
   

 

                                                                                                

 
 
 

 

 
 

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 

 
v spolupráci s Golfovým klubom Sedín 

 
vyhlasuje 

 
Medzinárodné seniorské majstrovstvá Slovenska v hre na rany 2020 

 
Sedin Golf Resort, Sedín 

 
22. - 24.6.2020 

 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
Vážení golfisti,  

 
 

Slovenská golfová asociácia Vás srdečne pozýva na otvorené Medzinárodné seniorské 
majstrovstvá Slovenska 2020, ktoré sa uskutočnia v Sedin Golf Resort, v dňoch 22. – 24. 
júna 2020. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
JUDr. Tomáš Stoklasa  
Prezident SKGA  
 
 
 

 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
PROPOZÍCIE 
 
Organizátor 
Slovenská golfová asociácia, OZ, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava  
skga@skga.sk 
T/F: +421 2 44450727 
M: +421 911 446 366 
 
V spolupráci s: Sedin Golf Club, o.z., Sedín 110, Veľké Úľany - Nové Osady, 925 22 

 
Dátum a miesto 
 
22. - 24. jún 2020, Sedin Golf Resort, www.golfsedin.sk 
 
 

Program  Nedeľa 21.6.2020 

8:00–17:00 Registrácia – Golfová recepcia, tréningové kolo (hráči sú zodpovední za 

rezerváciu svojich štartovacích časov), +421 31 370 0307, info@golfsedin.sk 

 

18:00   Slávnostné otvorenie majstrovstiev 
 
Deň 1  Pondelok 22.6.2020 
8:00  1. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovacej listiny 
  

Deň 2   Utorok 23.6.2020 
8:00  2. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovacej listiny (podmienky 

“cut“-u uvedené nižšie) 
   
Deň 3   Streda 24.6.2020 
8:00  3. kolo hra na rany, postupný štart z 1. jamky podľa štartovej listiny 
 
 
 
Kategórie 
 
Majstrovstvá Slovenska v hre na rany (národné) 
1. Muži 
2. Ženy 
3. Muži masters 
4. Ženy masters 
 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre na rany:  
5. Muži 
6. Ženy 
7. Muži masters 
8. Ženy masters 
  
V národných kategóriách budú vyhlásení prví traja hráči. Majstri Slovenska získavajú titul Majster 
Slovenska v hre na rany pre príslušný rok. O národného majstra Slovenska môže bojovať iba hráč 
slovenskej národnosti registrovaný v jednom z členských klubov SKGA. V medzinárodných 
kategóriách budú vyhlásení len víťazi. 
 
Podmienky pre hráčov 
Hráč musí spĺňať štatút amatérskeho golfistu, byť členom jedného z klubov SKGA, prípadne inej 
národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii predloží členský preukaz SKGA. Hráči inej národnej 
federácie predložia členskú kartu.  
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Maximálny počet účastníkov je 140 (70 mužov a 70 žien). Súťažný výbor môže pomer upraviť         
na základe HCP prihlásených hráčov a prihlášok.  
  
Limit HCP pre zahraničných účastníkov je v kategórii mužov 19 a v kategórii žien 22. Kategória 
masters HCP limit 26 
 
V prípade vyššieho záujmu účastníkov turnaja budú uprednostnení hráči s nižším HCP. Súťažný výbor 
si vyhradzuje právo upraviť vo výnimočných prípadoch tieto kritériá. 
 
Poplatky – 110 €  /zahŕňa fee, štartovné a pitný režim/ 
 
Tréningový deň nedeľa 21.6.2020 si hradia hráči sami – podľa cenníka a platných zliav pre 
seniorov 
 
Ubytovanie 
Hotel Gate One Bratislava (45 min) Penzión Walter (5 min), hotely v meste Senec (20 min), v meste 
Sládkovičovo (15 min) 
Prihlášky 
Zahraniční hráči cez e-mail: stk@skga.sk 
Členovia SKGA sa musia prihlásiť cez server www.skga.sk.  
Uzávierka prihlášok: piatok 19.6. 2020 o 23:30 hod.  
 
Súťažný výbor 
Riaditeľ:   Jaroslav Lacuška 
Členovia:   P. Kadlíček, Rastislav Michalák 
Hlavný rozhodca:  Rastislav Michalák 
Rozhodcovia:  nominovaní SKGA  
 
Technické ustanovenia 
Hrá sa súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania na štyri 18 jamkové súťažné kolá (72 jamiek).  
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa Miestnych pravidiel. Podľa stavu ihriska 
môže Súťažný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek. 
 
 
Nosič 
Hráčom sa povoľuje počas súťažného kola využívať nosiča. Nosičom nemôže byť osoba so štatútom 
profesionálneho golfistu. 
 
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 
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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. 
 
Vozíky 
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je diskvalifikácia. 
Výnimka len po schválení súťažným výborom. Kategória Masters môže použiť dopravu kedykoľvek po 
zaplatení poplatku za vozík, bez dokladovania a výnimky. 
 
Odpaliská 
Muži – biele 
Ženy – modré 
Muži masters – žlté 
Ženy masters - červené 
 
Cut 
Ak sa zúčastní v kategórii viac ako 40 hráčov, cut 60% + ties. Do 40 hráčov v kategórii bez cutu. 
 
Rozhodnutie pri rovnakých výsledkoch 
O poradí na prvom mieste vo všetkých kategóriách rozhoduje “rýchla smrť“, play-off rozohrávka        
na jamke, ktorú určí Súťažný výbor. Odohrá sa po dohraní súťažného kola všetkými účastníkmi play-
off. 
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje výsledok posledného kola na posledných 18-tich, 9-tich, 
6-tich, 3-och a 1-nej jamke posledného kola v tomto poradí – v zmysle platného Súťažného poriadku 
SKGA. 
 
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. 
 
 
Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola. 
 
 
 
Protest: Možno podať pred vyhlásením výsledkov súťaže. 
 


