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Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2021 
Hrubá Borša, 26.4.2021 

 

 
 
Návrh plánu činnosti na rok 2021 

 
Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 

 

1.  Všeobecný rozvoj golfu 
 

SKGA bude v roku 2021 organizovať turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, SKGA MID-Am 
SENIOR TOUR, Túru olympijských nádejí (TON) by Rory Sabbatini a regionálne TON. Tak ako 
každoročne, aj v roku 2021 bude SKGA organizovať Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR 
na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá SR seniorov. Pre 
rok 2021 sme pripravili niektoré zmeny vo formáte turnajov, s cieľom zvýšiť ich efektívnosť 
a atraktívnosť.  
 
SKGA bude v roku 2021 plniť úlohy národného športového zväzu podľa zákona o športe, 
vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a zabezpečovania 
športovej reprezentácie. Športovej reprezentácii SR je s ohľadom na jej význam venovaná 
samostatná časť plánu činnosti.  
 
Svoju činnosť budú vykonávať pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia 
pre mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu), 
ktoré sú poradnými orgánmi prezídia.  
 

SKGA bude pokračovať v aktivitách smerujúcich k získaniu nových golfistov, či už ide 
o nástroje vonkajšej komunikácie (najmä webové stránky, facebooková stránka, tlačové 
správy a články v médiách) alebo o priamy marketing (akcie typu deň otvorených dverí). 
Kľúčovým prvkom zostáva zapojenie našich individuálnych členov do tejto agendy.  
 
Rovnakú pozornosť ako získavaniu nových golfistov je potrebné v súčinnosti s klubmi venovať 
aj udržaniu záujmu existujúcich hráčov, členov SKGA.  
 
Vonkajšiu komunikáciu (články, príspevky a komunikácia) budeme realizovať 
prostredníctvom webovej stránky www.skga.sk,  facebookovej stránky SKGA, webovej stránky 
www.hrajgolf.sk, facebookovej stránky Hrajgolf.sk a prostredníctvom aktivít externej 
agentúry.  
 
Pri prezentácii činnosti SKGA a jej členov plánujeme pokračovať v spolupráci s časopisom 
Golf-Report v rovnakom rozsahu ako doposiaľ.  
SKGA sa bude aj naďalej usilovať o spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia 
cestovného ruchu pri propagácii Slovenska v zahraničí, ako golfovej destinácie. 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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SKGA bude hľadať ďalšie zdroje financovania s cieľom zabezpečiť vo väčšom rozsahu 
propagáciu golfu na verejnosti, ako aj podporu golfových klubov pri organizácii golfových 
krúžkov v spolupráci so školami a škôlkami.  
 

SKGA sa ako člen International Golf Federation (IGF) a European Golf Association (EGA) 
zúčastní rokovaní orgánov týchto inštitúcií, najmä zasadnutia Central Zone EGA a výročnej 
konferencie EGA.   
 
Z hľadiska medzinárodných vzťahov chceme pokračovať v spolupráci s ďalšími golfovými 
zväzmi a asociáciami, najmä s cieľom spolupráce pri výmene skúseností a informácií.  
 
V roku 2021 SKGA plánuje realizáciu vlastnej novej aplikácie pre mobilné zariadenia (iOS, 
Android) pre turnajovú agendu, ktorá by nahradila súčasnú platformu TeeTime a stala sa 
jedinou platformou s takouto funkcionalitou. Cieľom je zvýšenie komfortu pre členov SKGA 
(do budúcnosti aj možnosť digitálnej scorecard) a zlepšenie podmienok SKGA pre marketing 
a reklamu. 
 

2.       Reprezentácia  
 
Ciele reprezentácie (Tímové) 
 

Dlhodobý cieľ reprezentácie 
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 
umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, 
European Young Masters atď.) 

 
Strednodobé ciele reprezentácie 
Účasť na ME mužov, chlapcov, žien, dievčat, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. 
Účasť na European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 20. miesta. 

 
Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2021 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 10. miesta. 
Účasť na ME žien, umiestnenie do 12. miesta. 
Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 20. miesta. 
Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup na ME 2022. 
 
Ciele reprezentácie (Individuálne) 
 

Strednodobé ciele (do 2024) 
Účasť jedného hráča na LOH 2020 a 2024. 
Účasť na ME jednotlivcov žien a mužov, umiestnenie do 20. miesta. 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, muž min. na Challenge Tour. 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, žena min. na Ladies European Tour. 

 
Zabezpečiť finančnú podporu vybraným hráčom v oblasti individuálneho tréningu a pri 
účastiach na vybraných medzinárodných turnajoch. 
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Počet hráčov s výkonnostným HCP 

Cieľ 2021 
Muži 
HCP 0.0 a menej   25 hráčov (v súčasnosti 20) 
WAGR TOP 1000   4 hráči (v súčasnosti 2) 
WAGR TOP 500   2 hráči (v súčasnosti 1) 
Ženy 
HCP 0.0 a menej   25 hráčok (v súčasnosti 20) 
WAGR TOP 1000    9 hráčok (v súčasnosti 7) 
WAGR TOP 500   5 hráčky (v súčasnosti 2) 
 
U 18 
Chlapci, HCP 3.5 a menej  20 hráčov (v súčasnosti 16) 
Dievčatá, HCP 3.5 a menej  14 hráčok (v súčasnosti 10)  
U14 
Chlapci, HCP 6.0 a menej  6hráči (v súčasnosti 3) 
Dievčatá, HCP 6.0 a menej  2 hráčky (v súčasnosti 1)  
 
Realizačný tím reprezentácie 2021 
 
Manažér reprezentácie 
Jeho hlavnou úlohou je vykonávať činnosť smerujúcu k permanentnému zvyšovaniu 
výkonnosti a úspešnosti slovenskej reprezentácie na vrcholných podujatiach. 
 

• dohliada na chod reprezentácie; 

• pripravuje návrh koncepcie reprezentácie a plány činnosti reprezentácie;  

• organizačne zabezpečuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a sústredenia; 

• komunikuje s reprezentantami a/alebo ich zákonnými zástupcami; 

• navrhuje realizačný tím, manažéra výjazdu na domáce a zahraničné reprezentačné turnaje; 

• navrhuje Team Advisorov pre reprezentačný výjazd; 

• v prípade potreby kontaktuje organizátora turnaja, na ktorom má slovenský reprezentant 
záujem hrať, vystavuje potvrdenia o HCP a iné súvisiace dokumenty; 

• je zodpovedný za sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti 
hráčov na domácich turnajoch; 

• sleduje činnosť Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM); 

• zabezpečuje komunikáciu medzi osobnými trénermi reprezentantov a hlavným trénerom 
reprezentácie; 

• vykonáva analýzu štatistických výstupov hráčov v systéme Bryson; 

• zodpovedá za plnenie úloh uložených prezídiom SKGA a koordinuje prácu reprezentačných 
trénerov, ich asistentov a členov realizačných tímov; 

• pripravuje podklady v spolupráci s reprezentačným trénerom pre rozhodnutia prezídia SKGA 
a komisie pre reprezentáciu SKGA súvisiace s účasťou športovcov a realizačných tímov na 
reprezentačných akciách; pripravuje návrh dokumentov na úseku reprezentácie, ktoré 
schvaľuje prezídium SKGA; 

• kompletne zabezpečuje, v spolupráci s reprezentačným trénerom účasť reprezentantov SR 
a realizačných tímov na reprezentačných akciách pod hlavičkou SVK / prihláška do súťaže, 
objednávka ubytovania vrátane stravy resp. Podklad pre vyplatenie stravného, zabezpečenie 
prepravy, oznámenie MZV SR o vycestovaní do zahraničia, zabezpečenie víz, zabezpečenie 
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poistenia, zabezpečenie súhlasu rodičov pri vycestovaní neplnoletej osoby, nominačné listy na 
základe schválenia prezídia SKGA, zabezpečenie ošatenia, zodpovedá za zverejňovanie 
krátkych správ z jednotlivých podujatí na sociálnych sieťach); 

• je zodpovedný za podklady k objednávkam a vyúčtovaniam jednotlivých akcií; 

• zodpovedá za rozposlanie správy zo všetkých akcií reprezentácie SVK členom prezídia SKGA a 
členom komisie pre reprezentáciu; 

• podieľa sa, v spolupráci s reprezentačným trénerom na príprave podkladových materiálov 
súvisiacich s výsledkami reprezentantov SR pre potreby MŠVVaŠ SR, SOŠV a rezortných 
stredísk; 

• prezídiu SKGA predkladá zistenia o porušení predpisov a smerníc SKGA zo strany členov SKGA, 
a to najmä členov reprezentačných družstiev SR; 

• kontroluje a schvaľuje spolu s reprezentačným trénerom tréningové plány reprezentantov, 
resp. Turnajové plány; 

• koordinuje činnosť reprezentačného trénera a asistentov trénera, kompletne zabezpečuje, v 
spolupráci s reprezentačným trénerom účasť reprezentantov SR a realizačných tímov na 
reprezentačných sústredeniach; 

• predkladá návrh na Členstvo v NŠC, návrh nominácie schvaľuje prezídium SKGA; 

• je zodpovedný za včasné zverejňovanie nominácii a dodržiavanie termínov; 

• kontroluje plnenie reprezentačných povinností reprezentantov SR a informuje prezídium 
SKGA a komisiu pre reprezentáciu o neplnení si týchto povinností. 

 

Tréner reprezentácie  
Je osoba navrhnutá komisiou pre reprezentáciu SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 

prezídium SKGA a funkčne priamo podlieha členovi prezídia zodpovedného za reprezentáciu. 

Jeho zodpovednosťou je: 

• sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti hráčov na 
domácich turnajoch, 

• komunikácia s osobnými trénermi reprezentantov,  

• analýza štatistických výstupov hráčov v systéme Bryson, 

• vzdelávanie trénerov zaradených do systému prípravy reprezentantov, 

• návrh zaradenia hráčov do jednotlivých reprezentačných tímov, 

• návrh nominačných kritérií pre výjazdy reprezentácie, 

• návrh nominácie hráčov na reprezentačné výjazdy a sústredenia, 

• plánovanie a realizácia reprezentačných sústredení a výjazdov reprezentácie, 

• realizuje pozíciu Team Advisor na reprezentačných akciách, na ktoré je nominovaný. 
 

Asistent trénera reprezentácie 
Je osoba navrhnutá komisiou pre reprezentáciu SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 

prezídium SKGA a funkčne priamo podlieha trénerovi reprezentácie. Jeho zodpovednosťou je: 

• sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti hráčov na 
domácich turnajoch - hlavne zameranie na Regionálne tréningové centrá talentovanej 
mládeže (RTCTM), 

• komunikácia s osobnými trénermi reprezentantov v skupine RTCTM, 

• analýza štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab. 
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Kapitán reprezentácie 
Je osoba, ktorá je navrhnutá členom prezídia pre reprezentáciu a schválená prezídiom SKGA. 
Kapitán reprezentácie sa určuje iba na jednotlivé výjazdy. V prípade ak je potrebné, aby hráč 
bol kapitánom, advisor tímu určí hrajúceho kapitána tímu. 
 
Externí spolupracovníci 
SKGA môže na sústredenia a výjazdy nominovať aj iných externých odborníkov, napr. fitness 
trénera, mentálneho trénera, prípadne iných špecialistov. 
 
Všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie 
1. Vyplnenie formulára so všetkými základnými a golfovými informáciami o hráčovi, 
2. dodanie golfového životopisu, 
3. dokladovanie prospechu v škole, 
4. lekárska športová prehliadka, 
5. športové testy podľa požiadaviek SKGA, 
6. skúšky z pravidiel, 
7. schválenie hráča Trénerom reprezentácie, 
8. návrh zaradenia hráča do reprezentácie prezídiu SKGA komisiou pre reprezentáciu, 
9. schválenie hráča prezídiom SKGA, 
10. akceptácia potrebných dokumentov (štatút). 

 
Náklady na všetky tieto kroky si hradí výhradne hráč sám. Hráč je povinný prejsť lekárskymi 
prehliadkami cez organizácie, ktoré sú definované v Zákone o športe, prípadne inými 
podobnými organizáciami v zahraničí, pokiaľ sa hráč dlhodobo zdržuje v zahraničí. Hráč, ktorý 
nedodá výstupy lekárskych prehliadok nebude môcť byť zaradený do reprezentačného tímu. 
Táto podmienka bude striktne dodržiavaná. 
 
Rozdelenie Skupín reprezentácie 
Elite Team  
Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 
Vek:      Maximálne študent vysokej školy 
Počet hráčov:     max: 12 
Práva a povinnosti:    Akceptácia Štatútu reprezentanta SR v golfe 

     Absolvovanie lekárskej prehliadky 
     Ostatné - popísané v Štatúte o reprezentácii SR v golfe 
 

Podmienky prijatia hráča do Elite Team:  
Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 

        Muži/Ženy:   
     HCP:    0.0 a menej  
     Rebríček SKGA:  do 10. miesta  
      

National Team  
Úroveň̌ reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť, širšie vekové kategórie 
Vek:      Maximálne študent vysokej školy 
Počet hráčov:     max: 12 muži, 12 ženy 
Práva a povinnosti:    Akceptácia Štatútu reprezentanta SR v golfe 

     Absolvovanie lekárskej prehliadky 
     Ostatné - popísané v Štatúte o reprezentácii SR v golfe 
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Podmienky prijatia hráča do National Team:  
Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 

        Muži/Ženy:   
     HCP:    3.0 a menej  
     Rebríček SKGA:  do 15. miesta  

 
INDIVIDUAL group 
Hráči INDIVIDUAL group sú reprezentanti SVK v golfe, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú a trénujú 
mimo SR. Podmienkou zaradenia do Individual Group je poradie hráča do 10. miesta v rebríčku 
WAGR zo slovenských hráčov. 

 
Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže (RTCTM) 
Hráči RTCTM sú budúci reprezentanti SVK v golfe, ktorí reprezentujú SR na juniorských, 
kadetských a žiackych medzinárodných podujatiach. Podmienky RTCTM sú definované 
v samostatnom programe. 
 
Nominačné kritéria 
 
Pravidlá nominácie 
Systém a pravidlá nominácie budú zverejnené na začiatku sezóny a navrhuje ich člen prezídia 
zodpovedný za reprezentáciu. Nominácie sú priamo naviazané na kalendár turnajov 
reprezentácie. Nominačné kritériá sú schvaľované prezídiom SKGA. 
 
Typy nominácií 
 
Rebríček SKGA 

 
Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez rebríček SKGA (SKGA), pokiaľ splnia 
všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie a pokiaľ počas sezóny dodržujú všetky 
ustanovenia Štatútu reprezentanta SR v golfe. Počet rebríčkových nominácií na turnaj sa líši 
od počtu hráčov na turnaji. 

 
Výber reprezentačného trénera 
Hráčov do nominácie navrhuje tréner reprezentácie komisii pre reprezentáciu podľa dole 
uvedených pravidiel. Nomináciu podľa výberu reprezentačného trénera (VT) schvaľuje na 
základe predloženia návrhu komisiu pre reprezentáciu prezídium SKGA. 

 
Kritériá na nomináciu: 

• aktuálna výkonnosť hráča (posledné 2 mesiace - priemerný počet rán, štatistiky, porovnanie 
hráčov prichádzajúcich do úvahy na nomináciu), 

• vývoj výkonnosti hráča počas sezóny,  

• osobnostné a morálne charakteristiky hráča a jeho vhodnosť do tímu, 

• herný štýl hráča a jeho vhodnosť vzhľadom na ihrisko, na ktorom sa turnaj uskutoční. 
 

Typy turnajov a rozdelenie nominácií 
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Nominácia na ME seniorov EGA bude mať schválené samostatné nominačné kritéria, ktoré 
komisia pre reprezentáciu predloží na schválenie prezídiu SKGA. 
 
Čas uzatvorenia nominácií 
Nominácie družstiev na jednotlivé podujatia sa uzatvárajú vždy k dátumu vydania rebríčkov 

WAGR a SKGA stanoveného na začiatku sezóny a sú uvedené v kalendári reprezentácie. 

Nominácie budú zverejnené po schválení komisiou pre reprezentáciu a prezídiom SKGA. 

Nominácie musia byť uzatvorené najmenej dva týždne pred termínom, ktorý SKGA dostáva od 

organizátorov turnajov (EGA, IGF, R&A, atď.). 

 
Sústredenia reprezentácie 
Podľa možností rozpočtu budú realizované sústredenia reprezentantov zamerané na zlepšenie 

individuálnych herných činností jednotlivca, na fitness a mentálnu prípravu. Sústredenia budú 

realizované pod vedením trénerov reprezentácie, príp. fitness trénera, mentálneho trénera a 

iných odborníkov.  

 
Celosezónne vytvoriť hracie podmienky pre nedomovských hráčov (Sedin GC) seniorov s 
ohľadom na ME družstiev seniorov.  
 
Podpora reprezentantov - Success program 
Success program je program preplácania nákladov na individuálne výjazdy hráčov s dôrazom 
na úspešný výsledok. Hodnota preplácaných nákladov na výjazdy vychádza z lokality (cestovné 
a strava) a počtu dní trvania turnaja (ubytovanie). Detailné informácie sú uvedené v 
samostatnom dokumente. 
 
Štatistiky hráčov 
V sezóne 2021 začne SKGA využívať systém BRYSON na komunikáciu v rámci reprezentácie 

a takisto na zapisovanie herných štatistík. Hráči sú povinní zapísať svoje herné štatistiky z 

každého odohratého súťažného kola do 14 dní po odohratí uvedeného kola. Hráči sú 

zodpovední za konzultáciu štatistík so svojimi osobnými trénermi. K štatistikám majú prístup 

tréneri reprezentácie, ktorí sú k dispozícii na konzultácie s osobnými trénermi hráčov a, v 

prípade záujmu hráča, budú nápomocní pri efektívnejšom nastavení individuálnych 

tréningových plánov a individuálneho rozvoja hráčov. Vypĺňanie štatistík je pre každého hráča 

zaradeného do reprezentácie povinné a odporúča sa aj hráčom zaradeným RTCTM. 

 
Karta výhod 
SKGA vyvinie úsilie o realizáciu Karty výhod hľadaním partnerov pre reprezentáciu vo forme 

využiteľných zliav pre reprezentantov. Predpokladané zľavy budú na golfových ihriskách, v 

obchodoch, u dodávateľov oblečenia a výstroja a iných služieb. Karta výhod bude tlačená pre 

hráčov, obsahuje základné informácie a skupinu, do ktorej bol hráč daný rok nominovaný. 

 
Reporty z turnajov 
Za reporty z turnajových výjazdov je zodpovedný tímový advisor výjazdov, ktorý report posiela 
členovi prezídia zodpovedného za reprezentáciu. V prípade, ak advisor nie je vyslaný, za report 
je zodpovedný člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu. 
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Plán výjazdov reprezentácie 2021 

• European Olympic Hopes Trophy - Slovinsko - termín TBD - družstvo chlapcov 

• Majstrovstvá Európy mužov individuálne - Golf Du Medoc, Francúzsko, 23.-26. 6. 2021 

• Majstrovstvá Európy družstiev žien - Royal County Down Golf Club, Severné Írsko, 6.-10.7. 
2021 

• Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 Divízia 2-Estonian GC, Estónsko, 7.-10. 7.2021 

• Majstrovstvá Európy družstiev dievčat U18 - Hilversumsche GC, Holandsko - 6.-10. 7. 2021 

• Majstrovstvá Európy žien individuálne - Alwoodley GC, Anglicko, 21.-24. 7. 2021 

• European Young Masters, Vierumaki Cooke, Fínsko, 22.-24. 7. 2021 

• Olympijské hry 2020 - Tokyo, Japonsko, 29.7.-1.8.2021 - Rory Sabbatini 

• The Duke of York Young Champions Trophy (U18) - TBA, United Kingdom, Sept 2021 

• Majstrovstvá Európy družstiev seniorov - Sedin GC, Slovensko, 31. 8.-4. 9. 2021 

 
3.  Podpora a rozvoj športu mládeže; starostlivosť o talentovaných 
športovcov 
 
CTM 
I v roku 2021 bude na CTM rozdelená veľká časť zo štátneho príspevku (30 000 EUR z 
celkového objemu príspevku navrhnutá v rozpočte 2021). Do 31.3.2021 bude rozoslaná 
všetkým klubom informácia o možnosti zriadiť CTM za podmienok schválených prezídiom 
SKGA. Súčasťou informácie bude dokument s podmienkami pre získanie statusu CTM a 
konečný termín pre zaslanie žiadostí, ktorý bude stanovený na 30.4. 2021. Komisia pre mládež 
požiada jednotlivé CTM o stručné písomné vyhodnotenie práce s mládežou ako kontrolu 
funkčnosti CTM. SKGA vykoná náhodné kontroly funkčnosti CTM. SKGA preverí podmienky 
lekárskych prehliadok požadovaných pre talentovanú mládež. 
 
TON 2020 by Rory Sabbatini 
V roku 2021 bude pokračovať TON by Rory Sabbatini, ktorej názov vychádza z dohodnutej 
podpory nášho reprezentanta Roryho Sabbatiniho a jeho účasti na OH 2021 v Tokiu. Pre 
hráčov s najväčším počtom odohratých turnajov je naplánované stretnutie s Rorym 
Sabbatinim na vybranom ihrisku. SKGA i v roku 2021 finančne, materiálovo a metodicky 
podporí TON. Podpora bude pozostávať z personálneho zabezpečenia jednotlivých turnajov, 
organizácie a cien. Ak to situácia s pandémiou dovolí SKGA zabezpečí pre víťazov jednotlivých 
kategórií TON 2020 výjazd na prestížny turnaj v škótskom St. Andrews. SKGA bude rokovať s 
minuloročnými i novými potenciálnymi partnermi pre podporu TON v roku 2021. Zabezpečí 
minimálne 2 kvalifikovaných rozhodcov pre jednotlivé kolá TON. Tak, ako v minulých rokoch, 
súčasťou TON bude i práca fotografa, ktorého zabezpečí SKGA. 
TON sa bude v r. 2021 organizovať na 18-jamkových a 9-jamkových ihriskách. Na 18-
jamkových ihriskách sa TON bude konať spoločne s SKGA TOUR. TON 2021 sa bude konať v 8 
samostatných vekových a HCP kategóriách hráčov max. do HCP 54. TON bude mať v r. 2021 
celkovo 8 samostatných jednodňových turnajov usporiadaných počas 4 víkendov, 3x2 turnaje 
sa budú konať na západnom Slovensku a jeden víkend sa odohrá na východnom Slovensku.  
 
O POHÁR PREZIDENTA SKGA 
V roku 2021 sa uskutoční turnaj O pohár prezidenta SKGA v zmenenom formáte. Turnaj bude 
pozostávať z dvoch dní. Zmenou bude aj termín podujatia. Hráči si najskôr zmerajú sily v hre 
na rany, z ktorej vzíde poradie družstiev a na základe tohto poradia sa zostaví pavúk pre hru 
na jamky.  
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REG TON 
SKGA bude i naďalej metodicky riadiť a finančne podporovať REG TON, vyplácaním podpory 
klubom podľa počtu zúčastnených hráčov a poskytovaním cien. Sekretariát SKGA včas oznámi 
klubom podmienky a možnosti organizovania REG TON na ich ihriskách a zahrnie turnaje REG 
TON do SKGA kalendára turnajov. Organizovanie REG TON bude ako v minulosti zamerané 
hlavne na 9-jamkové ihriská. Podmienkou vyplatenia podpory klubom je účasť minimálne 10 
hráčov na turnaji REG TON. Podpora SKGA pre klub, ktorý organizuje REG TON je 10 Eur/hráč, 
maximálna podpora však môže byť 500 EUR. 
 
SKGA JUNIOR TOUR 
V roku 2021 bude pokračovať SKGA s organizáciou a podporou úspešnej túry SKGA Junior 
Tour. SKGA Junior Tour bude v roku 2021 pozostávať z celkovo 2 trojdňových turnajov 
zaradených do WAGR. 
 
GOLF A ŠKOLY 
Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA vyčlenila v rozpočte pre rok 2021 sumu  15000 
EUR. Komisia pre mládež oznámi klubom podmienky, na základe ktorých budú môcť jednotlivé 
kluby požiadať o finančnú podporu pre spoluprácu so školami.  
Ďalej komisia pre mládež požiada kluby o spoluprácu a spätnú väzbu o skúsenostiach 
integrácie golfu do škôl. 
Na základe týchto informácií a poznatkov pripraví projekt, ktorý bude obsahovať metodické 
informácie pre vytvorenie golfových krúžkov na školách. Tento projekt by mal fungovať na 
spolupráci SKGA - klub - škola. SKGA pripraví stretnutie / seminár, kde si jednotlivý zástupcovia 
klubov vymenia skúsenosti s prácou so školami a vytváraní golfových krúžkov na školách. 
SKGA a komisia pre mládež rozpracuje možnosť zapojenia sa do projektu Karola Kučeru na 
rozvoj športu na školách. 
 
DOTÁCIE 
Na základe zákona o športe bude i v roku 2021 rozdelených do jednotlivých klubov celkovo 
15% z celkovej finančnej podpory štátneho príspevku. Jedná sa o účelovú dotáciu poskytovanú 
na účel športu mládeže. Finančná čiastka bude rozdelená pomerne medzi kluby podľa počtu 
aktívnych hráčov - mládeže do 23 rokov. Jedinou podmienkou je účasť hráča do 23 rokov na 
minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP, zaregistrovaných na serveri SKGA. SKGA včas oznámi 
klubom možnosť a podmienky pridelenia účelovej dotácie určenej pre aktívnu mládež do 23 
rokov. 
SKGA požiada kluby o podporu zabezpečenia účasti ich členov vo vekovej hranici do 23 rokov 
na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP počas roka 2021. Športové kluby sú povinné 
preukázať sekretariátu SKGA použitie príspevku na účel športu mládeže najneskôr do 15.11. 
kalendárneho roka. Podrobnosti o spôsobe poskytovania príspevku a spôsobe preukazovania 
použitia príspevku ustanoví SKGA predpisom vydaným prezídiom. 
 
Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so základnými a materskými školami 
pre školský rok 2021/2022 
 
Cieľ:  
Finančne podporiť kluby aktívne spolupracujúce so základnými a materskými školami v 
regióne vytváraním golfových krúžkov.  
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Cieľová skupina:  
Registrované golfové kluby SKGA.  
 
Spôsob prideľovania podpory:  
Klub doručí do 15.9.2021 „Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ“, ktorá 
bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie. 
 
Do 1.12.2021 klub doručí „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 2.9.2021 do 20.11.2021, 
ktorý bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie.  Po splnení všetkých podmienok bude 
klubu po odsúhlasení prezídia SKGA do konca kalendárneho roka pridelená finančná podpora 
vo výške 40% zo sumy určenej na daný kalendárny rok. 
 
Do 31.5.2022 klub doručí druhý „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 21.11.2021 do 
15.5.2022, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie. Po splnení všetkých 
podmienok bude klubu po odsúhlasení prezídia SKGA do konca školského roka pridelená 
finančná podpora vo výške 60% zo sumy určenej na daný kalendárny rok. 
 
Výška finančnej podpory pre jeden klub na školský rok môže predstavovať maximálnu čiastku 
3000 EUR. Celková čiastka vyčlenená na rok 2021 z rozpočtu SKGA na podporu klubom pre 
prácu so školami a materskými školami činí 15 000 EUR.  Čiastka na rok 2022 bude uvedená 
v rozpočte na rok 2022, ktorý schváli konferencia. 
 
Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ musí obsahovať:  

• názov klubu,  

• meno trénera/inštruktora zodpovedného za vedenie golfového krúžku a za spoluprácu 
so školami a materskými školami,  

• názov školy/materskej školy, kontaktnú osobu zodpovednú za spoluprácu s klubom,  

• meno osoby, ktorá krúžok trénuje (tréner, rodič učiteľ...), 

• písomné potvrdenie alebo zmluvu školy/materskej školy s klubom /minimálne obdobie 
1 školský rok/ a  

• zoznam detí, ktoré sa aktívne zúčastňujú golfového krúžku, 

• harmonogram tréningov - deň, čas a miesto tréningov.  
 

Podmienky pridelenia podpory:  

• minimálne 6 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú golfového krúžku,  

• minimálne jedného kvalifikovaného trénera alebo inštruktora, ktorý má zmluvu s 
klubom a je zodpovedný za vedenie golfového krúžku.  

• Kvalifikovaný tréner alebo inštruktor na účely tohto predpisu je: 
o držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 

udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 
udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „C“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie 
o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu. 

• Golfový tréning minimálne 1x týždenne v priestoroch školy alebo v priestoroch 
golfového klubu, počas celého školského roka,  
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• doručenie „Výkazu o činnosti krúžku“ v požadovaných termínoch. 
 

Výkaz o činnosti krúžku musí obsahovať:  

• zdokladovanie dochádzky detí na krúžok za dané obdobie,  

• potvrdenie školy za dané obdobie, že krúžok prebieha, 

• zdokladovanie nákladov spojených s činnosťou golfového krúžku za dané obdobie, 

• tréningový plán golfového krúžku za dané obdobie.  
 
Podmienky pridelenia statusu „Centrum talentovanej mládeže“ klubom 
  
Cieľ:  
Zriadiť Centrum talentovanej mládeže (CTM) pri jednotlivých kluboch na Slovensku a zaradiť 
do CTM hráčov, ktorí majú aktuálnu výkonnosť, perspektívu a talent absolvovať proces 
vrcholovej prípravy s cieľom reprezentovať Slovenskú republiku.  
 
Cieľová skupina:  
Výkonnostní a vrcholoví hráči vo veku od 6 do 23 rokov.  
 
Návrh systému a prípravy golfistov:  
CTM je systém otvorený pre tie kluby, ktoré sú schopné pripraviť tréningové a súťažné 
podmienky pre výkonnostný a vrcholový golf od materiálno-technického po trénerské 
zabezpečenie.  
 
Zriaďovateľ:  
Kluby, status CTM im pridelí SKGA, ktorá podporí CTM finančne aj metodicky.  
 
Žiadosť o pridelenie statusu CTM:  
CTM-kam, o vytvorenie ktorých klub požiada, pridelí SKGA (po schválení prezídiom SKGA) 
status CTM na základe splnených podmienok uvedených v tomto dokumente.  
Klub podá žiadosť na pridelenie statusu CTM do konca mesiaca apríl príslušného roka. Žiadosti 
doručené po termíne nebudú akceptované. 
 
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:  

• názov klubu, 

• tréningové podmienky,  

• menný zoznam hráčov s aktuálnym HCP, ktorí spĺňajú kritéria pre zaradenie do CTM a 
sú aktuálne domovskými členmi klubu,  

• meno a kvalifikačný stupeň trénera zodpovedného za vedenie CTM v klube,  

• zmluvu trénera s klubom zodpovedného za vedenie CTM na príslušný rok v ktorom 
klub žiada o pridelenie statusu CTM,  

• menný zoznam trénerov s licenciou vydanou SKGA, ktorí budú pracovať s hráčmi 
zaradenými do CTM,  

• meno a kontakt osoby zodpovednej administráciu CTM a komunikáciu s SKGA. 
 
Podmienky pridelenia statusu CTM klubom:  

• minimálne 5 domovských hráčov vo veku do 23 rokov so slovenskou štátnou 
príslušnosťou zúčastňujúcich sa organizovaných tréningov v klube, ktoré vedie 
kvalifikovaný tréner,  
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• minimálne jedného kvalifikovaného trénera, ktorý má zmluvu s klubom a ktorý 
zabezpečuje chod CTM.  

• Kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je:  
o držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 

udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 
udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu, ak získal najmenej trojročnú prax vo vedení akadémie pre 
športovcov vo veku do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; získanie praxe 
sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny zástupca klubu a 
predseda komisie pre mládež SKGA.  

• Klub, ktorému bol pridelený status CTM, je povinný: 
o zaregistrovať všetkých hráčov a trénerov CTM do aplikácie TCM.golf a súčasne 
o zabezpečiť, aby tréneri a hráči CTM používali aplikáciu TCM.golf nasledovne 

(minimálne požiadavky): 
▪ tréneri: 

• vedú evidenciu dochádzky na tréning, 

• kontrolujú tréningové denníky, 

• plánujú tréningový proces,  

• odporúčajú hráčom turnaje podľa ich výkonnosti 
(uprednostňujú asociačné turnaje), 

▪  hráči: 

• do 12 rokov:  viesť tréningový denník (povinné), zadávali 
základné herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(odporúčané),  

• 13 -14 rokov viesť tréningový denník (povinné),  zadávať 
základné herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(povinné),  

• 15-16 rokov viesť tréningový denník (povinné),  zadávať 
pokročilé herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(povinné),   

• od 17 rokov viesť tréningový denník (povinné), zadávať 
maximálne herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(povinné). 

o umožniť zdieľanie dát o hráčoch z aplikácie TCM.golf do Bryson.golf, 
o zaradiť hráčov v CTM do výkazu pre SKGA,  
o po výzve sekretariátu poslať na SKGA export štatistík z aplikácie TCM.golf.  

• Tréningy sa uskutočňujú minimálne 2x týždenne v letnom období a minimálne 1x 
týždenne v zimnom období.  

• Tréneri zverejnia tréningové plány, vedú záznamy o náplni tréningového procesu, o 
účasti jednotlivých hráčoch na tréningoch, o ich výsledkoch v súťažiach.  

• Hráč môže byť zaradený len do jedného CTM počas jednej sezóny (sezóna začína prvým 
a končí posledným turnajom SKGA) a na príslušného hráča môže dostať dotáciu iba 
jeden klub. V prípade prestupu hráča do iného klubu počas sezóny si na hráča môže 
uplatniť dotáciu CTM, v ktorom bol hráč zaradený väčšiu časť sezóny. Na tréningu 
domovského hráča v inom klube sa musia subjekty dohodnúť.  

• Klub je schopný z členov CTM postaviť aspoň jedno družstvo do 16 rokov na Pohár 
Prezidenta. V prípade, ak táto podmienka nebude splnená bude klubu, ktorý splňuje 
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všetky ostatné podmienky pre pridelenie dotácie CTM znížená celková dotácia o 50% 
z celkovej sumy.*  

• Povinnosť každého hráča zaradeného do CTM zúčastniť sa minimálne 5 turnajových 
kôl. 

o Započítavajú sa turnajové kolá z turnajov: (v zátvorke počet započítavaných 
kôl) 

▪ Regionálna TON (1)  
▪ TON (1) 
▪ SKGA Junior Tour (2) 
▪ MSR žiakov do 12 a 14 rokov (1) 
▪ MSR základných a stredných škôl (1) 
▪ Faldo series (1) 
▪ Prezidentský pohár (1) 
▪ Slovak Junior Amateru Championship (2) 
▪ Slovak Amateru Championship (2) 
▪ Slovak International Match Play Amateur Championship (doplníme 

podľa propozícií  jamkovky) 
▪ SKGA Tour (2) 
▪ MSR klubových družstiev (2) 
▪ Zahraničné turnaje 

• národné šampionáty a turnaje zaradené do WAGR (2) 

• reprezentačné výjazdy, na ktoré schvaľuje nomináciu prezídium 
SKGA (2) 

• európske šampionáty organizované EGA (2) 

• Do povinných päť (5) turnajových kôl môžu byť zarátané maximálne dve (2) turnajové 
kolá REG TON.  

• Z piatich (5) povinných turnajových kôl musia byť minimálne tri (3) turnajové kolá 
odohraté na turnajoch organizovaných SKGA. 

• Počet hráčov zaradených do CTM musí byť vo výkaze posielanom na konci sezóny 
minimálne 4.  

• Každý klub je povinný zabezpečiť aby sa hráč zaradený do CTM najmenej raz ročne 
podrobil lekárskej prehliadke podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z., § 15 , ods. 3.  

 
HCP a vekové kritériá pre vstup hráča do CTM: 

 

Veková kategória  HCP  

Do 10 rokov  do 45  

Do 12 rokov  do 36  

Do 14 rokov  do 26,4  

Do 16 rokov  do 11,4  

Do 18 rokov  do 9,9  

Do 21 rokov  do 4,0  

Do 23 rokov  do 2,0  

 
Pridelenie finančných prostriedkov pre CTM:  
Na činnosť CTM na základe rozborov a dosiahnutých výsledkov prideľuje MŠVVŠ SR finančný 
príspevok. Ten sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a kritérií SKGA rozdeľuje pre jednotlivé 
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CTM na ich činnosť. Príspevok bude pridelený CTM na konci roka podľa existujúcich interných 
smerníc SKGA, na základe vyplnených správ a výkazov o CTM za uplynulú sezónu.  
 
Príspevok schválený na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča:  
2/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne piatich (5) 
turnajových kôl SKGA  podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu,  
1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne siedmich 
(7) turnajových kôl SKGA  podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu.  
 
Minimálne 25 % z celkovej čiastky finančných prostriedkov pridelenej CTM podľa tejto 
smernice je klub povinný poukázať trénerovi, ktorý je zodpovedný za vedenie CTM v klube.  
 
V prípade, ak vo výkaze CTM bude zaradený hráč, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto 
dokumente, bude z CTM vyradený.  
 
SKGA rozdeľuje 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja 
talentovaných športovcov.  
 
*Podmienka platí len v prípade, ak má klub v CTM zaradených 4 hráčov do 16 rokov. 
 
Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže  
 

Štatút 
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Cieľ RTCTM 
Cieľom Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM) je výchova 
výkonnostnej hráčskej základne pre reprezentáciu Slovenskej republiky (RTCTM je prípravkou 
pre reprezentáciu SR).  
 
Náplň RTCTM 
RTCTM budú zabezpečovať systematickú odbornú prípravu mladých talentovaných hráčov. 
Príprava bude prebiehať podľa vopred schváleného plánu v zmysle tohto Štatútu, ktorý 
zabezpečí výkonnostný rast hráčov. 
 
Cieľová skupina RTCTM  
Talentovaní mládežnícki hráči golfu pre účely RTCTM sú vrcholoví výkonnostní golfoví hráči 
a hráčky vo vekovej kategórii od 11 do 16 rokov, ktorí svoj talent a záujem o výkonnostný golf 
prejavili účasťou a vrcholnými výsledkami na najvyšších slovenských súťažiach a túrach 
(organizovaných SKGA) v príslušných vekových kategóriách.  
Do RTCTM sa nezaraďujú hráči a hráčky z reprezentačných tímov, ak sa ich týkajú iné 
rozvojové programy SKGA.  
Hráči a hráčky musia mať štátne občianstvo Slovenskej republiky. (Ďalej len „hráči“) 
 
Činnosť RTCTM 
Vybraní hráči absolvujú odborné rozvojové sústredenia pod vedením vybraných trénerov 
RTCTM. Činnosť RTCTM bude prebiehať na dopredu určených ihriskách a v dopredu určených 
termínoch v súlade s týmto Štatútom. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti RTCTM je aj: 

• Identifikácia a výber talentovaných mládežníckych hráčov pre zaradenie do výberu 
RTCTM.  

• Spolupráca a komunikácia s osobnými trénermi a rodičmi hráčov.   

• Monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnostného rastu a súvisiacich parametrov 
hráčov, nastavovanie cieľov a vypracovanie odporúčaní. 

• Záverečné vyhodnotenie fungovania a výkonnostného progresu za jednotlivé RTCTM 
a návrh na zlepšenie činnosti pre ďalší rok. 

Návrh konkrétneho plánu činnosti RTCTM na ďalšiu sezónu bude predložený na schválenie 
komisii pre mládež spravidla do 1. decembra predošlého roku. Komisia pre mládež po 
schválení tento návrh predloží na schválenie prezídiu SKGA.  
 
Princípy činnosti RTCTM 
Princípy činnosti RTCTM sú: 

• Podporovanie rastu výkonnosti mladých talentovaných golfistov rovnomerne vo 
vekových kategóriách U12, U14 a U16 tak, aby vytvárali hráčsku základňu pre všetky 
vekové kategórie reprezentácie a nevznikali generačné medzery.  

• Poskytovať také rozvojové hodnoty hráčom, aby sa o nomináciu do RTCTM mladí 
golfisti usilovali a ich rodičia a osobní tréneri ich v tom podporovali. 

• Objektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť výberu hráčov do RTCTM na základe 
objektívnych a jasných výkonnostných kritérií je dôležitým motivačným prvkom 
a zároveň zabezpečuje efektívne použitie zdrojov SKGA/štátu. 

• Preferovanie skupinovej práce vekovo príbuzných hráčov, pokiaľ to regionálne 
členenie umožní.   

• Konštruktívna spolupráca a komunikácia s osobnými trénermi a rodičmi hráčov.  
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• Pomáhať osobným trénerom v tréningovom procese, nie ho narúšať alebo suplovať. 
Vyvarovať sa takých praktík, aby osobní tréneri hráčov RTCTM vnímali ako ohrozenie 
ich vzťahu s hráčom, nakoľko bez ich spolupráce by RTCTM nemohli dosiahnuť žiadny 
výkonnostný rast. 

• Obohacovať tréningový proces hráčov o ťažšie dostupné golfové monitorovacie 
systémy, merania a vyhodnocovacie metodiky. Dopĺňať tréningový proces hráča 
o rozvoj s golfom súvisiacich negolfových schopností a zručností, ktoré sú mimo 
odbornosti väčšiny trénerov golfu.  

• Monitorovanie telesných parametrov hráčov za účelom nestratenia okna pre mobilitu 
a rýchlosť v období najrýchlejšieho rastu. 

• Vyhodnocovať výkonnostný rast a progres dôležitých golfových aj negolfových 
parametrov zručností a schopností, nastavovať ciele a poskytovať monitorovacie, 
testovacie a analytické výstupy, odporúčania a závery osobným trénerom hráča 
a zároveň aj rodičom hráča za účelom zabezpečenia jeho rozvoja. 

Vedenie RTCTM  
Jednotlivé RTCTM budú pracovať pod vedením vybraných trénerov. Tréneri RTCTM budú 
vybraní komisiou pre mládež SKGA na ďalšiu sezónu spravidla do 15. októbra predošlého roku. 
Kritériá pre výber trénerov určuje komisia pre mládež v spolupráci s trénersko-metodickou 
komisiou. Tréneri RTCTM musia byť tréneri golfu. 
 
Tréneri RTCTM 
Tréneri poverení vedením RTCTM po ich schválení prezídiom SKGA, podpíšu pripravenú 
zmluvu s SKGA, ktorá bude obsahovať ich povinnosti vyplývajúce z ich funkcie. Tréneri RTCTM 
sa riadia týmto Štatútom a sú metodicky riadení komisiou pre mládež v spolupráci s trénersko-
metodickou komisiou. Vzor zmluvy s trénermi RTCTM je uvedený v Prílohe č. 3 tohto Štatútu. 
 
Regionálne členenie RTCTM 
Pre účely RTCTM sa člení územie Slovenska do nasledovných oblastí: 

• Bratislava:  GCPEG, GKM, GKBO, GCW, GCCBB, EGPC, GCC t. j. Pegas, Meander, Borša, 
Welten, Bernolákovo, Malacky, Devínska N. Ves. 

• Záhorie: Penati GC, GCS, t. j. Penati, Skalica. 

• SeverZápad: GTT, GSKTN, ROGC, GCA, Sedin GC, GCCP, GCSCO, AGC, GKB, PŽGK, t. j. 
Trnava, Trenčín, Nitra, Agama, Sedín, Piešťany, Sebedražie, Airport, Bojnice, Žilina. 

• VýchodStred: GKAK, RFMI, GKT, LGK, GCP, GCCHTD, RVGC, GCCH, t. j. Alpinka, Malá 
Ida, Tále, Lomnica, Prešov, Slavkov, Sliač. 
 

Pre regionálne členenie RTCTM je použitý hybridný model, kde pre všetky 3 oblasti západného 
Slovenska (Bratislava, Záhorie a SeverZápad) sa sústredenia RTCTM konajú na princípe vekovej 
kategórie (do 12, do 14 a do 16 rokov) a v oblasti VýchodStred na regionálnom princípe (všetky 
vekové kategórie spolu).  
Pozn. Regionálne členenie zodpovedá aktuálnemu stavu. Pre ďalšie roky sa môže upravovať.  
 
Štruktúra RTCTM 
Štruktúra RTCTM pozostáva zo 4 nasledujúcich regionálnych tréningových centier (RTC): 

• RTC 16 – skupina hráčov z regiónov Bratislava, Záhorie a SeverZápad,  

• RTC 14 – skupina hráčov z regiónov Bratislava, Záhorie a SeverZápad,  

• RTC 12 – skupina hráčov z regiónov Bratislava, Záhorie a SeverZápad,  
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• RTC Východ - skupina hráčov z regiónu VýchodStred. 
 
V každom regionálnom tréningovom centre je 8 hráčov (po 4 hráčoch oboch pohlaví). 
 
Nominácia hráčov do RTCTM 
Nominácia hráčov do RTCTM sa riadi Nominačným poriadkom RTCTM, ktorý vypracováva 
a schvaľuje komisia pre mládež a následne schvaľuje prezídium SKGA. Nominačný poriadok je 
uvedený v Prílohe č. 1 tohto Štatútu.  
Cieľom Nominačného poriadku je nastaviť transparentné a objektívne kritériá pre výber 
hráčov do RTCTM.  
Kľúčovým parametrom nominácie hráčov do RTCTM je vrcholová výkonnosť hráčov 
na turnajoch SKGA najvyššej výkonnostnej kategórie pre príslušné vekové kategórie. 
Návrh nominácie hráčov do RTCTM na ďalšiu sezónu vypracovaného podľa Nominačného 
poriadku RTCTM schvaľuje komisia pre mládež a následne ho schvaľuje prezídium SKGA.  
 
Povinnosti hráčov zaradených do RTCTM 
Podmienkou zaradenia do RTCTM tímu je záväzok zákonných zástupcov hráčov zabezpečiť 
účasť hráča na jednotlivých sústredeniach a inú súčinnosť potrebnú pre činnosť RTCTM. 
Povinnosťou hráčov zaradených do RTCTM je: 

• zúčastňovať sa jednotlivých sústredení a plniť pokyny trénerov RTCTM,  

• zúčastňovať sa prioritne výkonnostných turnajov a túr organizovaných SKGA alebo 
zahraničnými národnými asociáciami, a to v rozsahu minimálne 7 turnajových kôl na 
rany, pritom kolá na rany po cute alebo kolá v hre na jamky sa nezapočítavajú, 

• evidovať herné štatistiky a viesť tréningové denníky podľa pokynov trénera/ov RTCTM, 
minimálne však v rozsahu požadovanom od hráčov CTM. 
Zákonní zástupcovia nominovaných hráčov sa zaviažu dodržiavať pravidlá RTCTM podpisom 
Formuláru hráča, ktorý je v prílohe č. 4 Štatútu.  
 
Sústredenia RTCTM 
Sústredenia RTCTM sú jednodňové a konajú sa aspoň trikrát ročne:  

1. jarné - pred hlavnou turnajovou sezónou (sezóna turnajov SKGA), 
2. priebežné – počas sezóny, 
3. jesenné - po hlavnej turnajovej sezóne pred zimnou prípravou.  

Jarné a jesenné sústredenie sú venované meraniu výkonnostných parametrov hráčov v súlade 
s obsahom Odporúčanej náplne sústredení RTCTM, uvedenej v Prílohe č. 2 tohto Štatútu.  
Priebežné sústredenie je zamerané na vzdelávanie, tréning samotnej hry a riešenie herných 
situácií. Je možné usporiadať aj dve priebežné sústredenia podľa dostupnosti termínov, 
finančných prostriedkov a personálneho zabezpečenia.   
Každý hráč teda absolvuje aspoň tri jednodňové sústredenia ročne v rámci svojho RTC.  
 
Plán sústredení RTCTM 
Návrh plánu sústredení na ďalšiu sezónu bude predložený komisii pre mládež na schválenie 
spravidla do 1. decembra predošlého roku.  
Návrh termínov sústredení má zohľadňovať kalendár turnajov SKGA na ďalšiu sezónu.  
Návrh výberu ihrísk a rotácie jednotlivých sústredení má byť optimalizovaný podľa 
domovských lokalít príslušných hráčov (aby sa zbytočne nepredražovali logistické náklady 
rodičov). 
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Personálne, technické a organizačné zabezpečenie sústredení RTCTM 
Objektivizácia aktuálnej pripravenosti sa realizuje meraním, testovaním a monitorovaním 
jednotlivých parametrov overenými modernými technológiami a metódami s prioritným 
využívaním technológií vo vlastníctve SKGA.  
Tréneri RTCTM zabezpečia účasť vhodného počtu kvalifikovaných trénerov a  odborníkov pre 
plánovaný program na sústredení so zohľadnením počtu zúčastnených (minimálne jeden 
tréner/odborník na 4 hráčov). Je možné pripraviť aj externé prednášky. 
Pre efektívne využívanie času sa odporúča na sústredení vytvárať dočasné podskupiny, ktoré 
rotujú medzi jednotlivými trénermi/odborníkmi.  
 
Náplň sústredení RTCTM 
Účelom sústredení je práca s hráčom na výkonnostnom raste najmä týmito aktivitami:  

• objektivizovať aktuálnu technickú, fyzickú, hernú a psychickú pripravenosť hráčov, 

• analyzovať namerané parametre a poskytovať z toho plynúce odporúčania pre 
tréningový proces hráčov s ich osobnými golfovými a inými trénermi, 

• stanovovať čiastkové ciele pre jednotlivé parametre a monitorovať progres hráčov, 

• vzdelávať hráčov o course manažmente, o evidovaní a používaní herných štatistík, 
o psychickej príprave, o golfových pravidlách, histórii a pod., 

• vzdelávať hráčov a rodičov o životospráve a zdravom stravovaní, o okne rýchlosti a 
flexibilite počas obdobia najrýchlejšieho rastu a pod. 

Náplň sústredení musí byť v súlade s týmto Štatútom a v prípade nejasností sú rozhodujúce 
princípy RTCTM uvedené v tomto Štatúte. 
Hlavnou prioritou sústredení je poskytovať hráčom prístup k moderným technológiám, 
meraniam, metodikám a vzdelávaniu, ktoré sú pre nich ťažko dostupné v bežnom 
tréningovom procese a sú dôležité pre ďalší rast ich výkonnosti.  
Komisia pre mládež zodpovedá za Odporúčanú náplň sústredení RTCTM, uvedenú v Prílohe č. 
2 tohto Štatútu. 
 
Výstupy zo sústredení RTCTM 
Pri práci s hráčom na sústredení mu budú priebežne ústne poskytnuté výsledky/hodnotenia, 
stanovené ciele a odporúčania v rozsahu jeho schopnosti chápať vzhľadom na jeho vek. Ak je 
pri práci s hráčom prítomný osobný/klubový tréner hráča a/alebo jeho rodič/ia, je toto 
komunikované aj s nimi v rozsahu, ktorý nenarúša časový plán sústredenia.  
Po skončení sústredenia tréner/i RTCTM vypracujú písomnú správu za každého účastníka 
sústredenia, ktorú zašlú rodičom a osobnému/klubovému trénerovi hráča do 2 týždňov od 
sústredenia. Táto správa bude spravidla obsahovať:  

• detailné výsledky a vyhodnotenie všetkých uskutočnených meraní a testovaní hráča,  

• stanovené ciele v parametroch, ktoré môže hráč ovplyvniť zameraným tréningom do 
ďalšieho merania a testovania, 

• odporúčania na ďalší postup v tréningovom procese za účelom splnenia nastavených 
cieľov ako aj za účelom výkonnostného rastu. 

Ak na sústredení pracujú s hráčmi aj iní odborníci, pošlú svoje podklady a výstupy za každého 
hráča trénerovi/om RTCTM do 1 týždňa od sústredenia. Ohľadom psychologickej prípravy 
komunikuje odborník priamo s rodičmi hráča. 
Tréner/i RTCTM do 1 týždňa od sústredenia vypracujú dostatočne podrobnú sumárnu správu 
pre komisiu pre mládež. Po vypracovaní správ pre hráčov tieto tiež uloží do evidencie hráčov, 
ktorú vedie SKGA. Tréner/i RTCTM do 3 týždňov od záverečného sústredenia vypracujú 
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záverečnú hodnotiacu správu o ročníku RTCTM pre komisiu pre mládež v súlade s týmto 
štatútom s možnými návrhmi úpravy činnosti. 
 
Pohár prezidenta SKGA – Propozície 
 
Cieľ a princípy 
Súťaž o Pohár prezidenta SKGA je každoročne poriadaná vrcholová mládežnícka súťaž s cieľom 
určiť najlepšie klubové mládežnícke družstvo, oceniť klubovú prácu s mládežou, uctiť si 
golfovú hru a stimulovať mládežnícky golf na Slovensku.  
Slovenská golfová asociácia tomuto formátu venuje špeciálnu pozornosť, pretože je kľúčovou 
pre klubové a kolektívne vnímanie golfu, ktoré má potenciál podporiť šírenie golfu 
v spoločnosti.  
Zároveň je súťaž o Pohár prezidenta zapracovaná do systému dotácií mládežníckeho golfu na 
Slovensku, predovšetkým v kapitole podpora talentovanej mládeže. Detailné podmienky sú 
uvedené na stránke skga.sk v dokumente Propozície CTM (Centra talentovanej mládeže).  
 
Prihlásenie 
Prihlášku je potrebné zaslať na e-mail adresu stk@skga.sk najneskôr do 5 dní pre 
uskutočnením súťaže do 12,00 h. 
Prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:  
názov klubu,  
meno kapitána družstva,  
mená členov družstva spolu s rokom narodenia a ich aktuálnymi HCP,  
meno náhradníka spolu s rokom narodenia a jeho aktuálnym HCP. 
 
Účastníci 
Súťaž o Pohár prezidenta je vypísaná pre 4-členné klubové družstvá pre deti do 16 rokov. Pre 
určenie veku sa použije metodika SKGA (vek, dosiahnutý v roku konania súťaže). 
V súťaži sa môže zúčastniť maximálne 16 družstiev. Povolené sú maximálne 3 družstvá na klub. 
Prvé družstvá klubov majú garantovanú účasť. O účasti druhého družstva klubu rozhoduje 
dátum prihlášky. Prípadné tretie družstvá budú povolené v prípade nenaplnenia kapacity 16 
družstiev. Aj o ich poradí rozhoduje termín podania prihlášky.  
Hrá sa v jednej kategórii bez zohľadnenia HCP a pohlavia hráčov, pričom zloženie družstiev je 
obmedzené iba vekovou hranicou 16 rokov.  
Zúčastnení hráči musia byť členmi prihlásených klubov.  
 
Kapitán družstva 
Kapitánom družstva môže byť zároveň hráč daného družstva, nesmie to však byť profesionálny 
hráč.  
 
Nominácie 
Kapitán družstva nominuje svojich hráčov do pozícii Single1, Single2 a dvojica pre foursome 
najneskôr jednu hodinu pred konaním Finále, t. j. druhého dňa súťaže v uzavretej obálke, ktorú 
doručí riaditeľovi Súťažného výboru. Nominovaní hráči musia byť spomedzi hráčov z prihlášky, 
vrátane náhradníka.  
 
Náhradníci 
Za každé družstvo hrajú v prvý i druhý deň 4 hráči. V prípade indispozície jedného z hráčov 
družstva môže kapitán družstva nominovať do 4-členného družstva náhradníka namiesto 
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indisponovaného hráča, avšak náhradník musí byť uvedený na prihláške. Náhradníka môže 
nasadiť kapitán družstva najneskôr do 30 minút pred štartom kvalifikácie. Uplynutím tohto 
termínu sa ďalšie zmeny do zloženia družstva nepripúšťajú a takto zložené družstvo musí 
dohrať celú súťaž.  
 
Administrácia 
Miesto konania 
___________ 
Turnajový poplatok 
___________ 
Súťažný výbor a rozhodcovia 
___________ 
Čas a spôsob štartu 
___________ 
 
Súťažný formát 
Súťaž o Pohár prezidenta SKGA je 2-dňový turnaj. Prvý deň sa hrá kvalifikácia o nasadenie do 
druhého – finálového dňa. Druhý deň sa hrá samotné finále formou súťaže družstiev.  
Prvý deň – Kvalifikácia 
 
Formát kvalifikácie 
Kvalifikácia sa hrá formou hry na rany. Kvalifikáciu hrajú všetci štyria členovia družstva. 
Rozhodujúci pre poradie družstiev a tým nasadenie do finálového dňa je súčet rán troch členov 
družstva s najnižším počtom rán. Družstvo s najmenším počtom rán bude nasadené na prvom 
mieste, družstvo s druhým najmenším počtom rán bude nasadené na druhom mieste a tak 
ďalej až po posledné miesto. Kvalifikačný turnaj je  turnaj s úpravou HCP hraný na 18 jamiek.  
 
Rovnosť výsledkov 
V prípade rovnosti výsledku dvoch, alebo viacero družstiev o poradí rozhodujú nasledovné 
kritériá v poradí: 
Výsledok štvrtého hráča, v prípade rovnosti predchádzajúceho kritéria rozhoduje menší počet 
rán zahraných na posledných 9, 6, 3, 1 jamkách štvrtého hráča, rozstrel. V prípade, že poradie 
nemá vplyv na nasadenie družstiev sa rozstrel nehrá (napr. medzi 2. a 3. miestom v nasadení 
semifinále). Nasadenie do 2. dňa. Družstvá na prvom až štvrtok mieste kvalifikácie hrajú 
semifinálové hry o postup do finálovej hry o  celkové 1. miesto. Družstvá na 5. až 8. mieste 
kvalifikácie hrajú semifinále o celkové 5. miesto. Družstvá na 9. až 12. mieste kvalifikácie hrajú 
semifinále o celkové 9. miesto. Družstvá na 13. až 16. mieste kvalifikácie hrajú o celkové 13. 
miesto. Druhý deň – Súťaž družstiev – semifinále a finále. 
 
Formát 
Súťaž družstiev sa hrá formou hry na jamky družstiev. Každé družstvo nasadí dvoch 
jednotlivcov (Single1 a Single2) a dvojicu hráčov pre Foursome. Nasadenie odovzdá kapitán 
družstva riaditeľovi súťaže najneskôr 30 minút pred začiatkom zápasu. V zápase sa hrajú dve 
hry jednotlivcov a jedna hra foursome, celkovo o tri body. Hrá sa deväť jamiek.  
 
Bodovanie 
Za víťazstvo v každej hre zápasu získava víťazný tím 1 bod. Pokiaľ sa niektorá hra skončí 
nerozhodne, oba družstvá získavajú 0,5 bodu. V prípade rozhodnutej hry sa hra nedohráva (ak 
hráč vedie o viac bodov ako je počet zastávajúcich jamiek).  
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Nerozhodne môže skončiť len jednotlivá hra, pokiaľ už je tímový zápas rozhodnutý a po 
dohode oboch strán. Ak odmietne niektorý tím rozpoliť takúto hru, musí sa dohrať, alebo musí 
navrhovateľ vzdať a hru darovať. 
 
Poradie hry – všeobecne 
Hrá sa v poradí Foursome Družstva1 proti Foursome Družstva2, následne Single1 Družstva1 
proti Single1 Družstva2 a Single2 Družstva1 proti Single2 Družstva2.  
 
Zápas o 1. miesto 
Družstvá, ktoré skončili na prvom až štvrtom mieste kvalifikácie, hrajú zápas o celkové 
víťazstvo. Družstvá, ktoré skončili na 1. a 4. mieste kvalifikácie, hrajú medzi sebou zápas 
semifinále1. Zápas semifinále2 sa hrá medzi družstvami na 2. a 3. miestom kvalifikácie.  
Víťazi semifinále1 a semifinále2 hrajú finálový zápas o celkové víťazstvo. Víťaz finále sa stáva 
držiteľom Pohára prezidenta. Porazení semifinále1 a semifinále2 hrajú zápas o celkové 3. 
miesto.  
 
Zápas o 5. miesto 
Družstvá, ktoré skončili na 5. až 8. mieste kvalifikácie, hrajú zápas o celkové 5. miesto.  
Družstvá, ktoré skončili na 5. a 8. mieste kvalifikácie, hrajú medzi sebou zápas semifinále3. 
Zápas semifinále 4 sa hrá medzi družstvami na 6. a 7. miestom kvalifikácie. Víťazi semifinále3 
a semifinále4 hrajú zápas o celkové 5. miesto. Porazení semifinále3 a semifinále4 hrajú zápas 
o celkové 7. miesto. 
 
Zápas o 9. miesto 
Družstvá, ktoré skončili na 9. až 12. mieste kvalifikácie, hrajú zápas o celkové 9. miesto.  
Družstvá, ktoré skončili na 9. a 12. mieste kvalifikácie, hrajú medzi sebou zápas semifinále5. 
Zápas semifinále6 sa hrá medzi družstvami na 10. a 11. miestom kvalifikácie. Víťazi semifinále5 
a semifinále6 hrajú zápas o celkové 9. miesto. Porazení semifinále5 a semifinále6 hrajú zápas 
o celkové 11. miesto. 
 
Zápas o 13. miesto 
Družstvá, ktoré skončili na 13. až 16. mieste kvalifikácie, hrajú zápas o celkové 13. miesto.  
Družstvá, ktoré skončili na 13. a 16. mieste kvalifikácie, hrajú medzi sebou zápas semifinále7. 
Zápas semifinále8 sa hrá medzi družstvami na 14. a 15. miestom kvalifikácie. Víťazi semifinále7 
a semifinále8 hrajú zápas o celkové 13. miesto. Porazení semifinále7 a semifinále8 hrajú zápas 
o celkové 13. miesto. 
 
Menší počet zúčastnených družstiev 
V prípade menšieho počtu zúčastnených družstiev ako 16 najlepšie družstvo/á z poslednej 
štvorice semifinále nehrá/ajú a postupuje/ú priamo do hry o celkové 13. miesto. V prípade 
menšieho počtu zúčastnených družstiev ako 12 sa rovnakým princípom riadi hra o celkové 
umiestnenie.  
 
Rovnosť výsledkov 
V prípade rovnosti bodov po odohratí deviatich jamiek pri zápase o finále, všetkých semifinále 
a zápase o konečné poradie sa zápas predlžuje na desiatej jamke. V prípade, že sa nerozhodne, 
predĺženie pokračuje na ďalších jamkách. Predĺženie sa hrá formou hry o jamku celého tímu: 
Foursome a oba individuálne zápasy. Víťazom sa stáva tím s väčším počtom bodov na jamke. 
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V prípade rozhodnutia (2 body na jamke) sa individuálna hra nedohráva. Jamky predĺženia určí 
súťažný výbor.  
 
Odpaliská  
Chlapci 15 až 16 rokov – biele 
Chlapci 13 až 14 rokov – žlté 
Chlapci do 12 rokov – červené 
Dievčatá 15 až 16 rokov – modré 
Chlapci  13 až 14 rokov – červené 
Chlapci do 12 rokov – červené 
 
Pravidlové a technické informácie 
 
Rada (Poznámka k Pravidlu 10)  
Každé družstvo môže menovať kapitána tímu, ktorý ho vedie a robí rozhodnutia v mene 
družstva. Kapitán družstva môže byť súčasne hráčom družstva v súťaži (24.3). Kapitánom 
družstva nesmie byť profesionálny hráč. Kapitán sa po ihrisku musí pohybovať peši. Každé 
družstvo môže mať dvoch poradcov (24.3), ktorí dávajú rady členom tímu počas súťažného 
kola, nemôžu však vstupovať na jamkovisko, pokiaľ sa na ňom nachádza lopta člena ich tímu. 
Jedným poradcom musí byť kapitán družstva, druhým môže byť amatérsky, alebo 
profesionálny golfista. Jeho meno musí byť oznámené súťažnému výboru pred zahájením 
činnosti.  
 
Diváci 
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/.  
 
Nosič  
Nosičom môže byť len hráč toho istého tímu, ak ešte nezačal alebo už ukončil svoju hru.  
 
Technické ustanovenia  
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited a podmienok súťaží SKGA, doplnených podľa 
miestnych pravidiel ihriska. Podľa stavu ihriska môže súťažný výbor v deň súťažného kola 
zmeniť počet hraných jamiek.  
 
Použitie elektronických prístrojov  
Hráč môže získať informácie ohľadom vzdialenosti použitím prístroja na meranie vzdialenosti. 
Pokiaľ hráč použije v priebehu stanoveného kola prístroj na meranie vzdialenosti na odhad, 
alebo meranie iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho hru (napr. výškový rozdiel, rýchlosť 
vetra a pod.), poruší tým pravidlo 4.3. Multifunkčné prístroje (napr. smartphone, PDA, laser s 
funkciami na meranie rôznych parametrov atď.) môžu byť použité, ale len na meranie 
vzdialeností, nesmú byť použité na odhad alebo meranie iných podmienok, čím by sa porušilo 
Pravidlo 4.3. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že 
hráč, alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, 
ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde k 
opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie 
etikety a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 1.2.  
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Tréning  
Pravidlo 5.2b je upravené nasledovne: Pred súťažným kolom je tréning povolený na 
vyhradených tréningových plochách (putting green, driving, chipping green), ale aj na ihrisku. 
Hráč môže počas súťaže trénovať patovanie, alebo čipovanie na, alebo v blízkosti jamkoviska 
práve dohratej jamky a akomkoľvek tréningovom jamkovisku, prípadne na odpalisku 
nasledujúcej jamky. Hráč pri tom však nesmie zahrať akúkoľvek ranu z pieskovej prekážky a 
nesmie zdržiavať hru.  
 
Vozíky  
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je diskvalifikácia. 
Výnimku schvaľuje Súťažný výbor. 
 

4.  Súťaže  
 
Hlavné  úlohy ŠTK SKGA v roku 2021 
 
Neurčitá situácia s vývojom pandémie koronavírusu a s tým súvisiace obmedzenia sú 
v súčasnosti určujúcim faktorom pri neistotách v plánovaní športovo-technických úloh pre 
sezónu 2021. Nečakajú nás také zásadné zmeny, ako zavedenie nových pravidiel golfu 
a svetového hendikepového systému v sezónach 2019 a 2020, musíme však byť pripravení na 
improvizácie najmä pri riadení systému výkonnostných a majstrovských súťaží SKGA.   
Aktuálnou bude aj naďalej spolupráca s firmou TEETIME pri odstraňovaní nedostatkov v 
softwari na spracovanie súťažných i nesúťažných výsledkov a vedenie individuálnych 
hendikepových indexov hráčov. V prípade požiadavky klubov sme pripravení po zlepšení 
epidemiologickej situácie vykonať preškolenia pre manažérov a pracovníkov klubov 
z používania systému TEETIME, taktiež po celý rok budú poskytované konzultácie klubom pri 
správe systému.     
ŠTK SKGA predložila prezídiu SKGA na schválenie podmienky pre usporiadanie majstrovských 
súťaží záväzné pre všetkých organizátorov pre rok 2021, po zohľadnení skúseností 
z predchádzajúcej sezóny. Súčasne vykonala kontrolu všetkých smerníc z pohľadu ich 
aktuálnosti, ako aj odstránenia prípadných nedostatkov.  
 
Aj v roku 2021 budeme pokračovať v zabehnutom systéme súťaží, ktoré dostali pevný rámec 
a propozície. Turnajový kalendár 2021, ktorého návrh máte v prílohe, zahŕňa všetky ihriská, 
ktoré prejavili záujem a potvrdili súhlas s podmienkami organizácie majstrovských súťaží bez 
akýchkoľvek subjektívnych podmienok a výhrad. Počet domácich 18-jamkových ihrísk nám 
umožní odohrať majstrovské súťaže v kategórii dospelých aj juniorov na domácich ihriskách, 
termíny sú skoordinované s najdôležitejšími podujatiami v okolitých štátoch 
a reprezentačnými výjazdami. Taktiež ŠTK prerokuje a schváli predbežný kalendár 
majstrovských súťaží na roky 2022 a 2023, ako aj aktualizáciu rotácie majstrovstiev SR na 
ihriskách pre nasledujúce roky.    
 
Budeme pokračovať v organizovaní výkonnostnej celoročnej túry /samozrejme s HCP 
obmedzením/  a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid-Am a seniori pod 
gesciou SKGA a ŠTK SKGA, čím zabezpečíme naplnenie športových ambícií najlepším v týchto 
kategóriách, s možnosťou nominácie a štartu na vrcholných európskych podujatiach. 
V záujme rozšírenia počtu štartujúcich bude aj v tomto roku doplnená o kategóriu Masters 
Mix.  
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V oblasti organizácie majstrovských súťaží 
SKGA bude zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách. Súčasne dbáme na to, aby prideľovanie majstrovských turnajov umožnilo 
zúčastniť sa na ich organizovaní maximálnemu počtu klubov a ihrísk, ktoré spĺňajú stanovené 
kritériá a prejavia o ich organizáciu záujem. Pri príprave turnajového kalendára na príslušný 
rok prezídium schvaľuje jednotné podmienky financovania turnajov záväzné pre 
usporiadajúce kluby podľa kategórie turnajov. 
- ŠTK SKGA bude aktualizovať a zjednocovať propozície v celom systéme majstrovských súťaží 
a turnajov tak, aby súčasne zodpovedali súťažným podmienkam v porovnateľných 
kategóriách podľa aktuálnych pravidiel EGA i nového svetového HCP, 
- ŠTK SKGA bude poskytovať konzultácie a priebežne vykonávať kontrolu prípravy ihriska a 
dokumentov pri príprave medzinárodného podujatia EGA, Majstrovstiev Európy družstiev 
seniorov  na ihrisku v Sedine, zabezpečí tím rozhodcov pre toto podujatie.  
 
Majstrovstvá SR ako otvorené turnaje sa organizujú v nasledovných kategóriách: 
- Majstrovstvá SR v hre na rany, bez rozdielu veku, 
- Majstrovstvá SR juniorov v hre na rany, určené hráčom do 21 rokov, v tomto turnaji budú 
vyhodnotení majstri SR do 16, 18, 21, 
- Majstrovstvá SR Mid-Age v hre na rany, určené hráčom od 25 rokov, 
- Majstrovstvá SR seniorov /so samostatnou kategóriou Master senior/ v hre na rany, určené 
hráčom od 50 rokov, Masters od 65, 
- Majstrovstvá SR v hre na jamky. 
  
Majstrovstvá SR ako špecificky slovenské turnaje len za účasti členov slovenských klubov sa 
organizujú v nasledovných kategóriách: 
- Majstrovstvá SR klubových družstiev v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR stredných škôl, 
- Majstrovstvá SR žiakov U12, U14, 
- O pohár prezidenta SKGA ako súťaž družstiev U16. 
 
Národné túry sa organizujú v priebehu golfovej sezóny v nasledovných kategóriách: 
- SKGA Tour - /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok, 
- SKGA Junior Tour - /ako otvorený turnaj/ - 2 turnaje za rok, 
- SKGA túra v kategórii senior a Mid-Am /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok, 
- TON 2020 by Rory Sabbatini  - 8 podujatí,   
- TON regionálna túra. 
 
V tomto roku je plánovaný aj Československý pohár. 
 
Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 
- výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie rozhodcovského 
stavu, 
- 1 školenie v termíne podľa záujmu,  
- školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu všetkých ihrísk v nadväznosti na zmeny v 
HCP poriadku, informácia o zmenách v pravidlách golfu, obsluhu a prácu so serverom, systém 
majstrovských a športových súťaží, prípravu ihrísk na turnaje a miestnych pravidiel, postup pri 
stanovení rozpisu na tempo hry pre ihrisko a námety na vzdelávanie členov v kluboch – podľa 
epidemiologickej situácie, 
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- celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom   
Michalákom, 
- návrh na programové zmeny pre činnosť servera podľa požiadaviek užívateľov, 
- zavedenie nových platných noriem a viacerých zmien na ihriskách na server SKGA, 
- vydanie novej brožúry – Stručný sprievodca golfovými pravidlami v náklade 1000 ks. 
 
Administratíva a dokumenty 
ŠTK SKGA zabezpečí: 
- aktualizáciu funkcionality servera, 
- ukončenie procesu aktualizácie smerníc pre rok 2021 do 31.3.2021, 
- prípravu aplikácie nového amatérskeho štatútu do praxe /od 1.1.2022/, 
- kontrolu dodržiavania svetového hendikepového systému, technických parametrov ihrísk /v 
spolupráci s normovacou komisiou SKGA/ a príslušných smerníc pre organizáciu klubových 
a komerčných turnajov. 
 
5.  Normovacia komisia  
 
Normovacia komisia plánuje v zmysle smernice pokračovať v normovaní ihrísk, a to nových po 
5-tich rokoch a starších po 10-tich rokoch, ktoré sú evidované na serveri SKGA. 
Taktiež plánuje aplikovať nové informácie z pravidelného 2-ročného aktualizačného cyklu 
USGA pre podmienky SKGA, ktoré platia od 1.1.2021, najbližšie rokovanie členov národných 
normovacích komisií USGA a EGA sa uskutoční 2022. 
Vytvorenie archívu normovacej komisie v dokumentárnej aj digitálnej forme v priestoroch 
sídla SKGA. 
V septembri 2021 sa uskutočnia ME EGA teamov seniorov mužov, kde pomôžu pri nastavovaní 
konfigurácie jamiek, pri vypracovávaní score cards a pod. V mesiaci máj sa uskutoční inšpekcia 
ihriska v Tatranskej Lomnici pred medzinárodnými majstrovstvami SR a medzinárodnými 
majstrovstvami SR seniorov. V mesiaci jún sa uskutoční inšpekcia ihriska na Táľoch  pred MSR 
juniorov  2021.  
NCRK SKGA bude komunikovať s GK Elán ( – 7 rokov po norme ) a hľadať riešenie v zmysle 
prijatej  smernice SKGA. 
NCRK SKGA vypracuje návrh konfigurácii 18 jamkových ihrísk, ktoré spĺňajú medzinárodné 
hracie dĺžky, na ktorých sa uskutočnia SKGA výkonnostné túry. 
 

6.  Vzdelávanie 
 
V oblasti vzdelávania, v prípade dostatočného počtu záujemcov je SKGA pripravená 
organizovať v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK Bratislava odbornú prípravu 
na výkon odbornej činnosti tréner a odbornú prípravu na výkon odbornej činnosti tréner 
inštruktor športu, podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov. 
 

7. Financovanie  
 
SKGA vyvinie maximálne úsilie zabezpečiť dostatočné financie, a to najmä od reklamných 
partnerov a sponzorov a takisto z členských príspevkov tak, aby sa zabezpečilo plynulé 
financovanie všetkých golfových aktivít SKGA. Viď návrh rozpočtu SKGA pre rok 2021. 
 


