
Zápisnica zo zasadnutia Športovo technickej komisie SKGA                                             
zo dňa 17.1.2019 

 

 
Zúčastnení: R. Holečka, J. Fecko, M. Mazúch, R. Michalák 
Pozvaní: T. Stoklasa, K. Balga 
 
Bod 1 Komisia prejednala návrh plánu činnosti ŠTK na rok 2019 a správu o činnosti ŠTK v roku 2018, 
ktoré budú predložené Konferencii SKGA 2019. V rámci diskusie o činnosti v roku 2019 predniesol          
R. Holečka návrh na doplnenie turnajového vybavenia SKGA o leaderboardy, scoreboardy a vesty pre 
caddies, forecaddies. Výsledkové tabule a turnajové pomôcky by SKGA mohla následne prenajímať 
záujemcom zo strany klubov, ktorí pripravujú väčšie turnaje. 

 
Bod 2 Člen komisie, J. Fecko, navrhol zaradenie turnajov usporiadaných ASGS do turnajov 
započítavaných do rebríčka SKGA. Vzhľadom na to, že na domácich turnajoch, ktoré sú započítavané 
do WAGR, alebo rebríčka SKGA je nevyhnutné mať rozhodcov nominovaných ŠTK SKGA, nebudú oproti 
súčasnosti ďalšie seniorské turnaje do rebríčka zaradené. 
 
Bod 3 Na základe návrhu člena komisie, R. Michaláka, komisia odsúhlasila zastrešenie indoorových 
majstrovstiev SR seniorov pod hlavičkou SKGA. 
 
Bod 4 ŠTK navrhne a predloží na schválenie prezídiu SKGA novú smernicu o prideľovaní 
rozhodcovských licencií a podmienkach na ich získanie. 
 
Bod 5 R. Holečka navrhol spustenie celonárodnej súťaže družstiev, v podobnom formáte ako Česká 
národná liga. V prvej fáze preveríme, ako takýto systém funguje a ako by bol použiteľný v našich 
podmienkach. 
 
Bod 6 Komisia rozhodla o návrhu úprav Smernice o usporiadaní uzavretých turnajov na úpravu HCP na 
serveri SKGA. Mimo úpravy finančných podmienok, kde doposiaľ chýbala pri uvedených cenách 
zmienka o DPH, upravené budú aj podmienky, za ktorých bude turnaj považovaný za uzavretý. 
Smernica následne bude predložená prezídiu SKGA na schválenie. 
 
Bod 7 ŠTK odporúča otvoriť tému prihlasovania českých hráčov cez server SKGA a zdieľanie databáz      
a aktualizácie HCP pri účasti českých hráčov na turnajoch v SR a naopak. 
 
Bod 8 ŠTK navrhuje raz ročne usporiadať turnaj pre ŠTKárov jednotlivých klubov a aktívnych rozhodcov. 
Zároveň navrhuje založenie tradície turnajov Memoriálu J. Peča II. 
 
Bod 9 ŠTK prednesie prezídiu SKGA návrh na celoročné vyhodnocovanie juniorskej a mid am túry. Víťazi 
týchto celoročných túr budú vyhlásení v rámci akcie golfista roka. 
 
Bod 10 Prizvaný prezident SKGA T. Stoklasa požiadal a poveril ŠTK komisiu nasledovnými úlohami: 

- Prekontrolovať a aktualizovať všetky dokumenty na stránke SKGA, ktoré sa týkajú ŠTK 
- Aktualizovať zoznam osôb za jednotlivé kluby, ktoré sú oprávnené zadať hráčovi HCP 54              

na serveri SKGA 



- Aktualizovať a skontrolovať ŠTK komisie jednotlivých klubov 
- Aktualizovať zoznam osôb, ktoré sú oprávnené vykonať s hráčom skúšku na následné získanie 

HCP 54 
- Pripraviť test pre absolventov kurzov na HCP 54, ktorý bude v súlade s novými pravidlami 

umiestnený na stránke SKGA 
- Aktualizovať podmienky, za ktorých môže klub usporiadať turnaj pod hlavičkou SKGA 
- Vytvoriť zoznam povinností a náležitostí, ktoré treba pre usporiadanie turnaja SKGA (checklist) 

 
 


