
ZÁPISNICA – ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 

Por. číslo: 08/2022  
Termín: 5/10/2022  
Prítomní: Rastislav Michalák, Igor Taraba, Timotej Mikunda, Adam Sándor, Jozef 

Fecko  
Hostia: Michal Novotný 
Neprítomní:  Roman Kianička, Martin Richter, Kamil Búzek 
Miesto: Bratislava, Kukuričná 13, kancelária SKGA 

 
 

1. Návrhy kalendár 2023 
 

ŠTK navrhuje zmeniť termín Pohára prezidenta SKGA mimo prázdnin.                                              
Návrh 16. – 17.9.2022.  

 
2. Zmeny v turnajoch 2023 
 

V roku 2023 navrhuje ŠTK limitovať počty zahraničných prihlášok do turnajov na max.           
40% z kapacity a použiť ako rozhodujúce kritérium nižší HCP, to aj pri slovenských hráčoch. 
Tiež navrhuje stanoviť percentuálne minimum členov slovenských klubov, ktorí prejdú          
na podujatiach SKGA cutom. 
 
Majstrovstvá SR žiakov U12, U14 navrhuje ŠTK začleniť do MSR juniorov a vytvoriť nové 
kategórie, s možnosťou pre výkonnejších hráčov nastúpiť v kategórii U16. MSR juniorov by 
boli premenované na MSR juniorov a žiakov. 
 
ŠTK odporúča:  
 
- Zachovať Majstrovstvá klubových družstiev vo svojom pôvodnom formáte 
- Zachovať Národnú golfovú ligu juniorov, min. 4 členné tímy, max. 6 členné, vekový 

limit účastníkov 16 rokov, možnosť hrať iba v jednej lige počas roka (tento bod sa týka 
všetkých líg) 

- Národná golfová liga bude určená hráčom bez vekového obmedzenia 
- Národná golfová liga Mid Sen bude určená hráčom od 30 rokov vyššie 
- Pohár prezidenta SKGA – úprava odpalísk pre 13 a 14 ročné hráčky a hráčov na modré 

a biele 
- SKGA Junior Tour – 4 podujatia za rok (kvalifikácia na NGL Junior) 
- SKGA Tour – 4 podujatia za rok (kvalifikácia na NGL) 
- SKGA Mid Sen Tour – 5 podujatí za rok (z toho 4 sú kvalifikáciou na NGL Mid Sen) 
- Vo všetkých ligách navrhuje ŠTK max. 6 členné tímy, min. 4 členné, hráči majú možnosť 

hrať iba v jednej lige počas roka 
- V každej lige môže jeden klub postaviť max. 2 tímy 
- V prípade naplnenej kapacity ligového kvalifikačného turnaja, vyhradzuje si SKGA 

právo obmedziť počet prihlášok v danom turnaji za jeden tím na min. 4 
 
 
 

Rastislav Michalák 
Predseda ŠTK  


