
ZÁPISNICA – ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 
Por. číslo: 06/2022  
Termín: 28/7/2022  
Prítomní: Rastislav Michalák, Igor Taraba, Timotej Mikunda, Adam Sándor, J. Fecko,  
Hostia: Kamil Balga  
Neprítomní:  Roman Kianička, Martin Richter, Kamil Búzek 
Miesto: Welten GC - Báč 
 
 
1. ŠTK navrhuje prerokovať termín finále NGL Mid Am Senior, z dôvodu možnej neúčasti viacerých 
hráčov, repre výjazdy, dovolenky). Návrh nového termínu (koniec októbra) bude prerokovaný                        
so zástupcami hráčov tejto ligy.  
2. ŠTK navrhuje niekoľko zmien oproti poslednému zasadnutiu: 

- vrátenie Slovak Amateur Open na začiatok júna (3 hracie dni, zahrnutie víkendu) 
- juniorský šampionát navrhuje ŠTK presunúť na začiatok augusta (ak to bude možné, vyhnúť                               

sa národnému šampionátu v ČR a kolízii termínov) 
- zmiešaný mid am a senior šampionát odporúča ŠTK usporiadať 22. – 24.9.2022 (v pôvodne 

navrhovanom termíne je štátny sviatok a v danom čase sa zvykne usporiadať množstvo 
klubových majstrovstiev na území SR) 

- zároveň ŠTK navrhuje hrať spojený mid am/senior šampionát len na západnom Slovensku, 
z dôvodu nízkeho záujmu hráčov a zvýšiť opätovne počet účastníkov (vrátane zahraničných) 

3. ŠTK navrhuje v roku 2023 používať na usporiadanie a vyhodnocovanie turnajov SKGA systém Golf 
Genius. Rovnako navrhuje prepojenie s databázou SKGA, ktorú spravuje Tee Time CZ. Pri takomto 
prepojení by sa automaticky prepisovali HCP indexy a pod., a to aj po vyhodnotení a usporiadaní 
turnaja v systéme Golf Genius. 
4. ŠTK na nasledujúce zasadnutie prezídia SKGA dáva na prerokovanie tieto návrhy k turnajom 2023: 

- návrh na MSR na jamky 2023 
ŠTK navrhuje zmeniť systém MSR v hre na jamky. Dvojdňová kvalifikácia na rany, následne 
podľa výsledkov bloky hráčov 1 – 8, 9 – 16 atď. Hráči by hrali zápasy o všetky miesta,                             
bez vyraďovania. 

- NGL – zmeny 2023 
ŠTK navrhuje zredukovať národné golfové ligy na dve, a to na Národnú golfovú ligu 
(samostatná NGL Junior by zanikla) a Národnú golfovú ligu Mid Am/Senior. Družstvá v ligách 
môžu mať až 8 hráčov, 4 výsledky budú počítané. Bez náhradníkov. 

- skrátenie Slovak Amateur Championship  
ŠTK navrhuje, počnúc rokom 2023, skrátiť Slovak Amateur Championship na 3 dni.  

5. ŠTK navrhuje postihovanie hráčov, ktorí sa bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostavia              
na štart turnaja a spôsobia komplikácie usporiadateľovi. Navrhované možnosti sankcií: 
- finančný postih (napr. 20 Eur pokuta)  
- zamietnutie prihlášky na nasledujúce podujatie, kde sa takýto hráč prihlási a ktoré tento usporiadateľ 
pripravuje 
- o prípadnú schválenú sankciu následne navrhuje ŠTK rozšíriť disciplinárny poriadok a podmienky 
konkrétnych turnajov 
 
 
 
 
         V Báči 28.7.2022                       Rastislav Michalák 
                         Predseda ŠTK 


