
 

 

 
 

ZÁSADY SPRÁVANIA HRÁČOV A POSTUPY PRI DISCIPLINÁRNOM 
PRIESTUPKU NA PODUJATIACH SKGA 

(KÓDEX SPRÁVANIA NA PODUJATIACH SKGA) 
 

 
ZÁSADY SPRÁVANIA 

 
 
Slovenská golfová asociácia (SKGA) je hrdá na úroveň hráčov a účastníkov svojich podujatí. Aby boli podujatia SKGA naďalej príjemné pre všetkých, 
od všetkých účastníkov sa vyžaduje, aby dodržiavali SKGA usmernenia pre správanie. Nasledujúce zásady usmerňujú zaužívané postupy pre všetkých 
účastníkov podujatí SKGA. 
 
Hráči a ostatní členovia tímu, ako sú kapitáni, alebo poradcovia, sa musia neustále riadiť štandardmi správania a etiky. Musia konať v najlepšom záujme 
SKGA a jej sponzorov, hostiteľského klubu a golfovej hry. Hráči a ostatní členovia tímu, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach SKGA, by sa mali vždy riadiť 
zásadami podujatí SKGA - čestnosť, športové správanie a zdvorilosť, či už na golfovom ihrisku alebo mimo neho. 
 
Každý, kto má pochybnosti o správaní, ktoré sa od neho očakáva, mal by sa obrátiť na súťažný výbor s cieľom poradiť sa. 
 
Nasledujúce príklady skutkov, úmyselného nerešpektovania zásad a nedbanlivosti sa vo väčšine prípadov považujú za odporujúce usmerneniam                 
o správaní a budú viesť k disciplinárnemu konaniu: 
 
- Nerešpektovanie bežne uznávaných štandardov športového správania, kódexu obliekania a ducha hry za všetkých okolností. 
- Konanie takým spôsobom, ktorý poškodí podujatie, iného hráča alebo vedenie podujatia. 
- Konzumácia alkoholických nápojov hráčmi mladšími ako osemnásť rokov v mieste súťaže. 
- Neprimeraná kritika ihriska, sponzorov, funkcionárov, dobrovoľníkov, alebo súťažného výboru. Všetky sťažnosti sa adresujú iba súťažnému výboru. 
- Odmietnutie spolupráce so súťažným výborom pri vyšetrovaní porušení pravidiel. 
- Nevhodné správanie na ihrisku. 
- Poškodzovanie / rozbíjanie značiek na odpalisku. 
- Zanedbávanie starostlivosti o ihrisko - napríklad tým, že hráč neumiestňuje divoty, neupravuje po sebe bunkre, neopravuje stopy po dopadoch lopty   
na jamkoviskách, prípadne úmyselne poškodí hracie plochy a vybavenie. 
- Počuteľná, či viditeľná obscénnosť, vulgárne vyjadrovanie a gestá . 
- Akékoľvek správanie, ktoré sa podľa názoru súťažného výboru považuje za neetické 
- Prehnane temperamentné a neprimerané správanie kdekoľvek v oficiálnej oblasti majstrovstiev (klubovňa, golfové ihrisko, cvičné plochy, hotel atď.) 
- Neúčasť na slávnostnom odovzdávaní cien. Na jednotlivých podujatiach musia byť pri odovzdávaní cien prítomní hráči, ktorí sú ocenení (ak sa vopred 
neospravedlnia). V súťaži družstiev musia byť na slávnostnom odovzdávaní cien prítomní všetci hráči, pokiaľ súťažný výbor nestanoví inak. 
Každý, kto je svedkom porušenia pravidiel, divák, či ostatní súťažiaci, majú právo a povinnosť nahlásiť toto porušenie, či podozrenie na porušenie. 
Následné rozhodnutie je na súťažnom výbore. 
 

DISCIPLINÁRNY POSTUP A SANKCIE 
 
Ak sa predpokladá, že hráč, alebo iný člen tímu na podujatí SKGA porušil tento Kódex správania na podujatiach SKGA, alebo Pravidlá golfu a tento čin 
môže viesť k sankciám, súťažný výbor preverí a vyhodnotí známe skutočnosti. Prebehne rozhovor s predmetnou osobou, s jej súperom, spoluhráčom, 
markerom, caddym a kýmkoľvek iným, kto bol svedkom porušenia pravidiel, a to ešte pred skončením súťaže a vyhlásením výsledkov. 
 
Ak vyšetrovanie naznačuje, že došlo k porušeniu pravidiel 
Súťažný výbor môže prijať tieto opatrenia: 
(a) udeliť ústne pokarhanie / varovanie; alebo 
(b) diskvalifikovať hráča v súlade s pravidlom 1.2a. 
 
Závažné porušenie pravidiel správania, alebo pravidiel golfu 
Podľa golfového pravidla 1.2a môže byť hráč diskvalifikovaný v prípade vážneho priestupku. 
Hráč sa dopustil závažného priestupku, ak: 
� fyzicky zaútočí, alebo akýmkoľvek spôsobom napadne hráča, rozhodcu alebo inú osobu 
� ústne ohrozuje, alebo napáda hráča, funkcionára alebo inú osobu 
� úmyselne poškodí zariadenie,  vrátane ihriska a klubovne 
� ničí, alebo poškodzuje majetok 
� úmyselne porušuje Pravidlo (ako je definované v Pravidlách golfu a miestnych pravidlách) 
� úmyselne vráti nesprávne vyplnenú skórkartu  
� aj po udelení ústneho pokarhania / varovania, pokračuje v porušovaní pravidiel správania 
 
Vo všetkých prípadoch porušenia zašle predseda súťažného výboru disciplinárnej komisii SKGA hlásenie, ktoré sa týka diskvalifikácie, alebo zneužitia 
funkcie hráča alebo člena tímu. Disciplinárna komisia SKGA ďalej postupuje podľa Disciplinárneho poriadku SKGA.  


