
Zápisnica zo zasadnutia športovo technickej komisie SKGA                                              

zo dňa 24.8.2020 

 
 
 
Zúčastnení: I. Šebok, R. Holečka, R. Michalák, I. Taraba, M. Mazúch, A. Sándor, M. Hlávka, J. Fecko,  
 
Pozvaní: R. Antala 
 
Bod 1 ŠTK SKGA prizvala na svoje zasadnutie R. Antalu, ktorý podal správu o stretnutí s hlavným 
hygienikom SR. Hráčky, ktoré budú prichádzať na EGA tímové majstrovstvá Európy do H. Borše z iných, 
než zelených (Covid)  krajín budú žiadať o výnimku z karanténnych opatrení a budú sa preukazovať 
negatívnym testom na Covid 19. Negatívny test odporučíme predložiť všetkým členkám všetkých tímov 
na podujatí. Zároveň preveríme, či EGA má vlastný manuál pre súťaže v čase pandémie, ktorý by sme 
následne použili. V opačnom prípade vytvoríme vlastný. Zoznamy hráčov a pod. 
  
Bod 2 Doplnenie povinností pre kluby do manuálu pre usporiadanie súťaží – medzinárodných. Lekár, 
vlajky, hymny a pod. 
 
Bod 3 Zmena formátov niektorých turnajov SKGA – zmena MSR v hre na jamky a Pohár prezidenta. 
Nasadzovanie z rebríčka (10 miest napr.), zvyšok z jednodňovej kvalifikácie. Pohár prezidenta – 
nasadenie prvých 3 tímov. V budúcnosti odporúča ŠTK hrať tento turnaj vo formáte ako majstrovstvá 
klubových družstiev. SKGA Tour (vrátane junior) – 6 podujatí.  3 v období apríl – jún a 3 august – 
október. Medzitým národný šampionát. Seniorské majstrovstvá odporúča ŠTK usporiadať aspoň 
čiastočne počas víkendu a v inom termíne, než týždeň po Slovak Am Championship. 
 
Bod 4 Vytvorenie klubovej ligy – najmä mládež. Extraliga dospelých – otvorenie diskusie o 2 
víkendových  turnajoch na rany (4 kolá), posledný, tretí víkend jamkové zápasy. Tento formát by 
nahradil súčasné klubové majstrovstvá SR a umožnil by zasiahnuť do hry aj hráčom, ktorí študujú 
v zahraničí a v čase konania klasických majstrovstiev klubov sa už na území SR poväčšine nenachádzajú. 
 
Bod 5 Spolupráca Tee Time – vzhľadom na množstvo zmien a nastavení, ktoré boli počas roka 2020 
upravené na serveri SKGA, neodporúča ŠTK rozbiehať vývoj nového systému. Jediná alternatíva je kúpa 
nového zo zahraničia, čo však môže výrazne zvýšiť náklady na správu turnajov a pod. 
 
Bod 6 Ega team European Championship H. Borša – nominovaní rozhodcovia – I. Šebok, R. Michalák, 
R. Hrabčák, T. Mikunda, A. Sándor (bezplatne). SKGA umožní záujemcom o rozhodcovskú prax 
bezodplatne sa zúčastniť na tomto podujatí, pod vedením nominovaných rozhodcov. 
 
Bod 7 Prehodnotenie výšky poplatkov za turnaje SKGA – ŠTK navrhuje mierne navýšenie. Konkrétne 
navýšenie je závislé na rozhodnutí prezídia SKGA, ŠTK predloží prezídiu návrh na nové poplatky za 
turnaje SKGA do 31.10.2020. 
 
 
 

 


