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VŠEOBECNÝ ROZVOJ GOLFU  

SKGA bude v roku 2023 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 2023 bude SKGA organizovať Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR 

na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá SR seniorov. 

Pre rok 2023 sme pripravili niektoré zmeny vo formáte turnajov, s cieľom zvýšiť ich 

efektívnosť a atraktívnosť. Národná golfová liga, vstúpi do svojej druhej sezóny. Po 

skúsenosti a reakciách hráčov z roku 2022, sa teší ich pozornosti. 

SKGA bude v roku 2023 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, legislatívna, komisia pre digitalizáciu), ktoré sú poradnými orgánmi prezídia. 

Ako aj disciplinárna a revízna komisia. 

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 a 

street promo v spolupráci s SOŠV v projekte Športuj Slovensko). Kľúčovým prvkom zostáva 

zapojenie našich individuálnych členov do tejto agendy.  

Ďalej bude pokračovať v registrácii oprávnení na hru (tzv. Zelených kariet) a zbierať tak 

štatistické dáta o počte nových záujemcoch o golf. 

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,  instagramového a facebookového účtu 

SKGA, webovej stránky www.hrajgolf.sk, instagramového a facebookového účtu Hrajgolf.sk 

a prostredníctvom aktivít externej agentúry.  

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 a tiež v rámci projektu Golf Sixies League, 

riadeného CPG (Confederation of Professional Golfers) a podporovaného R&A.  

SKGA sa ako člen R&A, International Golf Federation (IGF) a European Golf Association 

(EGA) zúčastní rokovaní orgánov týchto inštitúcií, najmä na International Golf Conference, 

valných hromad IGF a  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 2023 SKGA plánuje ďalší rozvoj vlastnej aplikácie pre mobilné zariadenia (iOS, 

Android) pre turnajovú agendu, ktorá by nahradila súčasnú platformu TeeTime a stala sa 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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jedinou platformou s takouto funkcionalitou. Cieľom je maximalizácia turnajového komfortu 

hráčov. 

 

REPREZENTÁCIA  

CIELE REPREZENTÁCIE (TÍMOVÉ)  

DLHODOBÝ CIEĽ REPREZENTÁCIE  

Pravidelne sa zúčastňovať významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 

umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, Majstrovstvá Európy družstiev, 

European Young Masters, The Amundi Evian Juniors Cup, atď.) 

STREDNODOBÉ CIELE REPREZENTÁCIE  

Vytvoriť dostatočnú základňu kvalitných hráčov pre potreby reprezentácie na účasť na:  

ME pravidelné umiestnenie do 15. miesta. 

European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. (podmienka umiestniť sa do 

12. miesta  sa rovná nominácii pre účasť na The Amundi Juniors Cupe). 

KRÁTKODOBÉ CIELE REPREZENTÁCIE NA ROK 2023  

Kvalifikovať sa na Espirito Santo Trophy, umiestnenie 

● Po novom neexistuje automatická účasť, keďže sa má zredukovať počet tímov na 36 

– 44 tímov, v prípade, že by sme sa dostali, je cieľom skončiť v top 25; 

Účasť na ME chlapcov, udržanie sa v 1. Divízii  

● keďže sme sa v roku 2022 prebojovali do 1. Divízie, cieľom bude zotrvať v najvyššej 

divízii, k čomu bude smerovať aj príprava chlapcov na začiatku roka; 

Účasť na ME žien, umiestnenie do 15. miesta – Flight B 

● keďže viacero hráčok nám už dospelo do ženského veku, tak v roku 2023 

predpokladáme postup do Flightu B a čo najlepšie umiestnenie v ňom; 

Účasť na ME mužov 2. Divízia , postup do 1. Divízie  

● keďže máme silný tím a bude sa hrať na domácej pôde v Hrubej Borši, kde budú mať 

naši hráči možnosť pripravovať sa počas celej sezóny, zabojujeme o postup do Divízie 

1; 

Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 15. miesta 

● keďže sa bude hrať tiež na slovenskom ihrisku v Sedíne, hráči dostanú príležitosť 

trénovať na tomto ihrisku počas celej sezóny pre dosiahnutie čo najlepšieho 

umiestnenia; 
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Účasť na The Amundi Evian Juniors Cupe, umiestnenie do 10. miesta 

● bude nominovaný mladý tím (turnaj je U14) a tento turnaj bude hlavne o nazbieraní 

skúseností z medzinárodného šampionátu do budúcna; 

Účasť na ME Seniorov tímov v Českej republike, umiestnenie v B Flighte (skupine) 9. – 

16.miesto  

● dôležité je zlepšenie kvalifikačných kôl, aby seniori mohli zabojovať o flight 

(skupinu) B, je v pláne aj príprava priamo na ihrisku v predstihu pár mesiacov pred 

turnajom; 

Účasť na majstrovstvách Európy žien individuálne  

● prejsť cutom aspoň 1 hráčka; 

Účasť na majstrovstvách Európy mužov individuálne  

● prejsť cutom 1 hráč; 

Účasť na European Olympic Hopes Trophy  

● účasť hráčov B kategórie, ktorí si ešte nevyskúšali reprezentáciu a takto získajú prvú 

skúsenosť z medzinárodného podujatia; 

Účasť jedného profesionálneho hráča na PGA Tour (svetový pohár)  

● Rory Sabbatini; 

Účasť na profesionálnom tímovom turnaji ITC – International Team Championship top 5  

● PGA SK nominuje silnejší tím ako po minulé roky, takže očakávame ešte zlepšenie 

dobrých výsledkov z minulosti; 

Účasť na ME MidAmov (Muži, Ženy) individuálne 

● prejdenie cutu 2 hráčov/iek;  

● prípadná kvalifikácia viacerých hráčov jeden Top 25 výsledok; 

Účasť na mužských ME Seniorov individuálne 

● prejdenie cutu 1 hráč. 

 

CIELE REPREZENTÁCIE (INDIVIDUÁLNE)  

CIELE (3 – 5 ROKOV) 

Dlhodobým cieľom je vytvorenie takých podmienok na prípravu a účasť na turnajoch hráčom, 

aby mohli dlhodobo hrávať na najvyššej amatérskej a následne profesionálnej úrovni a tým 

reprezentovať Slovensko. 
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Podporovať účasť hráčov na: 

● ME individual M,Ž; 

● The Amateur Open; 

● The Womens Amateur Open; 

● Kvalifikáciách profesionálov Mužov na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour; 

● Kvalifikáciách profesionálov Žien na LPGA tour, Symetra tour, LET, LETAS; 

Plán do 5 rokov - 3 hráči/ky  s kartou na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour, LPGA tour, 

Symetra tour, LET. 

Pravidelná účasť čo najväčšieho počtu juniorských hráčov na najprestížnejších juniorských 

turnajoch, vytvorenie podmienok na možnú účasť na: 

U18:

● R&A Boys Amateur Championship 

● R&A Girls Amateur Championship 

● Annika Invitational 

● Duke of York 

● German boys 

● German girls 

● French boys 

● French girls (U21,U1

U16:  

● R&A Junior Open účasť 1+1  

 

POČET HRÁČOV S VÝKONNOSTNÝM HCP 

 

Cieľ 2023 

MUŽI 

OWGR   10 hráči (v súčasnosti 8)  

● Cieľom všetkých hráčov a zároveň SKGA by malo byť, dostať sa do profesionálneho 

rebríčka, kde už teraz máme viacero slovenských profíkov ale aj amatérov. 

WAGR TOP 1000   5 hráči (v súčasnosti 1)  

● Hráči by mali zúčastňovať na zahraničných turnajoch, kde majú šancu vyhrať 

a následne získať viac bodov do WAGR rebríčku. 

WAGR TOP 500   2 hráči (v súčasnosti 0)  

● Prebojovať sa do top 500, znamená hrať vyrovnané kolá na turnajoch s vysokým 

bonifikačnou kategóriou WAGRu. Slovenskí hráči majú šancu prebojovať sa do TOP 

500, ak budú hrať vyrovnane. 
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ŽENY 

ROLEX RANKINGS   2 hráčky  

● Cieľom v roku 2023 bude zber čo najviac bodov a to hraním profesionálnych turnajov 

a vďaka tomu sa posúvať smerom hore v rebríčku. Je to cesta a šanca na účasť na 

Olympiáde. 

WAGR TOP 1000     10 hráčok  

● Cieľ je dostať viac hlavne mladých hráčok do rebríčka WAGR, aby mohli postupne 

stúpať rebríčkom vyššie. 

WAGR TOP 500   5 hráčok (v súčasnosti 2)  

● teraz máme štyri hráčky 501 - 1000, majú veľkú šancu prebojovať sa do top 500. 

U 18 

Chlapci, HCP 0.0 a menej  10 hráčov (v súčasnosti 9)  

● v prvom rade rozšíriť základňu - je najdôležitejšia úloha, naši mladí hráči, by mali 

nabrať viac skúseností v zahraničí, kde by mali hrať viac turnajov a tak nabrať viac 

sebadôvery a následne by si znížili hcp. 

Dievčatá, HCP 0.0 a menej  10 hráčok (v súčasnosti 8)  

● v prvom rade rozšíriť základňu - je najdôležitejšia úloha, naše mladé hráčky by mali 

nabrať viac skúseností v zahraničí, kde by mali hrať viac turnajov a tak nabrať viac 

sebadôvery a následne by si znížili hcp. 

U14 

Chlapci, HCP 6.0 a menej  4 hráči (v súčasnosti 5)  

● na dosiahnutie tohto cieľa, by sa mali sústrediť hlavne RTCTM a viac spolupracovať 

s hráčmi a rodičmi. 

Dievčatá, HCP 6.0 a menej  4 hráčky (v súčasnosti 4)  

● na dosiahnutie tohto cieľa, by sa mali sústrediť hlavne RTCTM a viac spolupracovať 

s hráčmi a rodičmi. 

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. dodanie ročného turnajového plánu   

8. schválenie hráča Trénerom reprezentácie, 
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9. návrh zaradenia hráča do reprezentácie prezídiu SKGA komisiou pre reprezentáciu, 

10. schválenie hráča prezídiom SKGA, 

11. aktívna práca so štatistickým systémom tréningového denníka Bryson/TCM software  

12. akceptácia potrebných dokumentov (štatút reprezentanta). 

 

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, neakceptuje potrebné dokumenty, nebude 

môcť byť zaradený do reprezentačného tímu. Táto podmienka bude striktne dodržiavaná. 

 

REPREZENTAČNÉ TÍMY  

ELITE TEAM  

Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 

Vek:      Maximálne vek do 25 rokov 

Počet hráčov:     max: 8 

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:    +2,5 a menej  

     Rebríček SKGA:  do 10. miesta    

NATIONAL TEAM  

Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť, širšie vekové kategórie 

Vek:      Maximálne vek do 25 rokov 

Počet hráčov:     max: 11 muži, 11 ženy 

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 National Team:  

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 

        Muži/Ženy:   

     HCP:    2.0 a menej  

FUTURE TEAM 

Úroveň reprezentácie:                     Vysoká výkonnosť, mladšie vekové kategórie 

Vek:                                                Maximálne vek do 16 rokov 

Počet hráčov:                                  max: 3 muži, 3 ženy 

Práva a povinnosti:                          Akceptácia Štatútu reprezentanta SR v golfe 

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

Podmienky prijatia hráča do Future Team:  

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie a sú vyberaní 

individuálne trénerom a manažérom reprezentácie. Future Team je vytvorený s ohľadom na 

účasť na juniorských Európskych šampionátoch typu European Young Masters a The Amundi 

Evian Juniors Cup. 

 

NOMINAČNÉ KRITÉRIA 

PRAVIDLÁ NOMINÁCIE 

Systém a pravidlá vytvárania nominačných kritérií budú zverejnené na začiatku sezóny a 

spolunavrhuje ich komisia pre reprezentáciu s manažérom reprezentácie. Následne ich 

schvaľuje prezídium SKGA. Chronologicky sú nominácie priamo naviazané na kalendár 

turnajov reprezentácie.  

TYPY NOMINÁCIÍ 

Rebríček SKGA 

Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez rebríček 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 s manažérom reprezentácie a vyjadruje 

sa komisia pre reprezentáciu podľa dole uvedených pravidiel. K nominácii podľa tohto návrhu 

sa vyjadruje a schvaľuje 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,  

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

● osobnostné a morálne charakteristiky hráča a jeho vhodnosť do tímu. 
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TIPY TURNAJOV A ROZDELENIE NOMINÁCIÍ 

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA IGF 

3 HRÁČI 1. NOMINÁCIA NÁRODNÝ MAJSTER/ NÁRODNÁ MAJSTERKA SR NA RANY 

  2. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU WAGR 1. V REBRÍČKU SKGA 2. V REBRÍČKU SKGA 

  3. NOMINÁCIA 2. V REBRÍČKU SKGA     
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TÍMOVÉ A INDIVIDUÁLNE SÚŤAŽE EGA 

1 HRÁČ 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

      

2 HRÁČI 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

  2. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

      

3 HRÁČI 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

  2. NOMINÁCIA 2. V REBRÍČKU SKGA 

  3. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

      

4 HRÁČI 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

  2. NOMINÁCIA 2. V REBRÍČKU SKGA 

  3. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

  4. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

      

5 HRÁČI 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

  2. NOMINÁCIA 2. V REBRÍČKU SKGA 

  3. NOMINÁCIA 3. V REBRÍČKU SKGA 

  4. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  
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  5. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

      

6 HRÁČI 1. NOMINÁCIA 1. V REBRÍČKU SKGA 

  2. NOMINÁCIA 2. V REBRÍČKU SKGA 

  3. NOMINÁCIA 3. V REBRÍČKU SKGA 

  4. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

  5. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

  6. NOMINÁCIA DIVOKÁ KARTA  

 

 

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, ktorý́ SKGA dostáva 

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

 

PLÁN VÝJAZDOV REPREZENTÁCIE 2023  

● Majstrovstvá Európy družstiev žien –Tawast Golf & Country Club, Fínsko 11. - 15.7. 

2023 

● Majstrovstvá Európy družstiev mužov DIV.2–Green Resort Hrubá Borša, Slovensko 12.-

15.7. 2023 

● Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 - Golf Club of Geneva, Švajčiarsko , 11. 

- 15.7. 2023 

● Majstrovstvá Európy žien individuálne – Tegelberga Golfklubb, Švédsko,26.-29.7. 2023 

● Majstrovstvá Európy mužov individuálne – Pärnu Bay Golf Links,Estónsko,28.6.-1.7. 

2023 

● European Young Masters – Sedin Golf Club, Slovensko, 27. - 29.7. 2023 

● The Amundi Evian Juniors Cup – Evian Golf Club, Francúzsko, 18. - 21.9. 2023 

● Majstrovstvá Európy družstiev seniorov – Royal Golf Club Mariánské Lázně, Česko, 5. 

- 9.9. 2023 
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● Majstrovstvá Európy MidAm individuálne – Bogogno Golf Resort, Taliansko, 8. - 10.6. 

2023 

● Majstrovstvá Európy Seniorov individuálne – Douglas Golf Club, Írsko, 15. - 17.6. 2023 

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. Budú sa konať tak na Slovensku s ohľadom na 

organizovanie ME na domácej pôde, ako aj predsezónne sústredenie v zahraničí. V 

predsezónnom období sa uskutoční sústredenie reprezentačného tímu mužov a juniorov s 

ohľadom na potenciál postupu mužského tímu do Európskej divízie 1 a juniorov obhájenia 

pozície v divízii 1.  

 

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. Filozofiou tohto programu je podporovať individuálnu účasť 

hráčov na zahraničných turnajoch.  

ŠKOLENIA ANTIDOPINGOVEJ PROBLEMATIKY  

V spolupráci so SADA – Slovenskou Antidopingovou agentúrou, bude aj v roku 2023 prebiehať 

vzdelávanie v oblasti antidopingu. 

ŠTATISTIKY HRÁČOV  

V sezóne 2023 bude SKGA pokračovať vo využívaní systému 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 5 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. 

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. 

Pripravuje sa výberové konanie na strednodobý koncept reprezentácie. „Strategický rozvoj 

výkonnostného a vrcholového golfu“.  
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PODPORA A ROZVOJ ŠPORTU MLÁDEŽE; STAROSTLIVOSŤ O TALENTOVANÝCH 

ŠPORTOVCOV 

  

VÝCHODISKÁ 

Systém súťaží, organizovaných SKGA (Junior Tour, TON, RTON, Slovak Junior Championship, 

MS žiakov, Prezidentský pohár) je viac-menej v poriadku, takisto systém starostlivosti o 

talentovaných jednotlivcov (CTM, RTCTM). V prípade RTCTM je potrebné realizovať úpravy 

k zlepšeniu zlepšeniu a zvýšeniu účasti vybraných hráčov na sústredeniach RTCTM.  

Kritickým faktorom súťaží SKGA je účasť. Počet zúčastnených je už dlhšiu dobu nízky a 

základnou prioritou je zvýšenie počtu účastníkov na všetkých mládežníckych súťažiach SKGA 

bez zníženia výkonnostných kritérií účastníkov.  

Nízky počet účastníkov vyplýva tak z nízkeho počtu detí, venujúcich sa golfu v kluboch, 

nízkej dostupnosti informácií o akciách, organizovaných SKGA ako i rezervám v promotingu 

týchto akcií pre relatívne špecifickú skupinu mladých golfistov. Úlohou komisie pre mládež 

je pomôcť klubom identifikovať spôsob naberania nových mladých golfistov, zlepšiť 

informovanosť o mládežníckych akciách a aktivitách SKGA a zároveň doplniť zdroje pre 

organizáciu mládežníckych súťaží. 

PRIORITY KOMISIE PRE MLÁDEŽ PRE TOK 2023  

· Spolupracovať na nových formátoch pre rast členskej základne. 

· Navýšenie prostriedkov pre CTM; 

· Zachovanie podpory pre golfové krúžky; 

· Optimalizácia zdrojov v projekte RTCTM; 

· Zabezpečiť chod Centier talentovanej mládeže  

· Zabezpečiť chod Regionálne tréningového centra talentovanej mládeže  

· Zabezpečiť chod golfových krúžkov;  

· Zorganizovať stretnutie klubov pracujúcich s mládežou, kde si kluby budú 

môcť vymieňať skúsenosti v tejto oblasti.  

· Pokračovať v projekte MODULY, podať žiadosť o registráciu projektu aj v 

ďalšom školskom roku, so snahou navýšiť sumu dotácie tak aby sa do projektu 

mohlo zapojiť čo najviac škôl a odprezentovať golf čo najväčšiemu počtu detí 

druhých až štvrtých ročníkov na základných školách. 

· Navýšiť počet aktívnych športovcov do 23 rokov, počet aktívnych športovcov 

má vplyv na výšku PUŠ-u, priniesť nové formáty golfovej hry začínajúce deti.  

· Pripraviť propozície pre_ 

-       CTM (príloha) 

-       RTCTM (príloha) 

-       Golfové krúžky (príloha) 

-       Prezidentský pohár (príloha) 
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REGIONÁLNE TRÉNINGOVÉ CENTRÁ TALETOVANEJ 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. 

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 RTCTM, respektíve dokumentoch RTCTM umiestnených na 

webovom sídle SKGA v sekcii Mládež. 

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA  

HLAVNÉ ÚLOHY ŠTK SKGA V  ROKU 2023  

V roku 2023 bude jednou z hlavných úloh ŠTK SKGA zabezpečiť ďalší ročník a priebeh 

národných golfových líg. Národná golfová liga juniorov, Národná golfová liga, Národná 

golfová liga Mid/Sen. 

Dôležitou súčasťou činnosti bude zabezpečenie turnajov SKGA, ich technické a personálne 

zabezpečenie, občerstvenia, služieb a platieb. 

SKGA Tour a SKGA Junior Tour budú zabezpečené v počte 4 a 4. 

V spolupráci s firmami Tee Time a Golf Genius zabezpečiť administráciu turnajov SKGA cez 

Golf Genius, vrátane online scoringu a pod.   

Preškolenie rozhodcov a vydanie obnovených licencií po zmene pravidiel golfu. Preskúšanie 

bude podmienkou pre platnosť licencie rozhodcu v roku 2023. 

Preškolenie reprezentácie a mládeže v oblasti pravidiel a ich zmien 2023. 

 

ORGANIZÁCIA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ  

V roku 2023 bude ŠTK SKGA pripravovať dokumentáciu k všetkým národným golfovým 

podujatiam. 

Mid Am šampionát prebehne spoločne so seniorským šampionátom v Hrubej Borši. 

Majstrovstvá žiakov U14, U12 sa stanú súčasťou juniorského národného šampionátu. 

SKGA bude zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 

kategóriách.  

ŠTK SKGA bude poskytovať konzultácie a priebežne vykonávať kontrolu prípravy ihriska a 

dokumentov pri príprave medzinárodných podujatí European Men and Boys´ Teams 
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Championship (Div. 2) v Hrubej Borši a European Young Masters v Sedíne a 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 12; 14; 16, 18, 21; 

● Majstrovstvá SR Mid - Am 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; 

● O pohár prezidenta SKGA.  

 

NÁRODNÉ TÚRY A LIGY  

Národné túry sa organizujú v priebehu golfovej sezóny v nasledovných kategóriách: 

● SKGA Tour - /ako otvorený turnaj/ - 4 turnaje za rok; 

● SKGA Junior Tour - /ako otvorený turnaj/ - 4 turnaje za rok; 

● SKGA túra v kategórii senior a Mid-Am /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok; 

● TON 2023 by Rory Sabbatini  - 8 podujatí; 

● TON regionálna túra. 

Národné ligy 

Národné ligy sa uskutočnia v troch vekových kategóriách (junior (max. 16 rokov, bez 

obmedzenia veku a mid am/senior). 

FORMÁT HRY KVALIFIKÁCIA:  

Základ - Rany brutto (3 najlepšie výsledky z tímu) súčet 2 kôl. Tímu sa započítajú 3 najlepšie    

z dosiahnutých výsledkov. Hráči, ktorí sú na prihláške tímu ku 1.3.2023, musia ostať v danom 

tíme počas celého ročníka. Prestup do iného tímu, prípadne presun do druhého tímu toho 

istého klubu, po uzávierke prihlášok nie je možný.  

Pri zhodnom výsledku tímov v jednotlivých dvojkolách kvalifikácie určuje poradie výsledok 

štvrtého hráča v druhom kole kvalifikácie, prípadne posledného kola, 9, 6, 3 a na poslednej 

jamke.  Ak sa nerozhodne ani týmto spôsobom, tímy dostanú rovnaký počet bodov. Tím, 

ktorý nasadil  len 3 hráčov skončí automaticky na horšom mieste, ak bude potrebné 

rozhodnúť medzi viacerými tímami s 3 hráčmi, bude vyššie spomenutým spôsobom 

rozhodovať výsledok najlepšieho hráča z tímu (ak majú dvaja hráči rovnakého tímu zhodný 

výsledok, môžu použiť ako rozhodujúci výsledok hráča, ktorý mal lepšie splnené vyššie 

spomenuté kritériá - súčet rán z dvoch kôl, prípadne posledného kola, 9, 6, 3 a na poslednej 

jamke). Ak sa nerozhodne ani týmto spôsobom, tímy dostanú rovnaký počet bodov. Družstvo, 
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ktoré v niektorej z jednotlivých kvalifikácií (súčet rán za dva hracie dni) neodovzdá 

minimálne tri platné výsledky, dostane za danú kvalifikáciu 0 bodov, ale v lige pokračuje 

ďalej. Bodovanie za umiestnenie v jednotlivých kvalifikáciách: 

Poradie  Počet bodov 

1. 20 Bodov 

2. 16 Bodov 

3. 13 Bodov 

4. 12 Bodov 

5. 11 Bodov 

6. 10 Bodov 

7. 9 Bodov 

8. 8 Bodov 

9. 7 Bodov 

10. 6 Bodov 

11. 5 Bodov 

12. 4 Body 

13. 3 Body 

14. 2 Body 

15. 1 Bod 

 

FORMÁT HRY FINÁLE Národná golfová liga juniorov a Národná golfová liga:  

Po skončení kvalifikácie a určení jej konečného poradia, budú tímy rozdelené podľa poradia 

do blokov 1. – 4., 5. – 8. atď. V prvom hracom dni finále budú tímy hrať 1. so 4. a 2. s 3. (5. 

s 8. a 6. so 7. a pod.). Počas druhého dňa finále potom víťazi týchto duelov hrajú o konečné 

1., 3., 5., 7. atď. miesto. Finálové zápasy - hra na jamky  (3 x foursome,  2 x single) proti 

nasadenému tímu o lepšiu priečku v celkovom poradí. Dopoludnia 2 x foursome na 12 jamiek. 

Popoludní 1 x foursome a 2 x single na 12 jamiek. Zápasy sa hrajú do rozhodnutia. Nemôžu 

byť rozpolené s výnimkou situácie, keď je už celý zápas medzi družstvami rozhodnutý. V 

takomto prípade porazené družstvo môže zápas vzdať a ukončiť, alebo pokračovať až po 

12./18. jamku. Takýto zápas je možné aj rozpoliť, prípadne ho môže celkový víťaz darovať 

a ukončiť predčasne. Popoludňajšie zápasy o celkové víťazstvo v lige budú odohraté na 18 

jamiek (prípadne menej, podľa aktuálnych podmienok). Tím, ktorý nemá k dispozícii 4 

hráčov do zápasov, jeden zápas automaticky prehráva. Tím, ktorý nemá k dispozícii ani 3 

hráčov, nebude do finále pripustený a automaticky obsadí horšiu priečku. 

 

FORMÁT HRY FINÁLE Národná golfová liga Mid Am / Senior  

Po skončení kvalifikácie a určení jej konečného poradia, postúpi do finále 8 tímov. V prvom 

hracom dni finále budú tímy hrať 1. s 8., 2. so 7., 3. so 6. a 4. s 5. Popoludní víťazi 

dopoludňajších zápasov medzi sebou. Počas druhého dňa finále potom víťazi týchto duelov 

hrajú o konečné 1., 3., 5., 7. miesto. Finálové zápasy - hra na jamky  (1x foursome,  2 x 

single) proti nasadenému tímu o lepšiu priečku v celkovom poradí. Dopoludnia 1 x foursome 

a 2 x single na 12 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Popoludní 1 x foursome a 2 x single na 

12 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Druhý finálový deň sa hrá o konečné umiestnenie - 1 x 

foursome a 2 x single na 18 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Zápasy počas oboch dní môžu 

byť aj rozpolené. V prípade nerozhodného celkového výsledku medzitímového zápasu, bude 
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po skončení zápasov určený jeden zástupca z každého tímu, ktorý pôjde do samostatného 

zápasu so súperom. Prvá vyhratá jamka vyhráva celý medzitímový zápas. Tím, ktorý nemá 

k dispozícii 4 hráčov do zápasov, jeden zápas automaticky prehráva. Tím, ktorý nemá  

k dispozícii ani 3 hráčov, nebude do finále pripustený a automaticky obsadí horšiu priečku. 

ŠTK PODPORA KLUBOV 

Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 

● výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie 

rozhodcovského stavu; 

● 3 školenia pre triedu III, samostatne 1 školenie pre vyššie triedy;  

● školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu ihrísk – server Tee Time, 

informácia o zmenách v pravidlách golfu,  

● celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom   

Michalákom. 

 

ADMINISTRATÍVA A DOKUMENTY 

ŠTK SKGA zabezpečí: 

● prechod na turnajový server Golf Genius; 

● aktualizácie smerníc pre rok 2023; 

● propozície súťaží; 

● zavedenie slovenskej mutácie novej verzie Pravidiel golfu do aplikácie R&A. 

 

NORMOVACIA KOMISIA  

 

Normovacia komisia plánuje v roku 2023 vykonávať nasledovne činnosti: 

● v zmysle uznesenia ŠTK minimálne 2 mesiace pre SKGA turnajmi prekontrolovať 

aktuálny stav jednotlivých ihrísk, napísať nevyhnutne opatrenia a taktiež napísať 

klubom odporučenia úprav na ihrisku.   

● 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 a USGA, v roku 2023 

sa bude prenormovavať ihrisko v Bernolákove na 10 rokov, ktoré sa následne 

zaedituje na server USGA. 

● členovia komisie NKCR sa zúčastnia na vlastné náklady 3-dňového seminára USGA 

v Paríži na prelome mesiacov apríl - máj 2023. 
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VZDELÁVANIE 

 

V oblasti vzdelávania, v prípade dostatočného počtu záujemcov je SKGA pripravená 

organizovať v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK Bratislava a ich tradičnou 

trénerskou akadémiou v marci 2023 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. 

V spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou Slovenska pripraví úsek športovej 

reprezentácie odborné školenie/-a v oblasti zakázaných látok a metód a to pre všetky vekové 

skupiny reprezentantov, trénerov a komisií. 

Úsek športovej reprezentácie plánuje školenie v prvej fáze hráčov a v druhej fáze ich 

trénerov, ako vypĺňať a pracovať so štatistickým systémom TCM. Tento je kľúčový pre zber 

a analytiku dát z tréningového a herného procesu pre ich ďalší systematický rozvoj. 

 

IT 

V priebehu celého roka 2023 sa budú aplikovať postupné kroky pre zosúladenie a 

spoluprácu technického serveru s Genius Golf Software pre operabilitu  a vyhodnotenie 

asociačných podujatí plus ďalšie potrebné kroky v oblasti IT aj podľa odporúčaní digitálnej 

komisie. 

 

LEGISLATÍVA 

 

V roku 2023 Legislatívna komisia plánuje (1) z vlastného podnetu postupne, podľa časovej a 

vecnej priority, revidovať vnútorné predpisy SKGA, s cieľom zvýšiť ich legislatívnu úroveň a 

(2) poskytovať právnu podporu a legislatívnu podporu pre orgány SKGA, podľa potrieb SKGA 

a na základe požiadaviek prezídia SKGA. 

 

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 2023. 

 

 


