
 
 

Finančné podmienky pre organizovanie majstrovských súťaží SKGA 
 
Tento vnútorný predpis upravuje výšku finančných náhrad za organizovanie vybraných 
majstrovských súťaží SKGA pre usporiadajúce golfové kluby. 
 

Základné podmienky: 
* golfový klub organizuje niektorú z nasledovných majstrovských súťaží SKGA – Majstrovstvá 

SR v hre na jamky, M SR v hre na rany, M SR juniorov v hre na rany, M SR družstiev, M SR 
stredných škôl, M SR žiakov, turnaj SKGA túry resp. SKGA junior túry, TON, Mid Am SKGA túra, 
M SR Mid Age na rany, SKGA Senior túra a M SR v kategórii senior golfový klub od účastníkov 
spĺňajúcich kritériá HCP vrátane zahraničných hráčov vyberá nasledovné poplatky:  
- 125 EUR za hráča 21+, resp. 85,- EUR za hráča U21 /juniora/ pri turnajoch SKGA túry 

dospelých na 3 hracie kolá. Študenti riadneho denného štúdia vo veku do 26 rokov platia 
poplatky ako juniori; 

- 125 EUR od účastníka Medzinárodných majstrovstiev SR hraných na 3 kolá na rany, 
spĺňajúceho kritériá HCP, vrátane zahraničných hráčov; 

- 85 EUR za juniora pri M SR juniorov, resp. 3 - kolovom turnaji SKGA Junior Tour. 
- 150 EUR od účastníka Medzinárodných majstrovstiev SR hraných na 4 kolá na rany, 

spĺňajúceho kritériá HCP, vrátane zahraničných hráčov;  
- 90 EUR za účastníka podujatia Mid Am a Senior Tour (2 hracie dni); 
- 80 EUR od účastníka Majstrovstiev SR v hre na jamky; 
- 115 EUR za hráča – člena družstva v súťaží M SR družstiev; 
- 20 EUR za 1 hrací deň od účastníkov súťaží TON, M SR žiakov U12 a U14, Súťaže družstiev 

detí o Pohár prezidenta SKGA /U14/.  
* golfový klub rešpektuje v plnom rozsahu propozície súťaží schválených ŠTK SKGA, 
* golfový klub dodržiava smernicu pre usporiadanie majstrovských súťaží SKGA, 
* golfový klub akceptuje metodickú a kontrolnú činnosť ŠTK SKGA a Prezídia SKGA pri príprave 

ihriska, príprave a priebehu súťaže a jej vyhodnotenia. 

 
Pri splnení týchto základných podmienok má golfový klub ako organizátor turnaja z uvedených 
majstrovských súťaží SKGA nárok na finančný a nefinančný príspevok SKGA nasledovne: 
* príspevok 10,- EUR na hrací deň pri organizovaní turnaja kategórie Regionálna TON na hráča, 
* zabezpečenie pitného režimu pre hráčov zo strany SKGA pre všetky druhy turnajov s 

výnimkou regionálnych turnajov TON, 

* zabezpečenie kontroly a značenia ihriska zo strany ŠTK SKGA, poskytnutie kvalifikovaného 
hlavného rozhodcu na hracie dni súťaže bezodplatne pre všetky druhy turnajov /neplatí pre 
regionálne turnaje TON/, zabezpečenie potrebného počtu kvalifikovaných rozhodcov na 
hracie dni M SR jednotlivcov na rany dospelých a juniorov bezodplatne, 

* zabezpečenie cien pre víťazov oficiálnych kategórií majstrovskej súťaže. Stravovanie počas 
hracích dní si účastníci hradia individuálne. 
 
 

 



Golfový klub – organizátor majstrovskej súťaže môže pri nenaplnení dovolenej kapacity turnaja 
hráčmi spĺňajúcimi HCP kritériá vyhlásiť ako samostatnú kategóriu „open“ – podmienky účasti a 
hracie fee resp. štartovné si má právo v tomto prípade určiť individuálne. 

 
 
 

V Bratislave dňa 11.3.2021 

 


