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Zúčastnení: J. Fecko, I. Taraba, R. Michalák 
Pozvaní: K. Balga 
 
 
 
Bod 1 Prítomní vzali na vedomie návrh R. Michaláka, ktorý sa týka zavedenia CBA systému pre turnaje 
hrané na serveri SKGA v roku 2019. Oproti súčasnému stavu návrh počíta s rozšírením HCP zóny, ktorej 
hráči budú chránení CBA systémom. Podľa návrhu by CBA malo byť uplatnené pre HCP kategórie  
1, 2, 3. Dosiaľ bolo uplatnené len pre kategórie 4 a 5, čo nemá zmysel, keďže tieto HCP dnes HCP 
nezhoršujú. Zároveň, pri extrémnych poveternostných podmienkach môže požiadať usporiadateľský 
klub (nie promotér) o nastavenie možnosti „Len pre znižovanie HCP“. Turnajový manažér SKGA, pokiaľ 
je táto žiadosť opodstatnená, túto možnosť v turnaji nastaví. Má výhradné právo odmietnuť takúto 
žiadosť, v prípade, že podmienky nie sú natoľko ovplyvnené, aby mali dopad na výsledky. 

 
 
Bod 2 Na základe podnetu podaného ASGS, otvoril R. Michalák v diskusii bod o seniorských 
majstrovstvách SR 2019. ASGS deklarovala záujem prevziať usporiadanie majstrovstiev SR seniorov 
opäť pod svoje.  
 
Prítomní dospeli k nasledujúcemu návrhu: 
 

- Turnaj bude usporiadaný pod hlavičkou SKGA 
- ASGS bude spoluusporiadateľ, najmä vo veciach pozvánok, proma smerom k zahraničným 

seniorským organizáciám, sprievodného programu 
- Riaditeľ turnaja – zástupca ASGS 
- Hlavný rozhodca a rozhodcovia – SKGA a usporiadateľský klub 
- Poplatky – jasne definovať, čo je poplatok určený na fee pre klub a čo je občerstvenie a iné 

náklady mimo fee, uviesť, že pre SKGA neostáva z poplatkov žiadna čiastka 
- Dohodnúť s klubom, kde sa turnaj hrá, či hráči, ktorí neprejdú cutom majú právo na tretí deň 

hrať bezplatne a mimo turnaj. Následne jasne v propozíciách toto uviesť. Povolené / 
nepovolené 

- Dohodnúť s klubom a jasne definovať v propozíciách, aké poplatky budú platiť domovskí 
členovia usporiadateľského klubu 

- ASGS bude akceptovať, že turnaj sa riadi EGA štandardmi – veková hranica, HCP limit, dĺžka 
ihriska, odpaliská. Výnimkou bude kategória Masters, kde budú hráči od 65 rokov vyššie a hrajú 
z kratších odpalísk, vo výnimočných a opodstatnených prípadoch hrajú Masters na autíčku (len 
zdravotné dôvody, zdokladované) 

 



 

 

V prípade, že na technicko – športových podmienkach nedôjde k dohode, SKGA usporiada Slovak 
Senior Championship bez ďalšieho označenia a poradového čísla, v súlade s podmienkami EGA. 

Vzhľadom na možnosť duplicity národných šampionátov a šampiónov, navrhol R. Michalák predložiť 
prezídiu smernicu, ktorá by upravovala možnosti pomenovania turnajov. Spojenia ako Slovak Senior 
Championship, Slovak Open, Slovak National..., Slovak Championship môže používať pre svoje turnaje 
výhradne SKGA. Majstrovstvá usporiadané samostatne ASGS by tak niesli názov bez „Slovak“... 

 


