
Smernica Slovenskej golfovej asociácie  

pre usporiadanie turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA 
 

1. Táto smernica Slovenskej golfovej asociácie (ďalej len „SKGA“) upravuje usporiadanie 
turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA. Podmienky uvedené v tejto smernici sa týkajú 
turnajov, ktoré člen SKGA s hendikepovou autoritou (ďalej len „klub“) usporadúva na 
golfových ihriskách v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

2. Táto smernica sa nevzťahuje na turnaje organizované SKGA. 
3. Klub môže organizovať otvorený turnaj s úpravou HCP na znormovanom ihrisku  

riadneho  člena  SKGA  alebo  iných  národných  zväzov v zahraničí bez 
poplatku.  Otvorený turnaj je turnaj, ktorý musí byť na server uložený min. 4 dni pred 
termínom konania. Počas týchto 4 dní musí byť verejná registrácia otvorená 
neprerušene. Počet prihlášok, ktoré sú povolené online cez webové sídlo SKGA musí byť 
minimálne 20. Výška štartovného, mimo štandardného poplatku za hru, nesmie 
prekročiť sumu 150 Eur. V opačnom prípade sa tento turnaj považuje za uzamknutý 
turnaj.   

4. V prípade pochybností o tom, či nedošlo k manipulácii s prihlasovaním na otvorený 
turnaj, má prezídium SKGA právo stanoviť klubu poplatok za usporiadanie turnaja ako 
za uzamknutý turnaj. 

5. Klub je povinný za organizáciu uzamknutého turnaja s úpravou HCP /na serveri bude 
turnaj označený ako uzamknutý/ na znormovanom ihrisku riadneho člena SKGA alebo 
iných národných zväzov zaplatiť SKGA poplatok 5,- EUR bez DPH za každého účastníka, 
maximálne však 400,- EUR bez DPH za turnaj. 

6. Do skupiny uzamknutých turnajov sa nezaraďujú turnaje určené len pre členov 
vlastného klubu a turnaje určené len pre hráčov do 23 rokov. 

7. Ak je viacdňový turnaj na serveri SKGA evidovaný ako jednodňový turnaj vo viacerých 
dňoch, tieto turnaje sa počítajú ako samostatné turnaje. 

8. V prípade, že ihrisko na ktorom sa usporadúva turnaj nie je na serveri SKGA v databáze 
ihrísk, poplatok za jeho evidovanie na serveri SKGA je 100,- EUR bez DPH. Tento poplatok 
platí len pre ihriská mimo územia SR. 

9. Pri organizovaní všetkých turnajov je klub povinný dodržiavať platné Pravidlá golfu a 
Pravidlá amatérskeho štatútu.  

10. Výnimku z uplatňovania tejto smenice môže v odôvodnených prípadoch udeliť 
prezídium SKGA. 

11. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.03.2019. 
 

V Bratislave, dňa 28.03.2019 


