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Zúčastnení: I. Šebok, R. Holečka, R. Michalák, M. Mazúch, J. Fecko,  
 
Bod 1 ŠTK SKGA bola informovaná o navrhovaných zmenách v rebríčku hráčov SKGA. Keďže rebríček 
priamo vplýva na dianie v reprezentácii a súťažnom golfe, ŠTK si vyhradzuje právo vyjadriť sa k finálnej 
verzii, ktorá bude používaná od roku 2020. Do procesu prípravy a nastavenia rebríčka ŠTK nemá záujem 
vstupovať, keďže prioritne ide o záležitosť komisie pre reprezentáciu. 
  
Bod 2 Reprezentanti – dodržiavanie povinností. Keďže v minulom roku prichádzalo k nezrovnalostiam, 
ŠTK požiada komisiu pre reprezentáciu o kontrolu platnosti dokumentov reprezentantov, najmä 
platnosti lekárskych prehliadok a pod. 
 
Bod 3 ŠTK SKGA navrhuje zmenu systému  TON, konkrétne zlúčenie s US Kids. Alternatívou je návrat 
na 9 jamkové – znormovanie ihrísk aj na zlaté, príp. zelené odpaliská, tiež o otvorenie turnaja čo 
najširšiemu rozsahu HCP. 
 
Bod 4 V spojení s amatérskym štatútom a začínajúcimi problémami s amatérskymi hráčmi, ktorí 
trénujú individuálnych hráčov za odplatu, navrhuje ŠTK zjednotiť a ujasniť systém a podmienky, za 
ktorých môžu amatéri trénovať iných hráčov. Najmä ide o zavedenie systému, v ktorom kluby zastrešia 
vzdelávací program začiatočníkov a detí a s amatérom, ktorý splní podmienky nadviažu riadnu oficiálnu 
spoluprácu a vyhnú sa tak porušeniu amatérskeho štatútu. 
 
Bod 5 ŠTK SKGA na stretnutí dohodla systém, akým budú kontrolované ihriská, na ktorých sa 
v budúcnosti budú hrať podujatia SKGA. Vypracovaním materiálu na bodovanie jednotlivých jamiek bol 
poverený R. Michalák. R. Michalák zároveň vždy minimálne 7 týždňov pred podujatím navštívi ihrisko 
(pri EGA podujatiach a národných šampionátoch aj priebežne počas 6 mesiacov pred podujatím) 
a ohodnotí ihrisko. V prípade pochybností, alebo ak ihrisko nezíska dostatočný počet bodov,                       
R. Michalák osloví ďalších dvoch členov ŠTK (prioritne predsedu a zástupcu za normovaciu komisiu) 
a do 14 dní od prvej kontroly vykonajú spolu ďalšiu, ktorá definitívne rozhodne o ponechaní, či zrušení 
podujatia na danom ihrisku. Pokiaľ nastanú nečakané okolnosti aj počas obdobia 5 a menej týždňov 
pred podujatím a bude kam akciu preložiť, ŠTK túto zmenu vykoná. Za bežných okolností sa ŠTK vyjadrí 
najneskôr 5 týždňov pred akciou. Pokiaľ sa traja členovia ŠTK vyslaní na ihrisko zhodnú na potrebe 
preloženia turnaja, na základe bodovania, svoj návrh prednesú mailom, alebo osobne a budú 
o preložení hlasovať. Prezídium následne bude oboznámené s aktuálnou situáciou a odsúhlasí zmenu 
v kalendári podujatí SKGA. Pri dodržaní vyššie spomenutého systému už o samotnom (ne)preložení 
podujatia prezídium nehlasuje a berie na vedomie rozhodnutie ŠTK. 
 
 
 
 
 



 
 

 


