SKGA Tour, SKGA junior Tour a ostatné majstrovské turnaje: turnajový manažér 
SKGA + hlavný rozhodca minimálne II. triedy a minimálne dvaja rozhodcovia III. triedy.   
Súčasne organizujúci klub zabezpečí štartérov a predsunutých pozorovateľov v počte podľa 
dohody s turnajovým manažérom SKGA.   
 
Majstrovstvá klubov: jeden rozhodca III. triedy. 
 
Túra olympijských nádejí: 
V súvislosti so sériou regionálnych turnajov Túry olympijských nádejí je prioritou SKGA 
zabezpečenie kvalitnej organizácie a plynulého priebehu. Komisia rozhodcov z tohto dôvodu 
ukladá klubom spoluorganizujúcim turnaj uvedenej série na vlastnom ihrisku zabezpečiť 
rozhodcov na jednotlivé turnaje podľa kalendára uvedeného na webstránke SKGA nasledovne:  

• 9 jamkové ihrisko: min. dvaja rozhodcovia III. triedy 
Prípadné doplnenie nominácie môže zabezpečiť Súťažný výbor série. 
 
Hendikepové a komerčné turnaje: jeden rozhodca III. triedy. 
 
SKGA nariaďuje klubom, aby na turnajoch organizovaných SKGA dôsledne 
zabezpečovali rozhodcov podľa hore uvedených ustanovení, ktorí budú prítomní na 
príslušnom turnaji. V prípade nedodržania tohto nariadenia môže SKGA prehodnotiť 
udeľovanie turnajov ihrisku resp. klubu, ktoré tieto povinnosti nezabezpečia.  
ŠTK SKGA odporúča klubom nielen pre turnaje SKGA zabezpečiť aj primeraný počet 
predsunutých pozorovateľov (fore caddies) kvôli plynulosti hry. 
 
Rozhodca zodpovedný za konkrétny turnaj musí byť prítomný na danom turnaji a nesmie 
sa na tomto turnaji (ani inom turnaji v tomto čase) zúčastniť ako hráč! 
V prípade, ak je ako hlavný rozhodca na serveri skga uvedené “INY – VID. poznámka” je 



organizátor povinný uviesť meno rozhodcu, názov klubu /prípadne organizácie/, kde 
pôsobí v časti “Ostatné – popis“. 
 
Za nedodržanie smernice pri organizovaní hendikepových a  komerčných turnajov bude 
klub potrestaný: 
- pri prvom porušení pravidiel v sezóne pokuta 500,- EUR, 
- pri opakovanom porušení pravidiel odňatím možnosti organizovať turnaje na úpravu      
  HCP na 1 mesiac od zistenia porušenia pravidiel.  

Zároveň budú výsledky dosiahnuté na turnaji pri úprave HCP anulované.  
Osobitnú kapitolu tvoria turnaje organizované v kalendári EGA na ihriskách v SR, kde 
delegáciu rozhodcov zabezpečuje v spolupráci s EGA a prezídiom SKGA ŠTK SKGA. 
Náklady na rozhodcov pre tento typ súťaží sú hradené z rozpočtu SKGA v súlade 
s podmienkami stanovenými SKGA. 
 
Kluby podieľajúce sa na organizácii turnajov sú povinné zabezpečiť rozhodcov zodpovedajúcej 
kvalifikačnej triedy. Odmenu a prípadnú úhradu iných nákladov pre rozhodcu vypláca klub v 
rámci individuálnej dohody s konkrétnym rozhodcom. 
 
Športovo-technická komisia SKGA môže priebežne vykonať kontroly na turnajoch, ktoré sú 
uvedené na web stránke SKGA za účelom overenia, či uvedený rozhodca je prítomný na 
ihrisku. 
 
Výnimku z tejto smernice môže pre turnaje SKGA udeliť v odôvodnených prípadoch prezídium 
SKGA. 
 
 
V Bratislave 29.3.2017  


