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I. Všeobecné a technické ustanovenia 

1. Základné ustanovenia 

 
1.1 Definícia súťaže 

 

Pod súťažou sa rozumie postupnosť aktivít a to: 

       a) príprava propozícií súťaže a ihriska 

       b) registrácia hráčov (uzavretá pred štartom prvej skupiny - flightu) 

 c) hra na ihrisku  

- so spoločným štartom (canon) 

- s postupným (kde jednotlivé skupiny hráčov - flighty štartujú následne za sebou 

bez prerušenia v rovnomerných intervaloch (spravidla 8 – 12 min), v záujme 

zachovania plynulosti hry môže súťažný výbor medzi jednotlivými  kategóriami 

zaradiť prestávku, tá však nesmie byť väčšia ako 15 min. (1 jamka) 

d) spracovanie výsledkov 

e) vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien výhercom  

f) súťaže sa zúčastní minimálne 5 hráčov 

 

1.2 Rozdelenie súťaží 

 

1.2.1 Podľa povahy súťaže: 

a) súťaže majstrovské (SKGA) 

b) súťaže nemajstrovské (klubové, klasifikačné, priateľské, náborové, pozývacie a pod.) 

 

Majstrovské súťaže sú najdôležitejšie súťaže a ostatné sa im prispôsobujú. 

 

1.2.2 Podľa vekových kategórií:     

a) mladší žiaci – chlapci a dievčatá do 12 rokov vrátane 

b) starší žiaci – chlapci a dievčatá 13 - 14 rokov vrátane 

c) kadeti – chlapci a dievčatá 15 - 16 rokov vrátane 

d) dorast – chlapci a dievčatá 17 - 18 rokov vrátane 

e) juniori – muži a ženy 19 - 21 rokov vrátane 

f) dospelí – muži a ženy 

g) dospelí mid – muži a ženy nad 30 rokov 

h) seniori – muži a ženy nad 50 rokov 

 

1.2.3 Podľa výkonnosti (hendikepu): 

a) rozdelenie kategórií je uvedené v Hendikepovom systéme EGA, platnom pre SKGA 

b) podľa propozícií turnaja 

 

1.2.4 Podľa spôsobu súťaženia: 

a) súťaže jednotlivcov alebo dvojíc 

b) súťaže družstiev 
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1.2.5 Podľa účasti: 

a) súťaže domáce - národné 

b) súťaže medzinárodné 

c) súťaže uzavreté (amatérske, len pre členov klubu, asociácie, pozvaných hostí a pod.) 

d) súťaže otvorené (verejné, pre všetkých záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti) 

 

1.2.6 Podľa doby trvania súťaže: 

a) jednodňové 

b) viacdňové 

c) dlhodobé 

 

1.3 Systém súťaží a spôsoby hry 

 

1.3.1 Golfové súťaže sa hrajú systémom 

a) na jamky 

- vylučovací spôsob – účastníci hrajú na jednu prehru, t. j. porazený hráč je z ďalšej súťaže 

vyradený 

- každý s každým 

- iným 

b) na rany 

- všetci hráči tvoria jednu súťažnú skupinu 

c) stableford (bodovacím) 

d) iným (podľa propozícií) 

 

1.3.2 Ostatné systémy hry 

Používané len pri nemajstrovských súťažiach sú rôznymi úpravami súťaží na jamky, alebo na rany. 

a) proti par, alebo bogey 

b) výberová (eklektik) 

c) scramble 

d) zástavková, povrázková a iné (podľa propozícií). 

 

1.3.3 

Všetky uvedené súťaže sa môžu hrať bez vyrovnania (hendikepu) alebo s vyrovnaním, prípadne 

iným (podľa propozícií). 

 

1.3.4 

Všetky uvedené súťaže sa hrajú na kolá, ktorých počet je stanovený v propozíciách súťaže. Za 

istých okolností môže súťažný výbor pri nemajstrovských, aj majstrovských súťažiach kolá zrušiť 

alebo skrátiť tak, aby sa regulárnosť súťaže čo najviac zachovala. 

 

1.3.5 

Všetky súťaže sa hrajú podľa tohto Súťažného poriadku SKGA, Pravidiel R&A a schválených 

miestnych pravidiel, podľa propozícií a podmienok súťaže (rozpisu súťaže) vydaných pre danú 

súťaž.  
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2. Organizovanie súťaží 
 

2.1 Plánovanie súťaží 

 

2.1.1  

Majstrovské súťaže plánuje a zadáva na server Slovenská golfová asociácia (SKGA), prípadne 

poverená Športovo-technická komisia (ŠTK).  

 

ŠTK SKGA vyberá pre majstrovské súťaže ihriská podľa nasledujúcich kritérií:  

- športová kvalita a úroveň ihriska 

- športové zázemie vrátane tréningových plôch a personálu vyškoleného pre majstrovské 

súťaže 

- dostupnosť a ubytovacie možnosti 

- možnosť minimálne jedného plnohodnotného tréningového kola deň pred súťažou na tej 

istej kombinácii jamiek 

- akceptovaním Smernice - podmienok pre financovanie majstrovských súťaží SKGA pre 

príslušný rok  

- v dlhodobom meradle dbá ŠTK na rotáciu turnajov po Slovensku, aby sa čo najviac 

eliminovalo zvýhodnenie hráčov z „domáceho“ klubu“ 

 

Všetky ostatné druhy turnajov (krajské, regionálne, klubové a nemajstrovské súťaže a pod.) plánuje 

príslušný klub. Významnejšie turnaje, najmä s medzinárodnou účasťou, môže organizovať v 

spolupráci s SKGA. Súťaže vedie a zadáva klub na server SKGA.  

 

2.2 Správa o výsledku súťaže 

 

2.2.1  

Usporiadateľ súťaže na úpravu HCP je povinný výsledky spracovať na serveri SKGA. Do 

poznámky pri výsledkoch uvedie všetky dôležité okolnosti a dôvody, ktoré počas turnaja nastali 

a stručné zhodnotenie súťaže. Ide najmä o prípady, kedy súťažný výbor skráti, preruší, alebo zruší 

súťaž, diskvalifikuje hráča, skrečuje hráča.  

Pri zrušení súťaže v prípade nevhodného počasia alebo podmienok na ihrisku sa odporúča 

organizátorovi vopred čo najskôr o tom informovať prihlásených hráčov v poznámke hneď za 

názvom turnaja. 

 

2.3 Riadiace orgány súťaží 

 

2.3.1  

Riadiacim orgánom súťaže je súťažný výbor, určený v propozíciách turnaja. Jeho hlavnou úlohou 

je rozhodovať v sporných otázkach, námietkach a sporoch účastníkov súťaže podľa Pravidiel. 

Súťažný výbor (pri turnajoch na úpravu HCP) nie je oprávnený zrušiť akékoľvek pravidlo golfu. 

Rozhodnutia súťažného výboru sú konečné. 

Ak sa organizuje súťaž na úpravu HCP, musí byť v súťažnom výbore niekto zo 

zástupcov klubu /HCP autorita/, ktorý spoluorganizuje súťaž. 

 



5 

 

2.3.2 Pre riešenie sporov vo veciach Pravidiel golfu môže súťažný výbor zo svojho stredu menovať 

hlavného rozhodcu. V takomto prípade je rozhodnutie hlavného rozhodcu konečné. 

 

2.3.3  

Súťažný výbor organizuje a riadi súťaž v zmysle platných Pravidiel golfu a Amatérskeho štatútu, 

je zodpovedný za žrebovanie súťaže, zostavenie štartovej listiny, za prípravu ihriska, kontrolu 

predpísaných dokladov hráčov, zadanie výsledkov na server SKGA.  

 

2.3.4 

Organizačným vedením súťaže môže byť poverený riaditeľ súťaže, ktorý ale v prípade turnaja na 

úpravu HCP podlieha HCP autorite (klubu) a podľa uváženia pracuje s ďalšími funkcionármi 

(usporiadatelia, zapisovateľ, štartér, lekár, pokladník a pod.) 

 

2.3.5 

Súťažný výbor je povinný nepripustiť do súťaže alebo z nej vylúčiť hráča, ktorého prejav nie je v 

súlade so slušným vystupovaním, ktorý nerešpektuje jeho pokyny a rozhodnutia, správa sa 

nedisciplinovane a nešportovo voči súperom, spoluhráčom, usporiadateľom, funkcionárom alebo 

obecenstvu (kričí, nadáva, hádže palice, premiestňuje, alebo poškodzuje zariadenie ihriska, ruší 

spoluhráčov telefonovaním z mobilného telefónu) a ktorý je pod zjavným vplyvom alkoholu alebo 

drog. Postupuje sa podľa Pravidiel golfu 33-7. 

 

2.3.6 

Nikto z rozhodcov uvedených v propozíciách súťaže sa jej nesmie zúčastniť. Pri všetkých 

súťažiach na úpravu hendikepu musí byť počas celej súťaže prítomný kvalifikovaný rozhodca 

SKGA, alebo po dohode kvalifikovaný rozhodca inej federácie.  

 

2.4 Udeľovanie cien 

 

2.4.1  

Vo verejných súťažiach, na ktorých sa od účastníkov vyberá vklad - štartovné, musia byť jednotlivé 

kategórie dotované cenami. Ceny nesmú byť peňažné a ich hodnota má byť primeraná významu 

súťaže. Hodnota cien nesmie prekročiť výšku stanovenú Pravidlami amatérskeho štatútu, prípadne 

smernicou SKGA. Porušenie sa trestá podľa Pravidiel amatérskeho štatútu.  

 

2.4.2  

V individuálnych súťažiach (vrátane súťaží dvojíc) sa udeľujú ceny jednotlivým hráčom. V súťaži 

družstiev sa udeľuje cena družstvu ako celku. Pokiaľ sú rozpisom určené ceny aj jednotlivým 

členom družstva, majú na ne nárok členovia základnej zostavy a prípadne aj náhradníci. 

 

2.4.3  

Počet cien v jednotlivých kategóriách určuje usporiadateľ rozpisom. Odporúča sa pomer približne 

1:6 a udeľovať ceny vo všetkých kategóriách za najlepší brutto a netto výsledok. 

 

2.4.4  

Usporiadateľ musí v rozpise súťaže uviesť druh cien (vecné, poukážky na tovar, medaily, diplomy 

a pod.) a tiež ich počet. Najneskôr pred štartom záverečného kola musia byť ceny vystavené s 
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označením pre ktoré kategórie a pre ktoré umiestnenie sú určené. Pri jednokolových súťažiach sa 

tak musí urobiť hneď po odštartovaní poslednej skupiny hráčov, kedy je už známy počet 

štartujúcich v jednotlivých kategóriách. 

 

2.4.5  

Pokiaľ je pre niektorú kategóriu vypísaná cena putovná, musí byť v propozíciách vyslovene 

uvedené, či ide o cenu dočasne putovnú (tá sa stáva definitívnym vlastníctvom hráča po troch 

víťazstvách po sebe, alebo piatich celkove), alebo sa jedná o cenu trvale putovnú. Okrem putovnej 

ceny má víťaz vždy dostať aj cenu, ktorá je jeho definitívnym vlastníctvom.  

 

2.4.6  

Dočasný držiteľ putovnej ceny ju musí usporiadateľom vrátiť na vlastné náklady pred 

usporiadaním ďalšieho ročníka súťaže. 

 

2.4.7  

Pokiaľ sa hráč bez ospravedlnenia usporiadateľom nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie 

cien osobne, nie je usporiadateľ povinný mu príslušnú cenu vydať. 

 

2.4.8  

Usporiadateľ musí v propozíciách súťaže uviesť postup pri udeľovaní cien v prípade, že je možnosť 

hodnotenia hráča vo viacerých kategóriách (napr. najlepší junior štartujúci medzi dospelými, 

najlepší brutto výsledok a pod.) 

 

2.5 Rozhodovanie o poradí 

 

2.5.1  

Usporiadateľ je povinný v propozíciách súťaže uviesť, ako budú hodnotené výsledky v 

jednotlivých kategóriách, či bez vyrovnania, alebo s vyrovnaním, prípadne či bude použité 

vyrovnanie v plnej výške alebo skrátené. 

 

2.5.2  

Usporiadateľ je povinný v rozpise uviesť, ako budú hodnotené rovnaké výsledky dosiahnuté dvoma 

alebo viacerými hráčmi. 

 

2.5.3  

V súťažiach bez vyrovnania (hendikepu) rozhoduje o poradí: 

a) o 1. miesto rozohrávka do prvého rozhodnutia 

b) o lepšom umiestnení na ďalších miestach postupne: 

- lepší výsledok z posledného kola 

- lepší výsledok na posledných 9-tich, 6-tich, 3-och, jednej (1) jamke 

c) ak nerozhodne žiadne kritérium, nasleduje žreb 

 

2.5.4  

V súťažiach s vyrovnaním (hendikepom) rozhoduje o lepšom umiestnení: 

a) lepší netto výsledok na posledných 18-tich, 9, 6, 3, 1 jamke (použije sa celý, resp. ½, 1/3, 1/6, 

1/18 hendikepu) 
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b) ak nerozhodne ani jedno kritérium a ide o víťazstvo (1.miesto) nasleduje rozohrávka 

s hendikepmi do prvého rozhodnutia 

c) na ďalších miestach rozhoduje žreb 

 

Určenie poradia hráčov zabezpečuje funkcionalita serveru SKGA. 

 

 

3. Športovo – technické doklady 
 

3.1 Propozície súťaže 

 

3.1.1  

Usporiadateľ každej súťaže je povinný vypracovať a zverejniť na serveri SKGA propozície súťaže. 

 

3.2 Hrací a časový plán 

 

3.2.1  

Usporiadateľ majstrovskej súťaže je povinný mať k dispozícii pred začiatkom súťaže časový plán 

pre skupinu 2,3,4 hráčov pre jednotlivé jamky na ihrisku, kde sa súťaž poriada /súbor Pace of play/. 

Pri ostatných súťažiach postačí stanoviť celkový čas na odohratie súťažného kola. 

 

3.2.2  

Hrací a časový plán pre vylučovací systém sa zostavuje podľa počtu účastníkov v príslušnej 

kategórii. Hrací plán, doplnený vyžrebovaním, musí byť zverejnený na serveri SKGA a vyvesený 

na mieste prístupnom účastníkom aj divákom a pravidelne doplňovaný. 

 

3.2.3  

Rámcový časový plán sa uvádza v propozíciách súťaže. Súťažný výbor má právo zmeniť časový 

program podľa potreby, musí však včas informovať všetkých účastníkov. 

 

3.2.4  

Štartovacie listiny s vyznačením času štartu pre všetkých hráčov v turnaji musia byť zverejnené na 

serveri SKGA čo najskôr po ukončenom žrebovaní pred štartom prvej skupiny. V propozíciách by 

malo byť uvedené, kedy bude zverejnená štartovacia listina. 

 

3.3. Prihlášky do súťaže 

 

3.3.1  

Ak nestanoví usporiadateľ inak, podávajú prihlášky do všetkých majstrovských aj nemajstrovských 

súťaží jednotlivcov hráči sami a sami tiež zodpovedajú za neospravedlnenú účasť. Ak sa prihlásený 

hráč do doby žrebovania – zostavenia štartovacej listiny neospravedlní, alebo nezaplatí štartovné 

(napr. aj dodatočne), má usporiadateľ právo žiadať doplatenie štartovného ako penále za 

neospravedlnenú neúčasť a tohto hráča nepripustiť do svojho najbližšieho turnaja až do uhradenia 

tohto penále. Taktiež musí usporiadateľ tomuto hráčovi pripočítať k jeho presnému hendikepu 0,1 

v hendikepovej kategórii 1-2. Súčasne usporiadateľ nahlási uvedeného hráča disciplinárnej komisii 
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SKGA, ktorá pri opakovaných porušeniach prijme disciplinárne opatrenia v zmysle 

disciplinárneho poriadku.  

 

3.3.2  

Prihlášky do majstrovských a nemajstrovských súťaží družstiev podávajú kluby (pokiaľ sa v 

propozíciách nestanoví inak) usporiadateľovi písomne, faxom, e-mailom na príslušnom formulári. 

Doručenie faxu musí klub telefonicky overiť. Prihlášky musia obsahovať všetky rozpisom 

požadované údaje.  

 

3.3.3  

Usporiadateľ má právo odmietnuť prihlášku ak: 

a) hráč, alebo družstvo nesplňuje požiadavky rozpisu súťaže 

b) hráč má zákaz športovej činnosti 

c) je prekročená kapacita turnaja 

 

3.3.4  

Usporiadateľ nesmie odmietnuť prihlášku bez udania dôvodu s výnimkou prípadov, kedy hráč 

nemá vysporiadané penále za neospravedlnenú neúčasť na predchádzajúcom turnaji. Pokiaľ 

dôvodne odmietne prihlášku, musí o tejto skutočnosti informovať materský klub hráča. 

 

3.3.5  

Usporiadateľ môže obmedziť počet účastníkov súťaže nevypísaním niektorej kategórie v rozpise, 

alebo obmedziť celkový počet prihlášok. Ak je pre štart podmienkou výška hendikepu, rozhodujúci 

je presný hendikep hráča v momente uzávierky prihlášok. 

 

3.3.6  

Štart cudzincov vo verejných súťažiach je možný. Prípadné obmedzenie musí usporiadateľ uviesť 

v propozíciách súťaže. Pri zavedení cudzincov na súťaž na server SKGA je potrebné pre 

usporiadateľov od nich získať – meno, dátum narodenia, klub, registračné číslo príslušnej asociácie 

a presný hendikep. Postup pri zavedení je uvedený v príslušnej smernici.  

 

3.4. Štartovné do súťaží 

 

3.4.1  

Usporiadateľ súťaže môže pre čiastočné uhradenie svojich nákladov vyberať od hráčov  štartovné, 

ktorého výška má byť primeraná cenám a nákladom na turnaj a je uvedená v rozpise súťaže. 

 

3.5 Doklady športovca 

 

3.5.1  

Pre účasť na súťažiach vo všetkých kategóriách postačuje registrácia hráča na serveri SKGA. Hráč 

si môže dobrovoľne a samostatne viesť hendikepovú kartu. Súťažný výbor môže od hráča žiadať 

preukázanie totožnosti – členskú (registračnú) kartu klubu. Ak sa jedná o maloleté deti, môže 

usporiadateľ overiť ich totožnosť iným vhodným spôsobom. 
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3.5.2  

Odporúča sa, aby hráč mal v priebehu súťaže k dispozícii platné Pravidlá golfu.  

 

3.6 Podmienky súťaží 

 

3.6.1  

ŠTK SKGA môže pre súťaže SKGA podľa potreby vydať “Podmienky pre usporiadanie turnajov”, 

ktoré upresňujú alebo vysvetľujú Súťažný poriadok SKGA (napr. vyrovnanie, počet hráčov, typ 

súťaže, platby za turnaje zavedené na server SKGA, záujem SKGA a pod.) Ak sú podmienky súťaží 

vydané, stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou súťažného poriadku. 

 

3.6.2 

ŠTK SKGA vydáva aj ďalšie dokumenty – napríklad doplnky a smernice k súťažnému poriadku, 

ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou súťažného poriadku. 

 

3.7 Protesty a námietky 

 

3.7.1 

Námietky a protesty v súťažiach jednotlivcov sa riešia súťažným výborom podľa Pravidiel golfu. 

 

3.7.2 

V súťažiach družstiev je povinnosť pri podaní námietky alebo protestu zložiť vklad 30,- eur 

súťažnému výboru. Ak bude protest, alebo námietka súťažným výborom uznaná ako oprávnená, 

bude vklad v plnej výške vrátený. V opačnom prípade prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.   

 

II. Súťažný poriadok - turnaje jednotlivcov 
 

1. Organizácia majstrovských súťaží 
 

1.1 Súťažné kategórie 

 

1.1.1  

Majstrovské súťaže dospelých a mládeže sa hrajú ako: 

a) majstrovstvá klubu 

b) majstrovstvá SR mladších žiakov (veková kategória do 12 rokov vrátane) 

c) majstrovstvá SR starších žiakov (veková kategória do 14 rokov vrátane) 

d) majstrovstvá SR kadetov (veková kategória do 16 rokov vrátane) 

e) majstrovstvá SR dorastu (veková kategória do 18 rokov vrátane) 

f) majstrovstvá SR juniorov (veková kategória do 21 rokov vrátane) 

g) majstrovstvá SR dospelých 

h) majstrovstvá SR dospelých MID (veková kategória od 30 do 50 rokov muži a ženy) 

i) majstrovstvá SR seniorov (veková kategória od 50 rokov muži a ženy) 

j) výberové turnaje dospelých 

k) výberové turnaje mládeže 

l) výberové turnaje seniorov 
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1.1.2  

Za majstrovskú sa súťaž pokladá:  

- ak je táto vypísaná SKGA alebo v zmysle tohto poriadku ňou povereným subjektom 

- zúčastnia sa v danej kategórii najmenej 5 hráči 

 

1.2 Spôsob hry 

 

1.2.1.  

Majstrovské súťaže (okrem majstrovstiev klubu) sa hrajú ako súťaže jednotlivcov alebo dvojíc a  

to na jamky i rany. Počet kôl v jednotlivých triedach a kategóriách stanoví usporiadateľ podľa 

platných športovo-technických podmienok. 

 

1.2.2  

Kategórie a odpaliská – v majstrovských súťažiach SKGA dospelých aj mládeže hrajú všetci hráči 

(vrátane žiakov a žiačok do 12 rokov) v príslušných kategóriách a z príslušných odpalísk určených 

ŠTK SKGA v propozíciách súťaže. Pre všetkých chlapcov bez rozdielu veku a HCP sa používa pre 

úpravu hendikepu mužský Course Rating a Slope Rating /odporúča sa to spomenúť v poznámke 

na serveri www.skga.sk/. 

 

1.3 Majstrovstvá klubu 

 

1.3.1  

Všetky športovo-technické podmienky súťaže určuje v súlade s Pravidlami golfu klub, ktorý tiež 

celú súťaž riadi. Aj táto súťaž sa však hrá podľa Súťažného poriadku SKGA. 

 

1.3.2  

SKGA odporúča klubom využiť asociačný termín na usporiadanie majstrovskej súťaže klubu 

v posledný augustový víkend, aby sa zabránilo kolízii termínov s majstrovskými súťažami. 

 

1.4 Majstrovstvá Slovenskej republiky 

 

1.4.1  

Majstrovstvá SR sú súťaže výberové. Štartovať v nich môžu len hráči, ktorí spĺňajú stanovené 

podmienky SKGA. Súťaž organizuje a riadi priamo SKGA, ktorá môže technickým zabezpečením 

poveriť niektorý z klubov alebo subjektov SKGA.  

 

1.4.2  

Víťazi získavajú titul Majster Slovenskej republiky s označením kategórie a roku, v ktorom 

zvíťazili. Okrem toho dostanú prví 3 hráči medaily, prípadne diplomy, či vecné ceny. 

 

1.5 Majstrovstvá SR v hre na jamky 

 

1.5.1  

Na majstrovstvách Slovenska na jamky, ktoré sa hrajú ako národné majstrovstvá SR, môžu 

štartovať hráči, ktorí majú domovské členstvo v členskom klube SKGA. Hráči štartujú za svoj 
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domovský klub. V prípade pochybností musí účastník predložiť doklad – občiansky preukaz, alebo 

cestovný pas. 

 

1.5.2  

Pred samotnými majstrovstvami SR v jamkovej hre sa hrá kvalifikácia všetkých účastníkov – vo 

formáte na rany bez vyrovnania (hendikepu). Rozsah kvalifikácie a postupový kľúč do samotných 

majstrovstiev určí SKGA v propozíciách súťaže.  

 

1.5.3  

Štartové čísla hráčom v 1. vyraďovacom kole (spôsob na jednu prehru) sa po kvalifikácii pridelia 

na základe nasadenia hráča, alebo umiestnením podľa výsledkov v kvalifikácii - podľa kľúča 

uvedeného v Pravidlách golfu. Do ďalšieho kola sa potom nasadzujú hráči podľa dosiahnutých 

výsledkov v 1. kole, atď. O poradí a teda poradových číslach hráčov s rovnakým výsledkom 

v kvalifikácii rozhodne server SKGA (zabezpečí to funkcionalita servera), alebo sa môže 

o poradových číslach rozhodnúť žrebom, ak to propozície uvádzajú. 

 

1.5.4  

Žreb nemôže rozhodnúť o postupe a vyradení hráča. Pre rozhodnutie o postupe alebo vyradení z 

kvalifikácie odohrajú hráči s rovnakým výsledkom rozohrávku od jamky č. 1 po prvé rozhodnutie. 

 

1.5.5  

Hráč, ktorý nenastúpi z akéhokoľvek dôvodu na stretnutie 1. kola jamkovej súťaže, nemôže byť 

nahradený iným hráčom z kvalifikácie. 

 

1.6 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre na rany 

 

1.6.1  

Podmienky pre účasť na majstrovstvách, ich rozsah, nasadenie hráčov pre jednotlivé kolá, 

obmedzenie účasti po niektorom kole (kvalifikácia - myslí sa tým cut) a pod. určí SKGA v 

propozíciách súťaže.  

 

1.6.2  

V prípade rovnosti výsledkov dvoch alebo viacerých hráčov sa pre určenie víťaza uskutoční 

rozohrávka do prvého rozhodnutia, ktorá sa hrá okamžite po skončení posledného kola. O poradí 

na ďalších miestach sa rozhodne podľa časti 2.5.3. Všeobecných technických ustanovení tohto 

poriadku. 

 

1.6.3  

Ak sa majstrovstvá SR hrajú podľa rozpisu ako medzinárodné, majú zahraniční účastníci rovnaké 

práva a povinnosti ako domáci hráči. V tomto prípade môže určiť podmienky národný zväz. 

 

1.6.4  

Titul Majster Slovenskej republiky získa najlepšie umiestnený hráč v štartovom poli vo svojej 

kategórii, ktorý je občanom SR a má domovské členstvo v niektorom z klubov v SKGA. Ak sa 

umiestni na 1. mieste v štartovom poli v danej kategórii účastník, ktorý nemá registráciu 

v členskom klube SKGA, prípadne nemá slovenské štátne občianstvo, stáva sa Medzinárodným 
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majstrom Slovenskej republiky. Ak sa na 1. mieste v štartovom poli v danej kategórii umiestni hráč 

s občianstvom SR a člen SKGA, stáva sa národným, aj medzinárodným  majstrom Slovenskej 

republiky. Ak sa najlepší hráči, ktorí môžu získať titul Majster Slovenskej republiky (národný) 

umiestnia na delenom mieste musí o ich víťazstve rozhodnúť rozstrel. 

 

1.7 Medzinárodné majstrovstvá SR juniorov a dorastu  

 

1.7.1 

Podmienky pre účasť na majstrovstvách, ich rozsah, nasadenie hráčov pre jednotlivé kolá, 

obmedzenie účasti po niektorom kole (kvalifikácia) a pod. určí SKGA v propozíciách súťaže.  

 

1.7.2 

Počas stanoveného kola smú hráči používať nosiča (caddyho), ak propozície nestanovia inak. 

 

1.8 Medzinárodné/Národné majstrovstvá SR žiakov a kadetov 

 

1.8.1 

Podmienkou účasti je členstvo v klube SKGA a štátne občianstvo SR. V prípade pochybností musí 

účastník doložiť doklad o občianstve – rodný list. Ďalšie podmienky pre účasť na majstrovstvách 

(ak sú napríklad medzinárodné), ich rozsah, nasadenie hráčov pre jednotlivé kolá, obmedzenie 

účasti po niektorom kole (kvalifikácia) a pod. určí SKGA v propozíciách súťaže.  

 

1.8.2 

Počas stanoveného kola smú hráči používať nosiča (caddyho), ak propozície nestanovia inak. 

 

1.9 Výberové turnaje 

 

1.9.1 

Výberové turnaje sú vybrané súťaže SKGA, napríklad súťaže v rámci SKGA Tour, MidAge Tour, 

seniorskej túry, Túry olympijských nádejí (mládež) a podobne. Môžu byť medzi nimi aj 

nemajstrovské súťaže, alebo ich časti, z ktorých sa použijú výsledky hráčov pre zostavenie 

výkonnostného rebríčka, alebo pre iné účely. 

 

1.9.2 

Výberové turnaje na 18 jamiek hrané na 9 jamkových ihriskách musia byť odohraté v kategóriách, 

bez prestávky medzi jednotlivými deviatkami. Ostatné kategórie môžu byť do turnaja zaradené 

v prípade, že nebude narušený časový plán a údržba ihriska medzi jednotlivými kolami.  

 

1.9.3 

Výberové turnaje SKGA Tour a mládežníckej Túry olympijských nádejí sa riadia propozíciami, 

vydanými SKGA k danému ročníku súťaže. 

 

 

 

 



13 

 

1.10 Základné povinnosti a organizačné zabezpečenie majstrovských súťaží SKGA zo strany 

spoluusporiadajúceho golfového klubu 

 

1.10.1 Príprava pred zahájením súťaže 

 

a) zabezpečiť pri prezentácii informačnú tabuľu, kde by malo byť poskytnuté: 

- názov súťaže + “Oficiálna informačná tabuľa” 

- všetky informácie a rozhodnutia urobené súťažným výborom 

- propozície turnaja 

- pin pozície na každý deň 

- miestne pravidlá 

- mapa golfového ihriska 

- výber jamiek v prípade play off  

- vystavenie cien a trofejí pred zahájením súťaže 

- evakuačný plán golfového areálu 

b) pripraviť miesta na základe požiadavky organizátora, kde budú umiestnené reklamné bannery 

a pútače partnerov súťaže 

c) umožnenie kontroly ihriska hlavnému rozhodcovi súťaže, riaditeľovi súťaže a ŠTK 

d) štartér pri jamke č.1 dbá na plynulosť štartovacích časov, informuje hráčov o špecifických 

podmienkach súťaže a miestnych pravidlách ihriska, príp. skontroluje publikáciu Pravidiel golfu a 

vypichovátka 

e) pripraviť rozpis hracích časov pre tempo hry na jednotlivých jamkách pre marshalov 

a rozhodcov súťaže /súbor Pace of Play/ 

f) zabezpečiť podľa požiadavky organizátora počet golfových vozíkov pre potreby rozhodcov, 

marshalov, súťažného výboru, odporúča sa ich identifikovať podľa využitia 

g) zabezpečiť rozhodcom, marshalom vysielačky na rýchlu komunikáciu na ihrisku (v prípade 

potreby ich zapožičia SKGA) 

h) golfový obchod a tréningové plochy musia byť k dispozícii minimálne 1 hodinu pred zahájením 

súťaže 

i) lekárska služba a balíček prvej pomoci nech sú dostupné počas celého dňa 

j) vyhodnotenie súťaže by malo byť prevedené maximálne do pol hodiny po príchode poslednej 

skupiny hráčov  

k) príprava ihriska 

- ihrisko je rezervované počas hracích dní a prednostne v tréningovom kole pre potreby hráčov  

- kosenie grínov každý deň počas tréningových a súťažných kôl 

- kosenie foregrínov, odpalísk každý druhý deň, fervejí podľa potreby vždy popoludní 

- úprava bankrov každý deň 

- pin pozície budú zmenené organizátorom pre jednotlivé dni pred začiatkom súťaže 

- označenie farbou vodné, pozdĺžne vodné prekážky, out of bounce, vzdialenostné kríže na ferveji 

na určenie 50, 100 m ku grínu 

 

1.10.2 SKGA odporúča 

 

a) v rámci možností areálu umiestniť veľkú výsledkovú tabuľu pri ‘scoring area’  

b) kamene na odpaliskách budú premiestnené každý deň 
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1.10.3 V deň súťaže 

 

a) vyhradiť priestor pre prihlásenie a registráciu  

b) vyhradiť priestor pre ‘scoring area’, umožniť prístup organizátorovi k počítaču na spracovanie 

výsledkov 

c) vyhradiť priestor organizátorovi pre vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 

 

2. Organizácia nemajstrovských súťaží 
Okrem majstrovských súťaží sa môžu vypisovať verejné a iné súťaže. 

 

2.1 Verejné súťaže 

 

2.1.1 

Verejné súťaže organizujú kluby alebo SKGA a to spravidla ako jednorazové akcie. Môžu byť 

usporiadané pre všetky vekové a výkonnostné kategórie a hrané všetkými systémami. 

 

2.2 Systém a spôsob hry 

 

2.2.1  

Systém alebo spôsob hry určuje usporiadateľ rozpisom súťaže. Je v záujme usporiadateľa, aby bol 

rozpis vypracovaný starostlivo a dával jednoznačný výklad. 

 

2.2.2  

Rozpis nemajstrovskej súťaže má obsahovať: 

- vypísané kategórie, prípadne ich spájanie 

- spôsob nasadenia hráčov 

- či sa hrá na úpravu hendikepov, alebo nie 

- či sa hrá s vyrovnaním (s hendikepom) alebo bez, v ktorých kategóriách a z ktorých odpalísk 

- určovanie poradia pri rovnosti výsledkov 

- druh a počet cien 

- spôsob podávania prihlášok 

- časový plán súťaže 

- obmedzenie účasti (hendikep, kľúčom pre kluby, max. počet štartujúcich atď.) 

- úhrada nákladov, zabezpečenie ubytovania a stravovania 

- výška vkladu 

- zloženie súťažného výboru 

 

Pri súťažiach s hendikepom používajte percentuálnu časť hracieho hendikepu takto:  

 

Hra na rany:   jednotlivci   - plný rozdiel 

   dvojice    - 50% súčtu (zaokrúhlené) 

Hra na jamky:              jednotlivci   -  plný rozdiel 

   dvojice (jednou loptou)  - 50% súčtu (zaokrúhlené) 

Výberový drajv:  dvojice    - 60% nižšieho + 40% vyššieho hcp. 

       - Hodnoty sa sčítajú a zaokrúhlia 
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Stableford:   jednotlivci   - plný hendikep 

   dvojice    - 50% súčtu (zaokrúhlené) 

 

2.2.3  

Rozpis súťaže nesmie odporovať Súťažnému poriadku SKGA. Ustanovenia Súťažného poriadku 

nie je potrebné uvádzať, odporúča sa poznámka, že okrem ustanovených propozícií súťaže platí 

Súťažný poriadok SKGA.  

 

2.3 Kategórie 

 

2.3.1 

V nemajstrovských súťažiach sú hráči spravidla zaraďovaní do kategórií: 

1.  HCP  0 – 4,4 

2.  HCP  4,5 – 11,4 

3.  HCP  11,5 – 18,4 

4.  HCP  18,5 – 26,4 

5.  HCP  26,5 – 36,0  

6.  HCP 37 – 54 

Usporiadateľ nie je povinný vypísať všetky uvedené kategórie, prípadne ich môže podľa významu 

súťaže a očakávanej účasti upraviť. Usporiadateľ môže obmedziť počet prihlášok podľa kapacity 

ihriska a svojich možností. Ak sa však do vypísanej kategórie prihlási menej ako 5 hráčov, môže 

túto kategóriu zlúčiť s najbližšou vyššou kategóriou pred otvorením súťaže. 

 

2.3.2 

Súťažný výbor je zodpovedný za to, aby bolo dodržané tempo hry: 

a) postupný štart – odporúča sa, aby začínali hráči s najlepšími HCP 

b) spoločný štart (canon) – odporúča sa, aby mali jednotlivé skupiny vyrovnaný súčet HCP 

 

2.3.3  

Ak v nemajstrovskej súťaži nie sú vypísané kategórie pre mládež, môžu juniori, dorast, kadeti, 

starší a mladší žiaci štartovať v kategórii dospelých. Hrajú v kategórii, kam so svojim hendikepom 

patria a hrajú z odpalísk, ktoré sú pre danú kategóriu vypísané v propozíciách súťaže. To znamená, 

že to platí aj pre mladších žiakov a mladšie žiačky bez ohľadu na ich hendikep. Aj pre mladších 

žiakov sa použije CR a SR platný pre mužov. Klubom odporúčame vypísať samostatné kategórie 

pre mladších žiakov (podľa ustanovenia 3.1.1), alebo v rámci kategórie dospelých udeliť cenu pre 

najlepšieho žiaka a žiačku.  

 

3. Organizovanie nemajstrovských súťaží mládeže 
 

3.1 Vekové kategórie 

 

3.1.1  

Mládež sa zásadne rozdeľuje na:  

a) mladší žiaci – chlapci a dievčatá do 12 rokov vrátane 

b) starší žiaci – chlapci a dievčatá 13 - 14 rokov vrátane 



16 

 

c) kadeti – chlapci a dievčatá 15 - 16 rokov vrátane 

d) dorast – chlapci a dievčatá 17 - 18 rokov vrátane 

e) juniori – muži a ženy 19 - 21 rokov vrátane 

 

Rozhodujúci je vždy ročník narodenia. 

 

3.1.2  

V majstrovských súťažiach usporiadaných SKGA pre mládež musia byť kategórie usporiadané tak, 

aby neodporovali Súťažnému poriadku SKGA. Mládež hrá v príslušných kategóriách z príslušných 

odpalísk podľa propozícií. Pre všetkých chlapcov bez rozdielu veku a HCP sa použije CR a SR pre 

mužov.  

 

3.1.3  

V majstrovských súťažiach mládeže smú hráči počas kola používať nosiča (caddyho), ak 

propozície nestanovia inak. Aj v regionálnych súťažiach môže usporiadateľ použitie nosičov podľa 

svojho uváženia dovoliť.  

 

3.1.4 

V nemajstrovských súťažiach usporiadaných výlučne pre mládež a hraných na úpravu hendikepu 

musia byť kategórie usporiadané tak, aby neodporovali Súťažnému poriadku SKGA. Mládež hrá 

v príslušných kategóriách z príslušných odpalísk podľa propozícií vydaných usporiadateľom 

súťaže. Pre úpravu hendikepu sa pre všetkých chlapcov do 12 rokov bez rozdielu HCP sa použije 

CR a SR platný pre mužov. Je potrebné dodržať zásadu, aby v jednej kategórii hrali všetci hráči 

rovnakého pohlavia z rovnakých odpalísk.  

 

3.2 Ostatné typy súťaží   

Všetky ostatné typy súťaží sa riadia Súťažným poriadkom SKGA.  

 

 

III. Súťažný poriadok - súťaže družstiev 

 

1. Štart hráčov v majstrovských súťažiach družstiev SKGA 
 

1.1  

Hráč môže reprezentovať iba ten klub, v ktorom má platné domovské členstvo. 

 

1.2 

V jednom kalendárnom roku (sezóne) môže hráč v rámci jednej skupiny majstrovských súťaží 

družstiev (v SKGA sú to zatiaľ iba Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev a Túry 

olympijských nádejí, ktoré sa riadia vlastnými propozíciami súťaže) štartovať iba za jedno družstvo 

jedného klubu.   

 

1.3 

Ak pre daného hráča a danú súťaž, družstvo, alebo klub existuje platný zákaz štartu hráča 

v súťažiach družstiev SKGA vydaný bývalým domovským klubom hráča (viď. Registračný 
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a prestupový poriadok SKGA, bod 5), potrebuje hráč pre prípadný štart súhlas tohto svojho 

bývalého domovského klubu. Tento súhlas musí mať písomnú podobu, musí obsahovať údaje 

o hráčovi, za ktoré družstvo (družstvá) a ktorého klubu je hosťovanie povolené a pre ktorý 

kalendárny rok je platné. Tento súhlas musí byť odovzdaný  pred súťažou kapitánom družstva 

organizátorovi resp. hlavnému rozhodcovi pri odovzdávaní súpisky družstva, alebo pri 

prihlasovaní družstva na turnaj, ak to vyžadujú propozície.  

 

2. Štart hráčov v nemajstrovských súťažiach družstiev SKGA 
 

2.1 

Medzi nemajstrovské súťaže družstiev, ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje SKGA patria:  

- Česko - Slovenský pohár 

Súťaže sa riadia propozíciami, vydanými k týmto podujatiam. 

 

2.2 

Kluby SKGA môžu usporiadať nemajstrovské súťaže družstiev vo forme vzájomných stretnutí 

klubov, alebo ako regionálne súťaže viacerých klubov. Aj tieto súťaže sa riadia propozíciami 

vydanými k jednotlivej súťaži. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 29.3.2017 


