
	

	
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 

SMERNICA PRE ČINNOSŤ ŠTK SKGA 2017 
 

Športovo-technická komisia SKGA (v skratke používame ŠTK SKGA) je zriadená na základe 
čl.14 Stanov SKGA ako poradný orgán prezídia SKGA. Členov komisie, ich počet a predsedu 
schvaľuje prezídium SKGA. Prezídium môže preniesť niektoré rozhodovacie právomoci na 
ŠTK. 

Do právomoci ŠTK SKGA spadá turnajová činnosť SKGA, rozhodcovská činnosť SKGA, 
administrácia rebríčka golfistov SKGA, HCP problematika, matrika a správa servera, 
spolupráca so zahraničím a realizácia a aplikácia príslušných legislatívnych noriem. Predseda 
a členovia ŠTK plnia aj ďalšie úlohy uložené prezídiom SKGA prípadne Konferenciou 
SKGA. 

V záujme zabezpečenia optimálneho priebehu golfových aktivít a rozvoja golfu v rámci 
platných predpisov sú kluby SKGA povinné rešpektovať pokyny a rozhodnutia ŠTK.  

Predseda športovo-technickej komisie SKGA 

-  riadi činnosť tejto komisie a koordinuje aktivity príslušných komisií v kluboch SKGA 

Výkonný podpredseda ŠTK SKGA 

a/ plánuje, riadi a kontroluje organizáciu súťaží usporiadaných SKGA doma a v zahraničí,  

b/ zabezpečuje administráciu rebríčka golfistov SKGA podľa kritérií pre hodnotenie turnajov 
stanovených komisiou reprezentácie SKGA,  

c/ vykonáva prípravu, aktualizáciu základných športovo-technických noriem a metodík 
týkajúcich sa golfovej hry, ihriska, etiky, ktoré predkladá prezídiu k schváleniu, 

d/ v rámci svojho pôsobenia vykonáva kontrolnú činnosť a overuje dodržiavanie technických 
parametrov ihrísk klubov SKGA, ako i ihrísk nových členov pred prijatím do SKGA,  



f/ vypracováva jednotnú metodiku a kontrolu vydávania osvedčení o spôsobilosti na hru (tzv. 
zelených kariet),  

g/ realizuje efektívnu komunikáciu so zahraničím (golfové asociácie, kongresy, turnaje) vo 
svojej pôsobnosti a zabezpečuje aplikáciu nových odborných poznatkov do praxe, 

h/ koordinuje činnosť komisie rozhodcov SKGA, 

i/ vykonáva a koordinuje dozor nad aplikáciou a dodržiavaním jednotného hendikepového 
systému v rámci pravidiel HCP EGA,  

j/ podieľa sa na realizácii webovej stránky SKGA vo svojej pôsobnosti. 

 

Členovia športovo-technickej komisie SKGA 

Funkciu predsedu ŠTK SKGA vykonáva zvolený člen ŠTK SKGA, členov komisie menuje 
pre celé funkčné obdobie prezídium SKGA na základe návrhov členov prezídia SKGA 
a golfových klubov. 

 

ŠTK klubu 

ŠTK SKGA nariaďuje všetkým klubom SKGA, aby zriadili ŠTK klubu. Túto funkciu môže 
vykonávať jeden človek, alebo viacčlenná komisia. V každom prípade úloha ŠTK klubu je 
nezastupiteľná z mnohých dôvodov.  

Nie je prípustné, aby funkciu ŠTK klubu tvorili osoby bez znalostí základných dokumentov: 
Pravidiel golfu, hendikepového systému EGA, súťažného poriadku, registračného a 
prestupového poriadku a disciplinárneho poriadku. ŠTK klubu by mala fungovať ako 
nezávislá, proaktívna jednotka, ako garant dodržovania všetkých uvedených pravidiel 
a dokumentov.  

Kluby by sa mali zasadiť o vyškolenie takejto osoby a úzko spolupracovať s ŠTK SKGA.  

Profil ŠTK klubu, ktorý by mal: 

- poznať hendikepový systém EGA, 

- poznať súťažný poriadok SKGA, 

- absolvovať školenie rozhodcov – platná licencia rozhodcu III. triedy, 

- absolvovať školenie na obsluhu servera SKGA, 

- poznať príručku pre usporiadanie súťaží (vydaná R&A a je k dispozícii v českom 
jazyku na sekretariáte SKGA), 



- študovať publikáciu “Rozhodnutia o Pravidlách golfu”, vydanou R&A, (klub by ju 
mal mať k dispozícii), 

- spoluvytvárať Miestne pravidlá,  

- zabezpečovať správne vyznačenie ihriska, 

- komunikovať v rámci štruktúr ŠTK iných klubov a ŠTK SKGA, 

- aktívne vzdelávať rozhodcov, maršálov, zamestnancov klubu/ihriska a členov klubu. 

 

Podmienky fungovania 

1. Schválenie 

ŠTK jednotlivých klubov v rámci pôsobnosti navrhne klub na základe kritérií zadefinovaných 
v tejto smernici. ŠTK SKGA po splnení podmienok zoberie navrhnuté osoby na vedomie, 
stanú sa partnermi ŠTK SKGA a priamo sa zodpovedajú v tejto oblasti predsedovi ŠTK 
SKGA. 

2. Hendikepová autorita, Poverená osoba (môže vydať oprávnenie pre hru) 

ŠTK klubu funguje ako hendikepová autorita pre všetkých domovských členov klubu. Aj keď 
je v konečnom dôsledku podľa Pravidiel golfu zodpovedný za svoj hendikep sám hráč, 
hendikepová autorita by mala pôsobiť proaktívne.  

V prípade splnenia základných kritérií uvedených v profile ŠTK klubu, poverenou osobou 
môže byť ŠTK, ktorý splní aj nasledovné požiadavky: 

- má znalosti zo smernice SKGA pre získanie oprávnenia pre hru, 

- má znalosti z metodiky pre vydanie oprávnenia pre hru (etiketa, pravidlá, praktická 
časť), 

- má osobný HCP nie vyšší ako 36. 

Okrem úprav hendikepov doložených hráčom napríklad po súťažiach odohraných v zahraničí, 
ide najmä o úpravu hendikepu na základe všeobecnej úrovne hry hráča a výsledkov v iných 
formách hry (napríklad v hre na jamky). Hendikepový systém EGA totiž priamo nabáda ŠTK 
klubov, aby využili toto svoje právo a hráčovi upravili hendikep – a to v rozmedzí klubového 
hendikepu 37 – 54, aj EGA hendikepu 36 a menej. 

3. Organizácia súťaží 

ŠTK klubu zodpovedá za to, že pri všetkých súťažiach, ktoré klub organizuje, alebo 
spoluorganizuje, sú dodržiavané najmä Pravidlá golfu, Súťažný poriadok, Hendikepový 
systém EGA.  



Funkcionalita servera ponúka všetky dôležité časti potrebné pre usporiadanie súťaže – od jej 
vypísania až po vyhodnotenie. Na správnosť priebehu súťaže dohliada ŠTK klubu, rovnako 
dohliada na to, aby hlavný rozhodca bol prítomný na podujatí a svoju funkciu 
zodpovedajúcim spôsobom vykonával. ŠTK klubu ďalej dohliada na riešenie možných 
problémov s výkladom pravidiel, na úpravu hendikepov a podobne. Toto platí aj (a najmä) 
v prípade, ak je organizátorom podujatia tretí subjekt – externý promotér. 

Aby mal klub hendikepovú autoritu a mohol usporiadať, alebo spoluusporiadať súťaže vedené 
na serveri SKGA v určitom kalendárnom roku, mal by mať ukončenú ročnú kontrolu 
hendikepov všetkých domovských členov. Ročnú kontrolu zabezpečuje funkcionalita servera 
SKGA. 

ŠTK SKGA pripravuje každoročne pravidelné školenia rozhodcov a školenia pre obsluhu 
servera SKGA.  

Na prípadnú žiadosť členov SKGA – klubov, môže pripraviť ŠTK SKGA cielené školenie 
podľa požiadaviek klubov v určitej oblasti (pravidlá, usporiadanie súťaží, amatérsky štatút... 
a pod.) 

Vážne, či opakované porušenie tejto smernice klubom, môže mať za následok 
pozastavenie jeho hendikepovej autority a administratívnych práv na serveri SKGA. 

 

V Bratislave 29.3.2017  


