
                                                                                                       
 

 

 
 

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 

 
v spolupráci s Golf Club Skalica 

 
 

vyhlasuje 
 
 

Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev 2018 

mužov a žien 
 
 

Grafobal Group Golf resort, Skalica 
 

31.8. - 2.9.2018 
 
 
 

 
                                                                                                        



                                                                                                       
 

 
PROPOZÍCIE 
 
Organizátor 
Slovenská golfová asociácia, OZ, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava  
skga@skga.sk 
T/F: +421 2 44450727 
M: +421 911 446 366 
 
V spolupráci s: 
Golf Club Skalica 
Štvrte na Jazernom poli 2650 
909 01 Skalica  
E: recepcia@golfskalica.sk, W:  www.golfskalica.sk, T: +421 34 774 96 27 
 
Dátum a miesto 
Piatok – Nedeľa 31.8.- 2.9. 2018, Grafobal Group Golf Resort, Skalica 

 
Program 
Štvrtok  30.8. 2018 

Tréningové kolo od 8:00 hod., (druţstvá sú zodpovedné za registráciu svojich 
štartovacích časov, E: recepcia@golfskalica.sk, alebo T: +421 34 774 96 27) 

   
Deň 1      Piatok 31.8. 2018 
8:00   1. súťaţné kolo hra na rany podľa štartovej listiny 
    
Deň 2   Sobota 1.9. 2018 
8:00  2. súťaţné kolo hra na rany podľa štartovej listiny 
   
Deň 3   Nedeľa 2.9. 2018 
8:00  finálové kolo hra na rany podľa výsledkov jednotlivých druţstiev 
  vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení turnaja 
 
Podmienky pre hráčov 
Vypísaná je súťaţ o Majstra Slovenska klubových druţstiev muţov a o Majstra Slovenska 
klubových druţstiev ţien.  
 
Jedná sa o súťaţ 3-členných družstiev mužov a 3-členných družstiev žien. Klubové 
druţstvá budú zloţené z 3 muţov (môţe cestovať aj 1 náhradník), resp. 3 ţien (môţe 
cestovať aj 1 náhradníčka). Všetci hráči musia spĺňať podmienky amatérskeho štatútu. Do 
súťaţe môţe prihlásiť klub maximálne tri (3) druţstvá muţov a dve (2) druţstvá ţien, 
zmiešané druţstvá nie sú dovolené. 
Kategóriu ţien Súťaţný výbor otvorí len vtedy, ak sa do súťaţe prihlási aspoň 5 druţstiev 
minimálne zo 4 klubov SKGA.  
 
Kluby nesmú zaradiť do svojej nominácie ţiadneho nedomovského (hosťujúceho) člena, 
všetci hráči musia byť registrovaní v SKGA. Zdruţené asociácie v SKGA nemôţu postaviť 
svoje druţstvo. Pri klubovej nominácii nerozhoduje vek, hendikep hráčov je však stanovený 
na 25. Výnimku môţe udeliť Súťaţný výbor. 
Hráč môţe reprezentovať len svoj domovský klub, v čase podania prihlášky musí byť 
nominovaný hráč platným domovským členom príslušného klubu, to znamená musí byť takto 

mailto:skga@skga.sk
http://www.golfskalica.sk/


                                                                                                       
 

 
zavedený na serveri SKGA. Domovské členstvo musí byť platné minimálne od 31. júla 2018. 
Hráč môţe v jednom roku reprezentovať iba jeden klub na klubových majstrovských 
súťaţiach. 
 
Maximálny počet účastníkov je 126, v prípade zvýšeného záujmu má Súťaţný výbor právo 
upraviť počet druţstiev. 
  
Prihlášky: 
Písomné prihlášky druţstiev s menovitou nomináciou hráčov (3 hráči a 1 náhradník ). Hráč , 
ktorý /ktorá/ nebude uvedený v mennom zozname nominovaných hráčov sa nemôţe zapojiť 
do M-SR klubových druţstiev. Zmena nominácie hráča /hráčky/ do súťaţného kola sa môţe 
uskutočniť najneskôr 30 min. pred zahájením súťaţného kola.  
Prihlášku so zvýrazneným menom kapitána družstva je potrebné zaslať na E-mail 

adresu stk@skga.sk najneskôr do utorku 28.8.2018 do 13:00 hod. 

 
Turnajový poplatok: 100 € / člen družstva 
Vstupný poplatok sa platí za kaţdého hráča druţstva uvedeného na písomnej prihláške.  
 
Tréningové kolo 30.8.2018 - 30 € 
 
Súťažný výbor 
Riaditeľ:   Ing. Tibor Hubík 
Členovia:   Tibor Hubík, Peter Kadlíček  
Hlavný rozhodca:  Peter Kadlíček 
Rozhodcovia:   rozhodcovia nominovaní klubom 
 
Technické ustanovenia  
Hrá sa systémom na rany bez vyrovnania na 3 súťaţné kolá (54 jamiek) v kategórii muţov a 
ţien. Do celkového výsledku druţstva sa započítavajú dva najlepšie výsledky hráčov 
druţstva z troch, z kaţdého súťaţného kola. V prípade rovnakého výsledku druţstva po 
finálovom kole o víťazovi rozhodne “play-off“ na rany na jamkách, ktoré určí Súťaţný výbor 
aţ do rozhodnutia. Do „play-off“ je za kaţdé druţstvo nominovaný jeden hráč. 
 
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje: 

1. niţší súčet dvoch najlepších výsledkov finálového kola  
2. niţší súčet dvoch najlepších  výsledkov druhého kola 
3. niţší súčet dvoch najlepších výsledkov prvého kola 
4. niţší súčet dvoch najlepších výsledkov druţstva za 3 hracie dni 

Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, podľa súťaţného poriadku SKGA - najmä odseku 
III. o súťaţiach druţstiev http://www.skga.sk/resources/File/sutazny_poriadok_2011.pdf, 
doplnených podľa miestnych pravidiel ihriska Grafobal Group Golf Resort Skalica. Podľa 
stavu ihriska môţe Súťaţný výbor v deň súťaţného kola zmeniť počet hraných jamiek. 
 
Víťaz a ceny:  
Titul Majstra SR klubových druţstiev muţov a ţien na rok 2018 udelí SKGA víťaznému 
druţstvu muţov a ţien. Členovia druţstiev (vrátane cestujúceho náhradníka) na prvých troch 
miestach získavajú vecné ceny. 
 
Nosič (poznámka k pravidlu 6-4) 
Hráčom sa povoľuje počas súťaţného kola vyuţívať ako nosiča len spoluhráča z druţstva. 

http://www.skga.sk/resources/File/sutazny_poriadok_2011.pdf


                                                                                                       
 

 
Trest za porušenie pravidla: pri hre na rany - dva trestné údery na kaţdej 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. 
 
Pomalá hra (pravidlo 6-7, pozn. 2) 
Súťaţný výbor stanovuje tempo hry „Pace of play“. Ak hráč prekročí 50 sekúnd pri prvom 
approach údere (vrátane odpalu na 3par jamkách), chipe alebo putte, alebo 40 sekúnd, ak 
ide o prvý, druhý alebo tretí odpal v hre a odstup od predchádzajúcej skupiny (flightu) je 
väčší ako štartovací interval, povaţuje sa to za zlé tempo hry.  
 
Trest za porušenie tohto pravidla 
1x zlé tempo hry    verbálne napomenutie rozhodcom 
2x zlé tempo hry   1 trestný úder 
3x zlé tempo hry   2 trestné údery 
4x zlé tempo hry   diskvalifikácia 
 
Rada (Poznámka k Pravidlu 8-1) 

Kaţdé druţstvo si môţe určiť “Poradcu druţstva (Team advisor)", ktorý môţe dať radu 

členom druţstva. Môţe ním byť kapitán druţstva, ktorý spĺňa Rules of Amateur Status podľa 
R&A Rules Limited, alebo ktorákoľvek iná osoba (aj golfový profesionál). 

Poradca druţstva musí byť zvolený pred zahájením súťaţe a jeho pozícia nesmie byť 
zmenená. Okrem nosičov (viď Nosič) len poradca druţstva môţe podať radu hráčom. 

Divák – so skupinou (flajtom) môžu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi 
a nosičmi (caddies) nemôžu. Odstup od skupiny (flajtu) by mal byť aspoň 35 m. Majú 
zakázané vstupovať na jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov. Súťažný 
výbor má právo obmedziť pohyb divákov na ihrisku, príp. ho zakázať /kvôli 
bezpečnosti divákov a hráčov/. 

Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia (pravidlo 14-3) 
Súťaţný výbor schvaľuje pouţitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania 
vzdialenosti. Pouţitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča pouţívajúceho takúto 
pomôcku, ani tempo hry celej skupiny. 
Multifunkčné prístroje /napr. smartphone, PDA, laser s funkciami na meranie rôznych 
parametrov atď./ môţu byť pouţité, ale len na meranie vzdialeností, nesmú byť pouţité na 
odhad alebo meranie iných podmienok, čím by sa porušilo Pravidlo 14-3. Bez ohľadu na to či 
počas súťaţného kola hráč tieto funkcie vyuţije alebo nie, alebo či sú takéto funkcie zapnuté 
alebo vypnuté. Počas súťaţného kola je dovolené pouţívať mobilný telefón za podmienky, 
ţe hráč, alebo jeho nosič nesmie ţiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich 
spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, ţe po prvom upozornení rozhodcom 
dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťaţný výbor to bude povaţovať za hrubé 
porušenie etikety a môţe udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 33-7. 
 
Vozíky 
Počas súťaţného kola hráč nemôţe pouţiť golfové autíčko. Trest za porušenie je 
diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťaţný výbor. 
 
 
 



                                                                                                       
 

 
Odpaliská 
Muţi – biele, Ţeny – modré 
 
Tréning 
Tréningové kolo – ak je dodrţané tempo hry hráč môţe vyskúšať viacej rán na ihrisku okrem 
odpaliska. 
Počas súťaţného kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových 
plochách (putting green, driving, chipping green). Tréning na ihrisku medzi dvoma kolami je 
prísne zakázaný. Trestom za porušenie pravidla je diskvalifikácia. 
Kaţdý hráč by mal mať platnú publikáciu Pravidiel golfu. 
 
Súťažný výbor (pravidlo 33) 
Za hrubé nešportové chovanie môţe byť hráč vylúčený zo súťaţe v zmysle pravidla 33-7. 
Súťaţný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja. 
 
Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola. 
 
Protest: Moţno podať pred vyhlásením výsledkov súťaţe. 
 

ŠTK SKGA, 17.7. 2018 


