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Smernica Slovenskej golfovej asociácie 

o použití nesúťažných výsledkov pre hendikepové účely World Handicap System 

 

Článok I. 

1.  Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA“) ako národný športový zväz podľa zákona 

č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov vykonáva výlučnú pôsobnosť pre golf na 

území Slovenskej republiky. SKGA ako člen European Golf Association je na základe 

„Governance Agreement“ uzatvorenej medzi European Golf Association, R&A Rules Limited 

a United States Golf Association riadiacim orgánom pre dohľad, implementáciu 

a administráciu World Handicap System (ďalej len „WHS“) na území Slovenskej republiky. 

2. SKGA ako národná hendikepová autorita WHS touto smernicou určuje podmienky 

používania WHS pre (1) športový klub, ktorý je riadnym členom SKGA alebo pridruženým 

členom SKGA (ďalej len „klub“) a (2) individuálneho člena SKGA (ďalej len „hráč“), v súvislosti 

s použitím výsledkov hráča, ktoré hráč dosiahol z voľnej hry (ďalej len „nesúťažný výsledok“). 

Článok II. 

1. Nesúťažný výsledok môže hráč odohrať a použiť pre hendikepové účely za dodržania 

týchto pravidiel: 

- Hráč nahlási klubu (spravidla zamestnancovi recepcie klubu) svoj úmysel hrať na 

úpravu hendikepu (ďalej len „HCP“) ešte pred zahájením kola. 

- Hráč uhradí poplatok za spracovanie nesúťažného výsledku (v prípade, ak si klub 

takýto poplatok za spracovanie nesúťažného výsledku účtuje) 

- Nesúťažný výsledok môže hrať hráč s HCP indexom v celej škále HCP, teda od +9 až 

do 54. 

- Hráč oznámi klubu (spravidla zamestnancovi recepcie klubu) počet jamiek, ktoré 

plánuje hrať (9 alebo 18) – minimálny počet odohratých jamiek potrebný pre HCP 

účely je 9. 

- Hráč oznámi klubu (spravidla zamestnancovi recepcie klubu) meno zapisovateľa 

(hráči si môžu zapisovať navzájom). Zapisovateľ môže byť hráč z celého spektra 

HCP, teda od +9 až do 54. 

- Pre zapísanie výsledku na 9 jamiek hráč musí odohrať 9 jamiek (vrátane prípadných 

škrtov, musí však 9 jamiek prejsť). 

- Pre zapísanie výsledku na 18 jamiek hráč musí odohrať minimálne 11 jamiek, 

ostatné prípadne dopočíta server SKGA. 

- Hráč je povinný odovzdať klubu výsledkovú kartu čo najskôr po dohratí kola. 
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- Opakované neodovzdanie výsledku bude oznámené HCP autorite (klubu) daného 

hráča. Klubu (HCP autorite hráča) sa neodporúča automaticky zhoršovať HCP index, 

prípady je potrebné individuálne a citlivo posúdiť. Trestom môže byť, naopak, 

práve zlepšenie HCP indexu. 

- Hráč je povinný dodržiavať počas hry Pravidlá golfu R&A Rules Limited a United 

States Golf Association; žiadne dohody o porušení pravidiel nie sú prípustné. 

-  V prípade, ak predpisy SKGA zakazujú  upravovať bunkre, lopta zahratá do 

pošliapaného (prípadne splaveného, zhrnutého piesku v bunkri môže byť 

považovaná za loptu v abnormálnych podmienkach ihriska a beztrestne spustená 

v tom istom bunkri, v súlade s pravidlami. Mimo bunker môže byť lopta spustená 

s jednou trestnou ranou). Pravidlo 16.1c 

- V prípade, ak predpisy SKGA prikazujú vyplniť a/alebo zvýšiť plochu jamiek, pri 

vyplnení a/alebo zvýšení plochy jamiek môže dôjsť k situácii, kedy lopta nie je 

celým objemom pod povrchom jamkoviska. Dočasné pravidlo umožňuje považovať 

loptu za dohratú, keď je akoukoľvek svojou časťou pod povrchom jamkoviska. A to 

aj v prípade, že sa nedotýka vlajkovej tyče. Akákoľvek časť lopty v jamke a  pod 

povrchom  jamkoviska sa rovná dohratej jamke. 

- V prípade, ak predpisy SKGA zakazujú vybrať vlajku, vlajka nesmie byť z jamky 

vybratá a  nie je povolené sa jej dotýkať. 

- Pri hre na úpravu HCP v rámci nesúťažného výsledku je potrebné postupovať 

podľa tohto vzoru miestneho pravidla E-5 

Pokiaľ je hráčova lopta po údere stratená alebo je známe, či prakticky isté, že skončila 

za hranicami ihriska, hráč môže postupovať podľa pravidla o hre z pôvodného miesta 

so stratou vzdialenosti a jednou trestnou ranou. 

Alebo s trestom dvoch trestných rán môže hráč loptu spustiť v zóne pre spustenie 

lopty, podľa Pravidla 14.3 

Referenčnými bodmi sú: 

(a). Odhadovaná poloha lopty: Bod, v ktorom sa lopta podľa odhadu môže nachádzať: 

• Miesto, kde ostala v pokoji na ihrisku 

• Miesto, kde posledný raz preťala hranicu ihriska pred opustením ihriska. 

(b). Referenčný bod na ferveji: Bod na ferveji práve hranej jamky, ktorý je najbližšie                           

k referenčnému bodu lopty, ale nie bližšie k jamke ako tento bod. 

Za fervej považujeme pri použití tohto pravidla trávnatú plochu kosenú na výšku 

ferveje a nižšiu. 

 

Veľkosť zóny pre spustenie lopty závisí od referenčného bodu a nachádza sa medzi: 

• Spojnica jamky a referenčného bodu lopty a dvoch dĺžok palice od tejto línie a 
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• Spojnica jamky a referenčného bodu na ferveji a dvoch dĺžok palíc smerom na fervej 

Ale s týmito obmedzeniami: 

Zóna pre spustenie lopty musí byť: 

• V štandardnej zóne 

• Nesmie byť bližšie k jamke ako referenčný bod lopty 

 

Pokiaľ hráč uvedie loptu do hry na základe tohto miestneho pravidla: 

• Pôvodná lopta, ktorá je stratená alebo mimo hraníc ihriska nie je ďalej v hre a nesmie 

sa s ňou ďalej hrať. 

• Platí to aj vtedy, ak sa pôvodná lopta nájde do troch minút (Pravidlo 6.3b). 

Hráč nesmie využiť túto úľavu, pokiaľ pôvodná lopta: 

• Je známe alebo prakticky isté, že lopta skončila v trestnej zóne, alebo 

• Hráč zahral úder s trestom straty vzdialenosti a jednej trestnej rany z pôvodného 

miesta (Pravidlo 18.3). 

 

Hráč ju však môže využiť pri provizórnej lopte, ktorá je stratená alebo za hranicami ihriska. 

 

Trest za hru z nesprávneho miesta pri porušení miestneho pravidla: Všeobecný trest – 2 

trestné rany) Pravidlo 14.7a 

 

 

E-5 DIAGRAM 1: Stratená lopta 

 

 
 

https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-7a
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E-5 DIAGRAM 2: Lopta za hranicami ihriska 

 

 
 

 

 

E-5 DIAGRAM 3: Lopta stratená, alebo za hranicami ihriska v blízkosti jamkoviska 
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2. Klub upozorní hráčov, ktorí sú členmi iných národných hendikepových autorít 

(zahraničných asociácií a federácií) na to, že klub s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky 

môže potvrdiť takémuto hráčovi výsledkovú kartu, nevie však zaručiť, že domovská 

hendikepová autorita hráča tento výsledok uzná a započíta. Hráči sami musia poznať pravidlá 

pre nesúťažné výsledky, platné na ich území ich domovskej hendikepovej autority, a tiež to, či 

ich domovská hendikepová autorita zahraničné výsledky akceptuje. 

Článok III. 

1. Kontrolu nad dodržiavaním predpisov SKGA vykonáva SKGA. Sankcie a opatrenia za 

porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutí orgánov SKGA sú upravené 

v Disciplinárnom poriadku SKGA.   

2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30.04.2020. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.04.2020 

 


