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Názov turnaja  Medzinárodné seniorské majstrovstvá Slovenska 2019 

Termín 3.-5.7.2019 (streda - piatok)  

Počet hracích dní 3 

Miesto  Golfový Club Welten 

Organizátor SKGA 

Usporiadateľ SKGA, Golfový Club Welten 

Súťažný výbor  Ivan Šebok, M. Mazúch, Rastislav Michalák, Robert Falát 

Riaditeľ turnaja Ivan Šebok  

Rozhodcovia R. Michalák, Ivan Šebok, P. Kadlíček, T. Mikunda, Miroslav Mazuch, Adam Sándor, Jozef Kuráň,  Jaroslav Gejdoš, 
Silvester Pullman, Lukáš Pullman 

Podmienky účasti vek od 50 rokov 
limit HCP max.  18,4,  kategória Masters +65 26,4 

Prihlasovanie  www.skga.sk  Pre zahraničných hráčov: entry form na www.skga.sk. Vyplnené zasielajte na 

michalak@skga.sk         Uzávierka prihlášok 27.6.2019 do 23.30 hod 

Štartovná listina www.skga.sk, 1.7.2019 do 20.00 hod pre 1. kolo 
www.skga.sk, 3.7.2019 do 20.00 hod pre 2. kolo 
www.skga.sk, 4.7.2019 do 20.00 hod pre 3. kolo 

Registrácia 2.7.2019 od 13.00 hod. a 3.7.2019 

Čas 7.30 hod. štart prvého flajtu každý hrací deň  

Poplatky/fee Green fee + štartovné na 3 dni 
- člen GC Welten s voľnou hrou pre rok 2019 štartovné - 10 € 
- ostatní hráči bez voľnej hry v GC Welten pre rok 2019 poplatok za hru vrátane štartovného 110 €  
- tréningový deň 2.07.2019, s individuálnou rezerváciou tee times – 40 € 
- hráč, ktorý neprejde cutom, môže odohrať mimosúťažné kolo v 3. deň turnaja /podľa počtu záujemcov sa     
  predpokladá usporiadanie samostatného HCP turnaja/  
- poplatok zahŕňa: 3 x green fee, pitný režim počas hry v každom kole 
- poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii na turnaj 

Kategórie Muži – senior, Muži - masters, Ženy – senior, Ženy – masters 

Odpaliská Muži: senior – biele, masters  - žlté 
Ženy: senior – modré, masters – červené 

Ocenené kategórie Kategória Ocenenie Podmienka 

Men Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Men Masters Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies Masters Brutto Strokes 
International 

Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Men Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Men Masters Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies Brutto Strokes National Prvé tri miesto Minimálne 9 hráčov 

Ladies Masters Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ostatné 
ustanovenia 

Maximálny počet účastníkov turnaja je 144. 
Hrajú sa 3 súťažné kolá. Do 1. kola sú hráči nasadení podľa aktuálnych HCP od najnižších po najvyššie. Do 2. kola 
podľa výsledkov 1. kola od najnižších po najvyššie. Hráči, ktorí po 2. kole neprejdú cutom, hrajú tretie kolo 3. 
deň dopoludnia. Hráči, ktorí po 2. kole prejdú cutom, hrajú tretie kolo 3. deň popoludní podľa výsledkov 2. kola 
od najhorších po najlepšie. 
 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019 a miestnych pravidiel. 
 
Za hrubé nešportové správanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 2019.  
 
Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) v zmysle 
pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. 
 
Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať ako nosiča osobu, ktorá má štatút profesionálneho 
golfistu. 
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V prípade zhodného výsledku dvoch alebo viacerých hráčov na prvom mieste po 3. kolách rozhodne rozohrávka 
na jamkách  určených Súťažným výborom až do rozhodnutia. V prípade zhodného výsledku na ďalších miestach 
po 3. kolách o poradí rozhodne lepší výsledok v 3.kole na posledných 9-tich jamkách, na posledných 6-tich 
jamkách, na posledných troch jamkách, na 18. jamke. 
 
Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Masters, inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja. 
 
Použitie elektronických prístrojov 
Hráč môže získať informácie ohľadom vzdialenosti použitím prístroja na meranie vzdialenosti. Pokiaľ hráč 
použije v priebehu stanoveného kola prístroj na meranie vzdialenosti na odhad, alebo meranie iných faktorov, 
ktoré môžu ovplyvniť jeho hru (napr. výškový rozdiel, rýchlosť vetra a pod.), poruší tým pravidlo 4.3. 
 
Multifunkčné prístroje /napr. smartphone, PDA, laser s funkciami na meranie rôznych parametrov atď./ môžu 
byť použité, ale len na meranie vzdialeností, nesmú byť použité na odhad alebo meranie iných podmienok, čím 
by sa porušilo Pravidlo 4.3. Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, 
alebo jeho nosič nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich spoluhráčov, ani iných hráčov počas 
hry. V prípade, že po prvom upozornení rozhodcom dôjde  
k opakovanému rušeniu hráčov pri hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etikety a môže 
udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 1.2. 
   
Pomalá hra (Pravidlo 5.6) 
Súťažný výbor zverejní časový plán na odohratie súťažného kola na oficiálnej nástenke podujatia. Pokiaľ bude 

skupina v omeškaní oproti predchádzajúcej viac, ako jeden štartovací interval, môže byť hráčom v skupine 

meraný čas prípravy na hru. Maximálny povolený čas na odohratie rany je 40 sek. Meranie začína vo chvíli, kedy 

hráč pristúpi k svojej lopte, je na rade hrať a nič mu neprekáža v hre. Na jamkovisku má hráč navyše čas na 

povolené opravy poškodení jamkoviska, odstránenie voľných prírodných predmetov, zdvihnutie, očistenie 

a vrátenie svojej lopty. Správne tempo hry zahŕňa aj presuny medzi jamkami a údermi. Pri presunoch nesmie 

dochádzať k neodôvodnenému zdržiavaniu. Hráčom v pomalších skupinách je odporúčané púšťať rýchlejšie 

skupiny pred seba (napr. pri hľadaní lopty, čakaní na rozhodcu a pod.). Rovnako je odporúčané hrať aj mimo 

poradia hráčovi, ktorý je pripravený na hru (ready golf). Ak je však na hru pripravený hráč, ktorý je na rade (ďalej 

od jamky), tento hráč má prednosť. Hráč nemusí byť upozornený, že mu je meraný čas prípravy na úder. Je 

možné merať čas na prípravu všetkým hráčom v skupine, alebo len niektorým hráčom zo skupiny. 

TRESTY PRI NEDODRŽANÍ TEMPA HRY: 

1. Ústne napomenutie rozhodcom 

2. Jedna trestná rana/strata jamky 

3. Ďalšie dve trestné rany/strata ďalšej jamky 

4. Diskvalifikácia 

 
Tréning 
Tréningové kolo – hráči môžu odohrať len dve rany z jednej pozície. 
 
Pravidlo 5.2b je upravené nasledovne: 
Pred súťažným kolom a medzi súťažnými kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových 
plochách (putting green, driving, chipping green). Na ihrisku je tréning pred a medzi kolami prísne zakázaný. 
Trestom za prvé porušenie pravidla je všeobecný trest (2 trestné rany), pri ďalšom porušení diskvalifikácia. Hráč 
však môže počas súťaže trénovať patovanie, alebo čipovanie na, alebo v blízkosti jamkoviska práve dohratej 
jamky a akomkoľvek tréningovom jamkovisku, prípadne na odpalisku nasledujúcej jamky. Hráč pri tom však 
nesmie zahrať akúkoľvek ranu z pieskovej prekážky a nesmie zdržiavať hru. 
 
 
Protest je možné podať  pred vyhlásením definitívnych výsledkov turnaja.   
Súťažný výbor má možnosť podľa počtu hráčov upraviť štartovú listinu a pod.. 
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja. 
 
 

 


