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PROPOZÍCIE 
 
Organizátor 
Slovenská golfová asociácia, OZ, Kukučínova 26, 831 02, Bratislava  
skga@skga.sk 
M: +421 905 861 047 
 
V spolupráci s: 
 

Green Resort Hrubá Borša 

www.golfborsa.sk 

recepcia@golfborsa.sk 

 

Golfová 592/61, 
900 50, Hrubá Borša 
Slovenská republika 
GPS: N48.18021, E17.49891 
 
 
Dátum a miesto 
Piatok – Nedeľa 28.8.- 30.8. 2020, Green Resort Hrubá Borša 
 
Program 
 
Štvrtok  27.8.2020 
Tréningové kolo od 8:00 hod., (družstvá sú zodpovedné za registráciu svojich štartovacích 
časov, E: recepcia@golfborsa.sk   
 
Deň 1      Piatok 28.8. 2020 
8:00   1. súťažné kolo hra na rany podľa štartovej listiny 
    
Deň 2   Sobota 29.8. 2020 
8:00  2. súťažné kolo hra na rany podľa štartovej listiny 
   
Deň 3   Nedeľa 30.8. 2020 
8:00  finálové kolo hra na rany podľa výsledkov jednotlivých družstiev 
  vyhlásenie výsledkov 30 min. po ukončení turnaja 
 
Podmienky pre hráčov 
Vypísaná je súťaž o majstra Slovenska klubových družstiev mužov a o majstra Slovenska 
klubových družstiev žien.  
 
Jedná sa o súťaž 3-členných družstiev mužov a 3-členných družstiev žien. Klubové 
družstvá budú zložené z 3 mužov (môže cestovať aj 1 náhradník), resp. 3 žien (môže 
cestovať aj 1 náhradníčka). Všetci hráči musia spĺňať podmienky amatérskeho štatútu.        
Do súťaže môže prihlásiť klub maximálne tri (3) družstvá mužov a dve (2) družstvá žien, 
zmiešané družstvá nie sú dovolené. 
Kategóriu súťažný výbor otvorí len vtedy, ak sa do súťaže prihlási aspoň 5 družstiev.  
 

mailto:skga@skga.sk
http://www.golfborsa.sk/


                                                                                                       

 

 
Kluby nesmú zaradiť do svojej nominácie žiadneho nedomovského (hosťujúceho) člena, 
všetci hráči musia byť registrovaní v SKGA. Združené asociácie v SKGA nemôžu postaviť 
svoje družstvo. Pri klubovej nominácii nerozhoduje vek, hendikep hráčov je však stanovený 
na 25. Výnimku môže udeliť Súťažný výbor. 
Hráč môže reprezentovať len svoj domovský klub, v čase podania prihlášky musí byť 
nominovaný hráč platným domovským členom príslušného klubu, to znamená musí byť takto 
zavedený na serveri SKGA. Domovské členstvo musí byť platné minimálne od 28. júla 2020. 
Hráč môže v jednom roku reprezentovať iba jeden klub na klubových majstrovských 
súťažiach. 
 
Maximálny počet účastníkov je 126, v prípade zvýšeného záujmu má Súťažný výbor právo 
upraviť počet družstiev. 
  
Prihlášky: 
Písomné prihlášky družstiev s menovitou nomináciou hráčov (3 hráči a 1 náhradník ). Hráč , 
ktorý /ktorá/ nebude uvedený v mennom zozname nominovaných hráčov sa nemôže zapojiť  
do M-SR klubových družstiev. Zmena nominácie hráča /hráčky/ do súťažného kola sa môže 
uskutočniť najneskôr 30 min. pred zahájením súťažného kola.  
 
Prihlášku so zvýrazneným menom kapitána družstva je potrebné zaslať na E-mail 

adresu stk@skga.sk najneskôr do 24.8.2020 do 23:30 hod. 
 
Turnajový poplatok: 100 € / člen družstva 
Vstupný poplatok sa platí za každého hráča družstva uvedeného na písomnej prihláške.  
 
Súťažný výbor 
Riaditeľ:   T. Mikunda 
Členovia:   K. Búzek, R. Michalák 
Hlavný rozhodca:  R. Michalák 
Rozhodcovia:   rozhodcovia nominovaní klubom 
 
Technické ustanovenia  
Hrá sa systémom na rany bez vyrovnania na 3 súťažné kolá (54 jamiek) v kategórii mužov a 
žien. Do celkového výsledku družstva sa započítavajú dva najlepšie výsledky hráčov 
družstva z troch, z každého súťažného kola. V prípade rovnakého výsledku družstva po 
finálovom kole o víťazovi rozhodne “play-off“ na rany na jamkách, ktoré určí Súťažný výbor 
až do rozhodnutia. Do „play-off“ je za každé družstvo nominovaný jeden hráč. 
 
O umiestnení na ďalších miestach rozhoduje: 

1. nižší súčet dvoch najlepších výsledkov finálového kola  
2. nižší súčet dvoch najlepších  výsledkov druhého kola 
3. nižší súčet dvoch najlepších výsledkov prvého kola 
4. nižší súčet dvoch najlepších výsledkov družstva za 3 hracie dni 

Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Limited, podľa súťažného poriadku SKGA - najmä odseku 
III. o súťažiach družstiev http://www.skga.sk/resources/File/sutazny_poriadok_2011.pdf, 
doplnených podľa miestnych pravidiel ihriska. Podľa stavu ihriska môže Súťažný výbor v deň 
súťažného kola zmeniť počet hraných jamiek. 
 
Víťaz a ceny:  
Titul Majstra SR klubových družstiev mužov a žien na rok 2020 udelí SKGA víťaznému 
družstvu mužov a žien. Členovia družstiev (vrátane cestujúceho náhradníka) na prvých troch 
miestach získavajú vecné ceny. 
 
 

http://www.skga.sk/resources/File/sutazny_poriadok_2011.pdf


                                                                                                       

 

 
Rada (Poznámka k Pravidlu 10) 
Každé družstvo môže menovať kapitána tímu, ktorý ho vedie a robí rozhodnutia v mene 
družstva. Kapitán družstva môže byť súčasne hráčom družstva v súťaži /24.3/. Kapitánom 
družstva nesmie byť profesionálny hráč. Kapitán sa po ihrisku musí pohybovať peši.  

Každé družstvo môže mať dvoch poradcov /24.3/, ktorí dávajú rady členom tímu počas 
súťažného kola, nemôžu však vstupovať na jamkovisko, pokiaľ sa na ňom nachádza lopta 
člena ich tímu. Jedným poradcom musí byť kapitán družstva, druhým môže byť amatérsky 
golfista. Jeho meno musí byť oznámené súťažnému výboru pred zahájením činnosti. 

Divák – so skupinou (flajtom) môžu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi 
a nosičmi (caddies) nemôžu. Odstup od skupiny (flajtu) by mal byť aspoň 35 m. Majú 
zakázané vstupovať na jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov. Súťažný 
výbor má právo obmedziť pohyb divákov na ihrisku, príp. ho zakázať /kvôli 
bezpečnosti divákov a hráčov/. 

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 

 
 
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. 
 
Tréning - 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. 
 
Vozíky 
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je 
diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor. 
 
Odpaliská 
Muži – biele, Ženy – modré 
 
 
Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola. 
 
Protest: Možno podať pred vyhlásením výsledkov súťaže. 
 

ŠTK SKGA, 17.6. 2020 


