
Zápisnica zo zasadnutia Športovo technickej komisie SKGA                                             
zo dňa 30.1.2020 

 
 
Zúčastnení: I. Šebok, R. Holečka, J. Fecko, R. Michalák, M. Richter, I. Taraba 
Prizvaní: D. Bohňa, K. Drocár, R. Antala 
 
 
Bod 1 Privítanie nového člena ŠTK M. Richtera, predstavenie. 
 
Bod 2 R. Michalák bol poverený I. Šebokom o zaslanie správy klubom, v ktorej budú požiadané 
o nominácie osôb do ŠTK v roku 2020. O nich následne bude hlasovať prezídium SKGA. 
 
Bod 3 Zmeny WAGR – návrh nového systému rebríčka – R. Michalák bol poverený osloviť Tee Time 
a ČGF vo veci použitia online rebríčka, ktorý ponúka server. V prípade, že to bude možné, SKGA prejde 
so svojim rebríčkom na český model. Na použitie tohto rebríčka budú vyškolení vybratí zástupcovia 
SKGA. 
 
Bod 4 ŠTK SKGA požiada p. T. Šmičeka o vypracovanie cenovej ponuky a návrhu na turnajový software 
a databázu hráčov, obdobu súčasného Tee Time. 
 
Bod 5 ŠTK SKGA odporúča spustenie registrácie hráčov po absolvovaní skúšky na získanie HCP 54. 
Podmienky na online registráciu týchto hráčov preverí v Tee Time R. Michalák. 
 
Bod 6 V súvislosti s nástupom nového svetového HCP systému odporúča ŠTK SKGA zaviesť obmedzenie 
pre zapisovateľa pri nesúťažnom výsledku tak, aby zapisovateľ nemohol mať HCP vyšší ako 20 
a odporúčaný poplatok za spracovanie nesúťažného výsledku je 10 Eur. 
 
Bod 7 Zákaz hrania nesúťažných výsledkov  po ukončení turnaja (z dôvodu zachovania PCC, ktoré bolo 
vyrátané po turnaji), ponecháva ŠTK plne na rozhodnutí klubov a neprijíma k tejto otázke žiadne 
záväzné stanovisko. 
 
Bod 8 Po spustení nového WHS požiada R. Michalák o spustenie demo, beta verzie HCP časti SKGA 
servera. V tomto rozhraní budú vyhľadávané a postupne odstraňované prípadné chyby, tak, aby sme 
zabezpečili plynulý a bezproblémový prechod na plnohodnotnú a verejnú verziu. 
 
Bod 9 Pre výpočet herných podmienok na ihrisku, tzv. PCC, odporúča ŠTK SKGA použiť výsledky hráčov 
max. do HCP 18, nie vyššie. Takto bude zabránené neprimeraným výkyvom v PCC, ktoré by mohli by 
spôsobiť výkonnostne slabší hráči, ktorí môžu podať slabý výkon aj za ideálnych podmienok na ihrisku. 
 
Bod 10 Predseda ŠTK SKGA p. I. Šebok poveril R. Michaláka, aby oslovil členské kluby SKGA s ponukou 
na zaslanie nominácie nových členov ŠTK. Každý klub môže nominovať svojho kandidáta do tejto 
komisie. Zároveň na vlastnú žiadosť, doručenou R. Michalákom, ukončil pôsobenie v komisii 
z osobných a pracovných dôvodov jej dlhoročný člen, Marek Bocko. Za dlhoročné pôsobenie v komisii 
mu v neprítomnosti poďakoval p. I. Šebok. Prítomní členovia ŠTK sa zhodli na návrhu na vylúčenie 
neaktívneho člena p. M. Forróa z komisie. O jeho vylúčení a novom zložení komisie rozhodne 
prezídium po obdržaní nominácií do komisie. 



 
Bod 11 V súvislosti s turnajmi SKGA, odporúča ŠTK po konzultácii s členmi reprezentačnej komisie 
spojenie SKGA Tour, Mid Am Tour a Senior Tour do jednej kategórie v spoločnom turnaji. Primerane 
k tomu bude nastavená dĺžka ihriska. Takýmto spôsobom sa zvýši hodnota turnaja do WAGR a pod. 
Zároveň navrhuje komisia zmiešanie mužských a ženských flightov v štartovacej listine. Najmä pri 
mladších hráčoch. 

 


