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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 indisponovaného 

hráča, avšak náhradník musí byť uvedený na prihláške. Náhradníka môže nasadiť kapitán družstva 
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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 

26. – 27.7.2021 Green Resort Hrubá Borša 

TURNAJOVÝ POPLATOK  

40 Eur za každého prihláseného hráča tímu (za náhradníkov sa poplatok neuhrádza, na hru mimo 

súťaže nemajú nárok). 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR A ROZHODCOVIA 

Hlavný rozhodca – R. Michalák 

Riaditeľka podujatia N. Vlahyová 

Súťažný výbor – K. Steskál, R. Michalák, N. Vlahyová  

ČAS A SPÔSOB ŠTARTU 

Kvalifikácia - 8:00 / postupný z jamky č. 1, jamkové zápasy podľa pokynov na mieste. 

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 handicapový turnaj s úpravou HCP.  

ROVNOSŤ VÝSLEDKOV 

V prípade rovnosti výsledku dvoch, alebo viacero družstiev o poradí rozhodujú nasledovné kritériá 

v poradí: 

1. Výsledok štvrtého hráča,  

2. v prípade rovnosti predchádzajúceho kritéria rozhoduje menší počet rán zahraných na 

posledných 9, 6, 3, 1 jamkách štvrtého hráča,  

3. rozstrel. 

V prípade, že poradie nemá vplyv na nasadenie družstiev sa rozstrel nehrá (napr. medzi 2. a 3. 

miestom v nasadení semifinále).  
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NASADENIE DO 2.DŇA 

Družstvá na prvom až štvrtom 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).  

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.  
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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 na jamky celého tímu: 

Foursome a oba individuálne zápasy. Víťazom sa stáva tím s väčším počtom bodov na jamke. 

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 
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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.  

TRÉNING  

Pred súťažným kolom hraným na rany, pred jamkovými zápasmi, aj počas celého trvania podujatia 

je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách (putting green, driving, chipping 

green). Hráč však 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. 


