
      
 

                                                                                                   

 
Majstrovstvá Slovenska žiakov na rany 2018 

 
Tri Duby Golf Resort, Sliač, 13.-14.10.2018 

 
PROPOZÍCIE 
 
Organizátor 
Slovenská golfová asociácia, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava  
E: skga@skga.sk 
T/F: +421 2 44450727 
M: +421 911 446 366 
 
V spolupráci s: 
Golf & Country Club Hron 
Badín 692, 976 32, Badín 
 
E: info@tridubygolf.sk, W: http://www.tridubygolf.sk, T 0918 683 252  
 
Dátum a miesto 
Sobota – Nedeľa 13.10. - 14.10. 2018 
 
Program 
Deň 1      Sobota 13.10. 2018 
9:00 hod. 1. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovacej listiny 
  
Deň 2  Nedeľa 14. 10. 2018 
9:00 hod.  2. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky v poradí podľa výsledkov 1. kola, 

najlepší hráči na záver 
Vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál 30 min. po ukončení turnaja 

 
Kategórie 
1. Ţiaci do 14 rokov 
2. Ţiačky do 14 rokov 
3. Ţiaci do 12 rokov 
4. Ţiačky do 12 rokov 
 
V kaţdej kategórii budú vyhlásení prví traja hráči. Majstri Slovenska získavajú titul Majster 
Slovenska v hre na rany pre príslušný rok.  
 
Podmienky pre hráčov 
Hráč musí spĺňať štatút amatérskeho golfistu, byť členom jedného z klubov SKGA. Národné 
majstrovstvá sú otvorené len pre ţiakov slovenskej národnosti. Hráč pri prezentácii predloţí 
členský preukaz SKGA. Maximálny počet účastníkov je 102, HCP do 36. 
  
Turnajový poplatok – 40 €  /zahŕňa 2 turnajové kolá + pitný reţim/ 
 
Prihlášky: www.skga.sk. Uzávierka prihlášok: streda 10.10. 2018 o 12:00 hod.  
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Súťažný výbor 
Riaditeľ:   Peter Kadlíček 
Členovia:   Martin Maršálek, Peter Kadlíček 
Hlavný rozhodca:  Peter Kadlíček 
Rozhodcovia:  Martin Maršálek, rozhodcovia nominovaní klubom 
 
Technické ustanovenia 
Hrá sa súťaţ jednotlivcov na rany bez vyrovnania na dve 18 jamkové súťaţné kolá (36 
jamiek). Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa Miestnych pravidiel. 
Podľa stavu ihriska môţe Súťaţný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek. 
 
Nosič (poznámka k pravidlu 6-4) 
Hráčom sa zakazuje počas súťaţného kola vyuţívať nosiča. 
 
Divák – so skupinou (flajtom) môţu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi nemôţu. 
Odstup od skupiny (flajtu) by mal byť minimálne 40 m. Majú zakázané vstupovať na 
jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov.  
Prvé varovanie – napomenutie, druhé napomenutie – vykázanie z ihriska 
Pomoc ako forecaddie len za účelom identifikácie lopty pre plynulosť hry je povolená.   
 
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 
 
Použitie optických meracích zariadení počas súťažného kola je zakázané. 
 
Vozíky 
Počas súťaţného kola hráč nemôţe pouţiť golfové autíčko. Trest za porušenie je 
diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťaţný výbor. 
 
Odpaliská: 
Ţiaci – ţlté 
Ţiačky – červené 
 
Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch 
O poradí na prvom mieste vo všetkých kategóriách rozhoduje “rýchla smrť“, play-off 
rozohrávka na jamke, ktorú určí Súťaţný výbor. Odohrá sa po dohraní súťaţného kola 
všetkými účastníkmi play-off. 
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje výsledok posledného kola na posledných 18-
tich, 9-tich, 6-tich, 3-och a 1-nej jamke posledného kola v tomto poradí – v zmysle platného 
Súťaţného poriadku SKGA. 
 
 
 



      
 
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.  
 
Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola. 
 
Protest: Moţno podať pred vyhlásením výsledkov súťaţe. 
 
 
 
 

20.9. 2018, ŠTK SKGA 
 
 
 
 


