
    

SKGA TOUR 2023 
Propozície 

 
 

1. VŠEOBECNÉ 

1.1 Formát hry 

O víťazoch sa rozhoduje v hre na rany počas troch kôl na 18 jamkách každý deň, v súlade                        

s pravidlami golfu 2023 schválenými R&A Rules Limited, všeobecnými podmienkami súťaží                     

a predpismi SKGA, Hard Card SKGA, miestnymi pravidlami schválenými súťažným výborom súťaže 
a podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

1.2 Podmienky účasti 

Prihlášky budú prijaté od amatérskych hráčov a hráčok a PRO hráčov a hráčoK, ktorí splnia tieto 
podmienky: 

- AM hráči – maximálny HCP index 15 
- PRO hráči – členstvo v niektorej z národných PGA a slovenské občianstvo  

Porušenie podmienok účasti: Diskvalifikácia. 

1.3 Počty hráčov 

a) Kapacita turnaja bude stanovená podľa obdobia, v ktorom sa turnaj uskutoční. 

b) V prípade naplnenej kapacity turnaja a prihlášok nad maximálny počet hráčov                        

pred uzávierkou prihlášok   (7 dní pred podujatím), budú uprednostnené nižšie HCP                   

a počet zahraničných účastníkov bude obmedzený na max. 40% z kapacity turnaja. 

Poznámka: Súťažný výbor si vyhradzuje právo obmedziť počty hráčov z ktorejkoľvek krajiny 

na konečnej štartovej listine. 

 
1.4 Cut 

60% hráčov (plus ties) v každej kategórii postupuje do finálového dňa. Minimálny počet SK 

v cute je 30% z prihlásených SK hráčov v kategórii. Do tohto počtu budú v prípade potreby SK 
hráči doplnení. Cut je vyhlásený po skončení II. kola. Hráči, ktorí neprejdú cutom nemajú nárok 

na hru počas posledného dňa. 

1.5 Rozhodnutie o víťazovi pri zhodnom výsledku na prvom mieste 

V prípade zhodného výsledku na prvom mieste, po troch kolách, rozhodne o víťazovi, víťazke 
rozstrel (play off) na jamke (jamkách) určenej súťažným výborom, do rozhodnutia (tzv. rýchla 

smrť).  
 

1.6 Čakacia listina 

Po naplnení kapacity turnaja a uzávierke prihlášok budú hráči, ktorí ostali mimo štartovacieho 
poľa umiestnení na čakaciu listinu podľa HCP indexov, od najnižších. 

2. CENY 

2.1 Vecné 

Prví traja hráči a hráčky v každej kategórii budú ocenení/é vecnými cenami. 

V kategórii MUŽI BRUTTO budú 10 najvyššie umiestneným členom slovenských klubov                   
so slovenským občianstvom a PRO hráčom so slovenským občianstvom udelené finančné 

ceny, prize money (podľa prize fund na jednotlivé turnaje) takto: 

1. až 10. miesto - 28%; 18%; 12%; 10,5%; 8%; 7,5%; 5%; 4,5%; 4%; 2,5%  
 

V kategórii ŽENY BRUTTO budú 5 najvyššie umiestneným členkám slovenských klubov             
so slovenským občianstvom a PRO hráčkam so slovenským občianstvom udelené finančné 

ceny, prize money (podľa prize fund na jednotlivé turnaje) takto: 
1. až 5. miesto - 35%, 25%, 16%, 14%, 10% 

 

V prípade deleného poradia v Top 10 či Top 5 sa súčet príslušných odmien rozdelí medzi hráčov 
rovnakým dielom. Hráči so štatútom PRO môžu prebrať výhry v plnej výške, amatérski hráči len 

do výšky povolenej Pravidlami amatérskeho štatútu, t. j. max. 880 Eur (za jeden turnaj).



    

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ SKGA 
 

 

 
 

 
 

1. VŚEOBECNÉ 
1.1 Pravidlá golfu 

Všetky súťaže sa budú hrať v súlade s pravidlami golfu schválenými R&A Rules Limited, Hard card 
SKGA (Podmienky súťaží SKGA), osobitnými podmienkami súťaže, miestnymi pravidlami                        

a všeobecnými podmienkami súťaže a predpismi uvedenými v tomto dokumente.

. 
 

1.2 Správanie 

Hráči, kapitáni a poradcovia by sa mali správať disciplinovane a vždy preukazovať zdvorilosť                     

a športové správanie. Každý hráč, kapitán alebo poradca, ktorý poruší Zásady správania                         
na podujatiach SKGA, môže byť riešený v disciplinárnom konaní. 

 
1.3 Oblečenie 

Je požadovaný primeraný štandard golfového oblečenia, tiež v súlade s predpismi hostiteľského 

klubu, a to ako na ihrisku, tak aj v klubovom dome. 

 
 
2. SÚŤAŽNÝ VÝBOR 
2.1  Zloženie 

Prítomní členovia súťažného výboru sú zodpovední za športové aspekty súťaže a vyhradzujú si 

právo zmeniť a doplniť podmienky súťaže. Výbor vymenuje rozhodcov, ktorých rozhodnutie                    

o pravidlách golfu bude konečné. 
 

2.2 Súťaž zmenená, alebo zrušená 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo zrušiť akékoľvek kolo, zastaviť alebo odložiť hru, zrušiť súťaž, 
alebo dospieť k spravodlivému rozhodnutiu na dosiahnutie výsledkov. 

3. PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE 

3.1 Prihlášky 

Prihlášky budú akceptované, iba ak boli zaslané oficiálnou cestou. Neskoré prihlášky nebudú 

akceptované. Účastník nie je oficiálne prihlásený a prijatý na podujatie, kým jeho meno nie je             

v zozname prihlásených (umiestnenie na čakacej listine nie je potvrdením prijatia do turnaja). 

 

3.2 Neskoré odhlásenie 

Hráčom, ktorí odstúpia z turnaja neskôr ako tri dni pred začiatkom podujatia, s výnimkou choroby, 

alebo iných výnimočných okolností, môžu byť v budúcnosti prihlášky zamietnuté. 
 

3.3 Vrátenie turnajového poplatku po odhlásení 

Turnajový poplatok bude hráčom po odhlásení vrátený iba v prípade, že odhlásenie bude oznámené 

najneskôr tri dni pred začiatkom podujatia, s výnimkou hráčov, ktorí odstúpili zo zdravotných 
dôvodov (vyžaduje sa lekárske potvrdenie), alebo boli zaradení v tejto lehote do turnaja z čakacej 

listiny, ale do turnaja už nastúpiť nemôžu. 

 
 

 
 

 



    

3.4 Potvrdenie prijatia prihlášok 

Všetky prihlášky podliehajú schváleniu súťažným výborom, ktorý si vyhradzuje právo diskvalifikovať 

každého hráča, ktorý pri svojom prihlasovaní uvedie nepravdivé údaje. Ďalej, prijať alebo 

odmietnuť, alebo po prijatí následne odmietnuť akúkoľvek prihlášku, bez udania dôvodu svojho 
rozhodnutia. 

 
4. REGISTRÁCIA 

Hráči sa musia zaregistrovať na mieste na to určenom minimálne 1 hodinu pred ich štartovacím 

časom. Nedodržanie tohto predpísaného času môže mať za následok vylúčenie hráča z turnaja. 

 

5. DOPRAVA 

Hráči sú povinní chodiť počas turnajov pešo. Voziť sa na akomkoľvek dopravnom 

prostriedku počas hry na turnaji je zakázané. 

 

6. TRÉNINGOVÉ KOLÁ  

Tréningové kolá môžu hrať iba hráči, ktorí sa nachádzajú na štartovej listine a prví dvaja hráči 
z čakacej listiny. Počas tréningových kôl sa môže hrať iba jedna loptička s týmito výnimkami:  

- ak hráči minú jamkovisko, môžu zahrať ďalšiu ranu  
- hráči si môžu precvičiť putting, chipping, alebo hru v bunkri za predpokladu, že sa hra 

nezdržiava 

- hráči by mali okamžite prerušiť tréning, keď nasledujúca skupina čaká na hru. 
 
7. DIVÁCI 

Diváci môžu sprevádzať hráčov, s odstupom minimálne 30 m. Keď hráči dorazia do oblasti, kam 
zahrali loptu a začnú ju hľadať, môžu sa k hľadaniu pridať aj diváci. Pred príchodom do tejto oblasti 
diváci loptu hľadať nemôžu, môžu odsledovať približnú oblasť jej dopadu. Diváci majú zakázané 
komunikovať s hráčmi počas kola, s výnimkou ukázania pozície lopty, ak ju nájdu.  

 

8. VYHLÁSENIE 

Hráči sú si vedomí a súhlasia s tým, že s golfovou hrou sú spojené určité riziká a prijímajú osobnú 

a výlučnú zodpovednosť za všetky takéto riziká. 

 
 

 
 

 

 
 

 
ŠTK SKGA, 7.11.2022 


