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Zúčastnení:  J. Fecko, R. Michalák, M. Mazúch, R. Holečka, I. Šebok, I. Taraba 
 
 
Bod 1  Nastavenie servera SKGA vo vzťahu k WHS – navrhované pravidlá pre HCP zmeny     

od 2020 
 
1. Testovacie, verejnosti neviditeľné prepočítanie HCP indexov sa uskutoční k 15.1.2020  
2. Plnohodnotne prejdeme na nový HCP systém od 1.3.2020. 
3. Výsledky, ktoré hráči dosiahli v zahraničí a spadajú do 20 posledných výsledkov hráča, budú musieť 
hráči zdokladovať a dodať s výsledkom aj course a slope rating za každé odohraté kolo.  
4. Zahraničné turnaje budú hráči naďalej nahlasovať svojmu klubu, teda svojej HCP autorite a tá ich 
zavedie do histórie hráča. 
5. Nesúťažné výsledky budú platné len vtedy, ak pred ich odohratím bude hráč, aj zapisovateľ 
nahlásený na recepcii klubu a ihriska, kde sa bude hrať. Akceptované budú len výsledky dosiahnuté na 
ihriskách členských lubov SKGA. Zapisovateľ, aj hráč pri nesúťažnom výsledku môžu byť z celej škály 
HCP, bez obmedzení. 
6. Zaniknú tzv. HCP kategórie, hráči si budú zlepšovať, aj zhoršovať HCP v celej škále HCP, teda od +9 
až po 54. Klubový HCP zaniká a aj HCP 37 a viac sa bude zhoršovať, aj zlepšovať, bude tiež delený na 
desatinné miesto, tak ako ostatné. 
7. Raz ročne bude vykonaná kontrola ŠTK SKGA, následne bude požiadaná HCP komisia klubu, aby 
rozhodla o prípadných sporných HCP, tak ako doposiaľ. 
8. Pre HCP účely budeme používať: 
- 9 jamkové turnaje - odohratých musí byť všetkých 9 jamiek 
- Pri kole 18 jamkovom, hráč musí dohrať minimálne 10 jamiek a kolo sa mu započíta  
- Budú uznané aj výsledky súťaží vyhlásených na 12, 13, alebo iný počet jamiek (max. počet v jednom 
kole naďalej 18)  
- Bude možné použiť aj výsledky z jamkovej hry, hry proti PAR a pod. 
9. PCC – úpravy prepočítanej odchýlky, ktoré zohľadnia podmienky na ihrisku počas daného dňa. 
Výpočet bude vychádzať z výsledkov hráčov do max. HCP 28, dosiahnutých počas celého dňa na ihrisku.  
10. Pri neodovzdaní výsledku použiť trestnú opravu, ktorá však nebude neprimerane zhoršovať HCP, 
čím sa zabráni zneužívaniu tejto možnosti. Trestná oprava ešte v súčasnosti nie je stanovená. 
 
Bod 2   Nastavenia dĺžok ihrísk na najvyššie národné podujatia v roku 2020 
ŠTK potvrdila, že ihriská budú nastavované prioritne na základe určených dĺžok ihrísk, nie farby 
odpalísk. Odpaliská budú zvolené tie, ktoré s povolenými úpravami budú najbližšie k požadovanej 
celkovej dĺžke ihriska. 
 
Bod 3  Zapisovanie súťažných výsledkov zo zahraničia  
ŠTK požiada Tee Time o nastavenie servera tak, aby bolo možné ktorémukoľvek členovi nahodiť 
súťažný výsledok dosiahnutý v zahraničí, za použitia týchto vstupných údajov: 
CR a SR ihriska, rany, alebo STBF body. Tieto výsledky si budú nahadzovať sami ŠTKári klubov. 

  

 



 

 


