
 

 
 
 

 
  

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 
 

v spolupráci s Golfovým klubom Tále 
 

vyhlasuje 
 

Slovak Amateur Championship 2022 
 

Gray Bear Tále 
 

2. - 5.8.2022 
 

 



 
 
 
 

Vážené dámy a páni, 
 
 
 

 
 

Slovenská golfová asociácia Vás srdečne pozýva na podujatie Slovak Amateur Championship, 
ktoré sa uskutoční na ihrisku Gray Bear Tále v dňoch 2. – 5.8.2022. 
 
 
 
Želám Vám úspešný šampionát v duchu fair-play. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rastislav Antala, prezident SKGA 
 
 
 
Bratislava, 5.3.2022 
 



 
 
 
 

PROPOZÍCIE 
 

Organizátor 
Slovenská golfová asociácia, OZ, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava 
skga@skga.sk 
T/F: +421 2 44450727 
M: +421 905 861 047 

 
V spolupráci s: Golfový klub Tále 

 
Dátum a miesto 

 

2. - 5.8.2022, Gray Bear Tále, www.tale.sk 
 
 

Program Pondelok 1.8.2022 

8:00–17:00 Registrácia – Golfová recepcia, tréningové kolo (hráči sú zodpovední             

za rezerváciu svojich štartovacích časov) +421 48 6712 512,      infotale@tale.sk 

 
Deň 1 Utorok 2.8.2022 
8:00 1. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovacej listiny 

 
Deň 2 Streda 3.8.2022 
8:00 2. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovacej listiny 

 
Deň 3 Štvrtok 4.8.2022 
8:00  3. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovej listiny, (podmienky “cut“- 

u uvedené nižšie) 
 

Deň 4 Piatok 5.8.2022 
8:00  4. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovej listiny, (podmienky “cut“- 

u uvedené nižšie) 
 

Vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál 30 min. po ukončení turnaja 
 

Kategórie 
 

Majstrovstvá Slovenska v hre na rany (národné) 
1. Muži 
2. Ženy 

 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre na rany: 
3. Muži 
4. Ženy 

 
V každej kategórii budú vyhlásení prví traja hráči. Majstri Slovenska získavajú titul Majster Slovenska  v 
hre na rany pre príslušný rok. O národného majstra Slovenska môže bojovať iba hráč so slovenským 
občianstvom, registrovaný v jednom z členských klubov SKGA. 
 
Podmienky pre hráčov 
 
Hráč musí spĺňať štatút amatérskeho golfistu, byť členom jedného z klubov SKGA, prípadne inej 
národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží členský preukaz SKGA. Hráči inej 
národnej federácie predložia členskú kartu. 
Maximálny počet účastníkov je 144 (87 mužov a 57 žien, z toho min. 40 domácich mužov a 24 
žien). Súťažný výbor môže pomer upraviť na základe HCP prihlásených hráčov a prihlášok. 

 
Limit HCP pre zahraničných účastníkov je v kategórii mužov 4,0 a v kategórii žien 6 – toto neplatí 
pre členov SKGA, limit pre členov SKGA je 10. 

 

mailto:skga@skga.sk


V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HCP. Súťažný výbor 
si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá. 

 
Poplatky – 150 € /zahŕňa: 4 turnajové kolá, pitný režim/ 

Tréningový deň pondelok 1.8.2022 si hradia hráči sami – podľa cenníka 
 

Prihlášky 
Zahraniční hráči cez e-mail: michalak@skga.sk 
Členovia SKGA sa musia prihlásiť cez server www.skga.sk. 
Uzávierka prihlášok: 26.7.2022 o 18.00 h 

 
Súťažný výbor 
Riaditeľ: Jozef Soták 
Členovia: Timotej Mikunda, R. Hrabčák, K. Búzek, Rastislav Michalák  
Hlavný rozhodca: Rastislav Michalák 
Rozhodcovia: nominovaní SKGA 

 

Technické ustanovenia 
Hrá sa súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania na štyri 18 jamkové súťažné kolá (72 jamiek). 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa Miestnych pravidiel. Podľa stavu ihriska 
môže Súťažný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek. 

 
 

Nosič 
Hráčom sa povoľuje počas súťažného kola využívať nosiča. Nosičom nemôže byť osoba so štatútom 
profesionálneho golfistu. 

 

Pomalá hra (Pravidlo 5.6) 
Súťažný výbor zverejní časový plán na odohratie súťažného kola na oficiálnej nástenke podujatia. Pokiaľ 

bude skupina v omeškaní oproti predchádzajúcej viac, ako jeden štartovací interval, môže byť hráčom 

v skupine meraný čas prípravy na hru. Maximálny povolený čas na odohratie rany je 40 sek. Meranie 

začína vo chvíli, kedy hráč pristúpi k svojej lopte, je na rade hrať a nič mu neprekáža v hre. Na 

jamkovisku má hráč navyše čas na povolené opravy poškodení jamkoviska, odstránenie voľných 

prírodných predmetov, zdvihnutie, očistenie a vrátenie svojej lopty. Správne tempo hry zahŕňa aj 

presuny medzi jamkami a údermi. Pri presunoch nesmie dochádzať k neodôvodnenému zdržiavaniu. 

Hráčom v pomalších skupinách je odporúčané púšťať rýchlejšie skupiny pred seba (napr. pri hľadaní 

lopty, čakaní na rozhodcu a pod.). Rovnako je odporúčané hrať aj mimo poradia hráčovi, ktorý je 

pripravený na hru (Ready golf). Ak je však na hru pripravený hráč, ktorý je na rade (ďalej od jamky), 

tento hráč má prednosť. Hráč nemusí byť upozornený, že mu je meraný čas prípravy na úder. Je možné 

merať čas na prípravu všetkým hráčom v skupine, alebo len niektorým hráčom zo skupiny. 

 

 

TRESTY PRI NEDODRŽANÍ TEMPA HRY: 

1. Ústne napomenutie rozhodcom 

2. Jedna trestná rana/strata jamky 

3. Ďalšie dve trestné rany/strata ďalšej jamky 

4. Diskvalifikácia 

 

Použitie elektronických prístrojov 
 

Hráč môže získať informácie ohľadom vzdialenosti použitím prístroja na meranie vzdialenosti. 
 

Vozíky 
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je diskvalifikácia. Bez 
možnosti výnimky. 
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Odpaliská 
Muži – Čierne 
Ženy – Biele 

 

Cut 
Po dvoch kolách: 60 mužov (minimálne 9 hráčov z členských klubov SKGA) a 30 žien (minimálne 9 
hráčok z členských klubov SKGA) + ďalší hráči s rovnakým výsledkom. 
Po treťom kole: 45 mužov (minimálne 6 hráčov z členských klubov SKGA) a 21 žien (minimálne 6 
hráčok z členských klubov SKGA) + ďalší hráči s rovnakým výsledkom. 

 
Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch 
O poradí na prvom mieste vo  všetkých  kategóriách rozhoduje  “rýchla  smrť“,  play-off  rozohrávka  na 
jamke, ktorú určí Súťažný výbor. Odohrá sa po dohraní súťažného 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 Súťažného poriadku 
SKGA. 

 
Tréning 
Tréningové kolo – Druhá rana z rovnakej pozície je povolená len v prípade prihrávky do greenu, ak 
prvá skončila mimo green a nedochádza k zdržiavaniu hry. 
. 

 
Pravidlo 5.2b je upravené nasledovne: 
Pred súťažným kolom a medzi súťažnými kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových 
plochách (putting green, driving, chipping green). Na ihrisku je tréning pred a medzi kolami prísne 
zakázaný. Trestom za prvé porušenie pravidla je všeobecný trest (2 trestné rany), pri ďalšom porušení 
diskvalifikácia. 

 
 

Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola. 

 
 

Protest: Možno podať pred vyhlásením výsledkov súťaže. 


