
SLOVENSKÁ  GOLFOVÁ  ASOCIÁCIA news
GOLFISTA ROKA 2018

VIKTÓRIA KRNÁČOVÁ OPÄŤ ZVÍŤAZILA 
NA GOLFOVOM TURNAJI na Floride

ZHRNUTIE 20 NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ZMIEN V PRAVIDLÁCH GOLFU platných od 1. 1. 2019
• ZMENA Č. 1
Pri spustení lopty (dropovaní) hráč musí spustiť loptu z výšky 
svojich kolien. Za výšku kolien považujeme vzdialenosť kolien od 
zeme pri vzpriamenom postoji. Hráč si môže k spúšťaniu lopty aj 
čupnúť, ale výška, z ktorej loptu spúšťa musí byť taká, aká by bola pri 
vzpriamenom postoji.

• ZMENA Č. 2
Na vymeriavanie zóny úľavy (zóna kam spustí hráč loptu) používame 
zásadne najdlhšiu palicu v bagu, s výnimkou akéhokoľvek typu puttra.

• ZMENA Č. 3
Lopta spustená do zóny úľavy sa musí prvýkrát dotknúť zeme 
v priestore tejto zóny a musí v nej aj zostať. Žiadne doposiaľ známe 
odkotúľanie lopty na max. 2 palice od miesta, kde sa dotkla zeme už 
viac neplatí! Toto platí aj pre dropzóny. Lopta musí byť spustená do 
dropzóny a v nej aj ostať.

• ZMENA Č. 4
Ak sa hráč rozhodne spustiť loptu kdekoľvek dozadu na línii 
a Pravidlá mu to umožňujú, nesmie zahrať loptu z miesta, ktoré 
je bližšie k jamke ako referenčný bod, ktorý si určil na tejto línii. 
Referenčný bod je po určení odporúčané označiť týčkom. Následne 
od tohto bodu hráč vymeria zónu úľavy na dĺžku najdlhšej palice 
a nie bližšie k jamke. Ak hráč neurčí referenčný bod, stáva sa týmto 
bodom miesto, kde sa lopta po spustení dotkla prvýkrát zeme. 
Následne sa nesmie zakotúľať bližšie k jamke, než je tento bod. Inak 
sa spustenie musí opakovať. Pri žiadnom určovaní zóny úľavy nie je 
hráč nevyhnutne povinný vyznačiť zónu úľavy. Zodpovedá však za to, 
že lopta bude spustená do priestoru, ktorý by v tej vyznačenej zóne 
bol. Inak riskuje hru z nesprávneho miesta. Prevenciou proti sporom 
a nezhodám je osvojenie si zvyku označovať zóny na spustenie 
lopty, rovnako pôvodnú polohu lopty. A to aj napriek tomu, že 
pravidlá označenie polohy lopty neprikazujú v prípadoch, kedy nie je 
predpoklad, že bude vrátená na pôvodné miesto (nehrateľná lopta, 
abnormálne podmienky na ihrisku a pod.

• ZMENA Č. 5
Čas na hľadanie lopty sa skracuje na 3 minúty. V prípade, že hráč 
nemá istotu, že je lopta jeho a rozhodne sa ju identifikovať, môže 
tak beztrestne urobiť aj po uplynutí troch minút, za predpokladu, že 
lopta, ktorá bude identifikovaná, bola nájdená v limite 3 minút.

• ZMENA Č. 6
Ak pri hľadaní svojej lopty kdekoľvek na ihrisku pohnete svojou loptou, 
beztrestne ju vráťte na pôvodné miesto a hrajte. Nezabudnite, aj 
keď sa pozícia lopty zmenila len o centimeter, odohratím lopty bez 
vrátenia na pôvodné miesto porušíte pravidlá hrou z nesprávneho 

Vážení golfisti, priatelia a fanúšikovia,

radi by sme Vás informovali, že môžete podporit rozvoj 
slovenského golfu prostredníctvom 2 % daní z príjmu.

Vaše prostriedky budú použité predovšetkým na podporu 
detí a juniorov, na nové technológie a ďalšie aktivity 

spojené s rozvojom golfovej hry.

Neváhajte ich podporiť Vašimi 2 %.
ĎAKUJEME!

TRNAVA. Slovenská golfová asociácia 
udelila prestížne ceny najúspešnejším 
golfistom roku 2018 v 10-tich kategóriách. 
Stalo sa tak na Golfovom plese v trnavskom  
oteli Holiday Inn 8. februára 2019.

V dňoch 2. a 3. 3. 2019 sa konal golfový 
turnaj Premier Junior Golf Tour v Orlande na 
Floride, na ihrisku golfového klubu  
Eagle Creek Golf Club (PAR 73).

V kategórii dievčatá 12-18 sa na prvom mieste 
umiestnila Viktória Krnáčová so skóre 73 (E) dňa 
2. 3. 2019 a so skóre 148 (+2) dňa 3. 3. 2019. 
Na tomto ihrisku sa Viki obzvlášť darí, zvíťazila 
tu aj v novembri minulého roku. Viki odohrala 
dve konštantné kolá, prvý deň zahrala par ihriska 

Najoceňovanejším sa stal Pavol Mach. Ten, okrem 
víťazstva vo svojej vekovej kategórii, dostal aj 
ocenenie celkového víťaza bez vekového rozdielu 
a tiež trofej KPMG. Odniesol si tak až tri sošky. 

a druhý deň 2 rany nad par ihriska. Celkové skóre 
bolo teda plus 2 rany. Viki svoj výkon hodnotila 
pozitívne: „Dlhá hra driverom a drevom sa mi darila. 
Rovnako mi vychádzali rany do greenu. Po obidva dni 
som mala zhodne 15 greenov v regulácii. Najväčšiu 
rezervu som mala v puttovaní, kde sa skóre dalo 
určite zlepšiť.“

Americký tréner bol s výkonom tiež spokojný: „Viki 
išla do turnaja z plného tréningu. Hra bola kvalitná. 
Škoda len nepremenných birdie šancí. Skóre 
mohlo byť aj výrazne pod pár ihriska“. 

miesta a dostanete dve trestné rany.

• ZMENA Č. 7
Ak sa Vám podarí pri jednom údere zasiahnuť svoju loptu viackrát, 
nepripisujete si žiaden trest, len tú konkrétnu ranu, ktorú ste zahrali.

• ZMENA Č. 8
Ak po údere lopta zasiahne Vás, alebo Váš výstroj, nebudete nijako 
potrestaní a lopta sa hrá ako leží.

• ZMENA Č. 9
Jedna z najdiskutovanejších zmien v pravidlách. Pri zahratí lopty na 
jamkovisku si môžete ponechať vlajku v jamke. Jej zasiahnutie loptou 
už nebude potrestané. Ak máte pocit, že Vám vlajka pri putte môže 
pomôcť, pokojne ju v jamke ponechajte.

• ZMENA Č. 10
Na jamkovisku už môžete upraviť poškodenia spôsobené topánkami 
hráčov, spoje rezaného trávnika, škrabance a priehlbiny od náradia 
a vozidiel. Rovnako zvieracie stopy a zaborené predmety, napr. týčka, 
kamene, drievka a pod. Samozrejme, aj stopy po dopade lopty, či 
upchávky starých jamiek. Nesmiete opraviť stopy po zásahu údržby 
ihriska, napr. diery po aerifikácii, či drážky po vertikutácii greenov.

• ZMENA Č. 11
Ak si hráč náhodne nejakým spôsobom pohne svoju loptu, ktorá je 
na jamkovisku, beztrestne ju vráti naspäť a pokračuje v hre.

• ZMENA Č. 12
Ak hráč loptu na jamkovisku označí, zdvihne a následne vráti na 
miesto a v potom ju pohne vietor (a lopta sa zakotúľa napr. aj do 
jamky), hráč je povinný beztrestne vrátiť loptu na pôvodné miesto 
a pokračovať v hre. Ak bola lopta raz označená, zdvihnutá a následne 
vrátená na miesto a potom sa pohla pôsobením vetra, hráč musí 
dodržať vyššie spomenutý postup, bez ohľadu na to, či bolo alebo 
nebolo odstránené markovátko.

• ZMENA Č. 13
Vodné prekážky nahrádzajú tzv. TRESTNÉ ZÓNY. Nemusia 
obsahovať žiadnu viditeľnú, ani suchú vodu. Je na prevádzkovateľovi 
ihriska, kde sa rozhodne takúto zónu umiestniť. V trestnej zóne 
môže hráč odstrániť voľné prírodné predmety, pohyblivé zábrany 
a dotknúť sa pri založení palice za loptu zeme, rovnako ako kdekoľvek 
na ferveji, alebo v štandardnej zóne.

• ZMENA Č. 14
Často spomínaná téma čerpania úľavy z trestnej zóny (donedávna 
vodnej prekážky), keď si nie je hráč úplne istý, že v trestnej zóne 

naozaj loptu má. Na to, aby mohol dropovať z trestnej zóny 
a nemusel sa vracať na pôvodné miesto, musí byť hráč minimálne na 
95% presvedčený, že svoju loptu má v danej trestnej zóne. V praxi 
jedno z veľmi ťažko uplatniteľných pravidiel, keďže posúdiť 95% 
presvedčenia bude vec veľmi subjektívna.

• ZMENA Č. 15
V pieskovej prekážke môže hráč odstrániť voľné prírodné predmety 
ako kamienky, konáriky, opadané lístie a pod.

• ZMENA Č. 16
Pozor! Hráč sa stále pri príprave na ranu, či počas náprahu nemôže 
dotknúť palicou piesku pred, alebo za loptou.

• ZMENA Č. 17
Loptu, ktorá je zaborená v pôde po dopade môže hráč beztrestne 
dropovať, bez ohľadu na to, či je na krátko strihanej ploche, alebo 
v rafe. Musí však byť reálne zaborená nejakou časťou pod úrovňou 
zeme. Zapadnutie do hustej trávy, bez vytvorenia priehlbiny v pôde 
nie je zaborením.

• ZMENA Č. 18
Nehrateľná lopta v pieskovej prekážke sa dá vyriešiť novým, doposiaľ 
nepovoleným spôsobom. Z pieskovej prekážky sa hráč môže 
vydropovať mimo prekážku dozadu na línii jamka – pôvodná poloha 
lopty, za cenu dvoch trestných rán, ktoré si pripíše.

• ZMENA Č. 19
V momente zaujímania postoja na zahratie rany nesmie hráčov nosič 
stáť úmyselne na predĺženej línii hry v smere za loptou a pomôcť mu 
pri nasmerovaní sa na požadovaný smer hry. Ak sa tak nedopatrením 
stane, trestu sa dá vyhnúť poodstúpením od lopty, odchodom nosiča 
z pozície a opätovným zaujatím postoja, už bez nosiča. Táto zmena 
pravidiel už samotná stihla prejsť rýchlou zmenou, keďže v platných 
vydaniach Pravidiel sa píše, že mimo jamkoviska hráča poodstúpenie 
neochráni pred trestnými ranami. Toto už neplatí! Podľa upraveného 
výkladu sa hráč kdekoľvek na ihrisku trestu vyhne novým a správnym 
zaujatím postoja.

• ZMENA Č. 20
Často spomínané a veľmi dôležité tempo hry sa dočkalo zjednotenia 
časov na prípravu a zahratie rany. Odporúčaný čas na prípravu 
a zahratie rany je 40 s. Tento čas hráčovi plynie od momentu, keď sa 
zastaví pri svojej lopte, zloží bag, prípadne zastaví vozík a je na rade 
hrať. Po prekročení tohto času môže byť hráčova príprava na ranu bez 
upozornenia meraná rozhodcom. Následne bude hráč pri prekročení 
času upozornený, pri ďalšom porušení obdrží 1 trestnú ranu, následne 
2 a ak znova nedodrží tento čas, príde na rad diskvalifikácia.

Okrem Macha, hlavnú cenu v ženskej kategórii 
získala tradične Natália Hečková, ktorej sa toto 

ocenenie podarilo vyhrať doteraz každý rok, a teda 
už po siedmykrát v rade. 

PREHĽAD VÍŤAZOV JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ
Juniorka do 12 rokov Laura Póšová Golf Trnava

Junior roka do 12 rokov  Tobias Munk Penati GC
Juniorka do 14 rokov Alexandra Šulíková GK Alpinka Košice
Junior do 14 rokov Matúš Kudláč GK Welten

Juniorka do 16 rokov Antónia Zacharovská Lomnický GK
Junior do 16 rokov Lukáš Gabura GK Skalica

Juniorka do 18 rokov Katarína Drocárová GK Welten
Junior roka do 18 rokov Pavol Mach GK Alpinka Košice

Juniorka do 21 rokov Anika Bolčíková GK Agama
Junior do 21 rokov Michal Brezovský Penati GK

Senior roka (podľa Asociácie 
seniorských golfistov Skovenska) Michal Žeňuch GK Tále

Senior roka Igor Taraba GK Pegas
Seniorka roka Simona Bubánová Penati GK

Profesionál roka Juraj Zvarík GK Tále
Hráčka roka Mid-Age Zuzana Bieliková Penati GK
Hráč roka Mid-Age Martin Vasilenko GK Alpinka Košice

Výkon roka Vladimír Mitro GK Tále
Hráčka roka Natália Hečková GK Welten
Hráčka roka Pavol Mach GK Alpinka Košice

KPMG Challenge Trophy Pavol Mach GK Alpinka Košice



 
Radosť z jazdy

BMW M5 Competition: Spotreba paliva, mesto: 14,4 – 15,2 l/100km, mimo mesta: 8,1 – 8,7 l/100km, kombinovaná: 10,7 - 10,8 l/100km. Výkon 460 kW (625k), 
krútiaci moment 750 Nm pri 1800 – 5860 ot./min. Kombinované emisie CO2 243 – 246 g/km.

T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná
Tel. +421 32 64 969 33
www.tob-bmw.sk 
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BMW M PARTNER.


