
Zápisnica zo zasadnutia Športovo technickej komisie SKGA                                             
zo dňa 17.10.2019 

 
 
 
 
 
Zúčastnení: J. Fecko, R. Michalák, M. Mazúch, M. Ďurík, I. Taraba 
Pozvaní: K. Balga 
 
 
Bod 1  
Prítomní členovia ŠTK jednohlasne odsúhlasili návrh na vytvorenie súbežných rebríčkov hráčov, podľa 
vekových kategórií. Zároveň je potrebné v spolupráci s komisiou pre reprezentáciu upraviť systém      
pre udeľovanie bodov do rebríčka SKGA. 
 
Bod 2  

- ŠTK súhlasí s modelom najvyššej národnej túry pre rok 2020. Uskutoční sa 5 x SKGA Tour a       
2 x SKGA Junior Tour. 
- na SKGA Junior Tour opätovne dôjde k zákazu caddies 
- na SKGA Tour opätovne dôjde k zákazu využívania profesionálnych hráčov ako caddies 
- pravidlá správania, ktoré budú vytlačené a záväzné pre hráčov od roku 2020, sa budú 
vzťahovať aj na caddies a divákov, či členov teamu 
- na Túre Olympijských Nádejí budú mať hráči do 10 rokov možnosť využiť caddieho, ostatné 
kategórie majú caddies zakázaných aj naďalej 
- TON prejde celkovo viacerými zmenami, prípravou propozícií poverený R. Michalák, 
v spolupráci s M. Rusnákom 

 
Bod 3 

- J. Fecko na žiadosť SKGA predniesol požiadavky ASGS na spojenie národného seniorského 
šampionátu s majstrovstvami ASGSV tejto súvislosti zároveň J. Fecko hovoril o podpore pre 
výjazdy ASGS na majstrovské podujatia ESGA. Keďže toto nie je v kompetencii ŠTK, bude táto 
téma postúpená ďalej prezídiu SKGA, prípadne Konferencii SKGA, ktorá rozhoduje o rozpočte. 

Bod 4 

- Členovia ŠTK po ukončení zasadnutia hlasovali per rollam o vyslaní zástupcov SKGA na školenie 
rozhodcov TARS 2019 do Škótska. Komisia odhlasovala, že v prípade jedného vyslaného 
rozhodcu, vyslaným bude Kamil Búzek. Ak by bol priestor a prostriedky pre vyslanie dvoch 
rozhodcov, druhým bude Richard Hrabčák. 

 

 

 

 

 



 

Bod 5 

ŠTK navrhuje pre asociačné turnaje v roku 2020 nastavenie dĺžok ihrísk pre jednotlivé kategórie podľa 
tabuľky nižšie. V určitých špecifických prípadoch môžu byť dĺžky ešte upravené. 

 

 

Kategória SKGA túry Šampionáty 

Junior 
Muži 6300 6300 
Ženy 5500 5500 

Dospelí 
Muži 6300 6500 
Ženy 5500 6000 

Mid 
Muži 6300 6300 
Ženy 5500 6000 

Senior 
Muži 6000 6000 
Ženy 5000 5000 

Masters 
Muži 5500 5500 
Ženy 5000 5000 

-  
 
 


