
                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÁ GOLFOVÁ LIGA MID AM/SENIOR 

PROPOZÍCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 
 

 

 

 

ORGANIZÁTOR:   Slovenská golfová asociácia 

MIESTO KONANIA:   Slovenské kluby – podľa kalendára SKGA 2022 

   

KVALIFIKÁCIA:   9.-10.4.2022  MID AM Senior SKGA Tour I  

7.-8.5.2022  MID AM Senior SKGA Tour II  

20.-21.8.2022 MID AM Senior SKGA Tour III  

FINÁLE:    27-28.8.2021   

PODMIENKY PRE TÍM:  Člen SKGA s vyrovnanými záväzkami voči SKGA. Vstupný 

     poplatok do ligy = 300 Eur za tím, Fee na jednotlivé 

     kvalifikačné kolá, ani finále tento poplatok nezahŕňa. 

PODMIENKY PRE ÚČASŤ HRÁČA: Platný člen zúčastneného klubu (aj nedomovský),                

bez rozdielu pohlavia. Členstvo musí byť platné 

k 15.3.2022. 

Veková kategória = 25+ 

Amatérsky hráč s max. HCP indexom 18 ku 15.3.2022. 

PRIHLASOVANIE: Klub zašle organizátorovi nominačný zoznam min. 4        

a  max. 6 hráčov pre danú sezónu do 15.3.2022. 

V prípade, že klub nahlási minimálny počet hráčov (4), 

môže dvoch hráčov dohlásiť kedykoľvek v priebehu 

ročníka. Musí sa tak stať najneskôr deň pred začiatkom 

kvalifikačného kola, na ktoré má daný hráč nastúpiť. Táto 

možnosť sa netýka nasadenia na finále. Každý tím môže 

v priebehu kvalifikačných kôl (netýka sa finále) vymeniť 

dvoch hráčov za dvoch náhradníkov. Hráč, ktorý bol 

nahradený sa už do ligy vrátiť nemôže. Náhradník musí 

byť v deň, kedy je nominovaný, členom (môže byť aj 

nedomovským) daného klubu. 

 Hráč musí byť riadne prihlásený na dané kvalifikačné 

kolo. 

 



                                     

 
 

KAPACITA TÚRY: Max. 1 tím za jeden klub (tímy môžu byť zmiešané M/Ž, 

členom tímu môže byť aj nedomovský člen klubu, 

členstvo v danom klube ku 15.3.2022 je však 

povinnosťou).  

FORMÁT HRY KVALIFIKÁCIA: Základ  - Rany brutto (3 najlepšie výsledky z prihlásených 

     členov tímu) súčet 2 kôl. Každý hráč je povinný                    

     po odohratej jamke, na nasledujúcom odpalisku, zapísať 

     skóre do elektronickej skórkarty. (Hráči sa môžu  

     dohodnúť na tom, aby do e-karty zapisoval výsledky iba 

     jeden z nich, musí to však byť po každej dohratej jamke). 

     Okrem toho si hráči vedú povinne aj klasickú, papierovú 

     skórekartu, ako je zaužívané. Nezapisovanie do e-karty 

     bude považované za porušenie podmienok súťaže  

     a trestané všeobecným trestom 2 trestných rán. 

 Tímu sa započítajú 3 najlepšie z dosiahnutých výsledkov. 

Hráči, ktorí sú na prihláške tímu ku 15.3.2022, musia 

ostať v danom tíme počas celého ročníka. Prestup          

do iného tímu, prípadne presun do druhého tímu toho 

istého klubu, po uzávierke prihlášok nie je možný.  

 Pri zhodnom výsledku tímov v jednotlivých dvojkolách 

kvalifikácie určuje poradie výsledok štvrtého hráča 

v súčte rán z dvoch kôl, prípadne posledného kola, 9, 6, 

3 a na poslednej jamke. Ak sa nerozhodne ani týmto 

spôsobom, tímy dostanú rovnaký počet bodov. Tím, ktorý 

nasadil len 3 hráčov skončí automaticky na horšom 

mieste, ak bude potrebné rozhodnúť medzi viacerými 

tímami s 3 hráčmi, bude vyššie spomenutým spôsobom 

rozhodovať výsledok najlepšieho hráča z tímu (ak majú 

dvaja hráči rovnakého tímu zhodný výsledok, môžu 

použiť ako rozhodujúci výsledok hráča, ktorý mal lepšie 

splnené vyššie spomenuté kritériá - súčet rán z dvoch 

kôl, prípadne posledného kola, 9, 6, 3 a na poslednej 

jamke). Ak sa nerozhodne ani týmto spôsobom, tímy 

dostanú rovnaký počet bodov. Družstvo, ktoré v niektorej 

z jednotlivých kvalifikácií (súčet rán za dva hracie dni) 

neodovzdá minimálne tri platné výsledky, dostane            

za danú kvalifikáciu 0 bodov, ale v lige pokračuje ďalej. 

  

 



                                     

 
 

 Bodovanie za umiestnenie v jednotlivých kvalifikáciách: 

 

Poradie  Počet bodov 

1. 20 Bodov 

2. 16 Bodov 

3. 13 Bodov 

4. 12 Bodov 

5. 11 Bodov 

6. 10 Bodov 

7. 9 Bodov 

8. 8 Bodov 

9. 7 Bodov 

10. 6 Bodov 

11. 5 Bodov 

12. 4 Body 

13. 3 Body 

14. 2 Body 

15. 1 Bod 

 

FORMÁT HRY FINÁLE: Po skončení kvalifikácie a určení jej konečného poradia, 

postúpi do finále 8 tímov. V prvom hracom dni finále 

budú tímy hrať A - 1. s 8., B - 2. so 7., C - 3. so 6. a D - 4. 

s 5. Popoludní víťazi dopoludňajších zápasov medzi 

sebou A – D, B – C. Tiež porazení medzi sebou A – D, B – 

C. Počas druhého dňa finále potom víťazi týchto duelov 

hrajú o konečné 1., 3., 5., 7. miesto. 

 Finálové zápasy - hra na jamky  (1 x foursome,  2 x single) 

proti nasadenému tímu o lepšiu priečku v celkovom 

poradí.  

  



                                     

 
 

  

 Dopoludnia 1 x foursome a 2 x single na 12 jamiek (hrá 

sa o 3 body celkovo).  

 Popoludní 1 x foursome a 2 x single na 12 jamiek (hrá sa 

o 3 body celkovo).  

 Druhý finálový deň sa hrá o konečné umiestnenie - 1 x 

foursome a 2 x single na 18 jamiek (hrá sa o 3 body 

celkovo).   

 Zápasy sa hrajú do rozhodnutia. Nemôžu byť 

rozpolené s výnimkou situácie, keď je už celý zápas 

medzi družstvami rozhodnutý. V takomto prípade 

porazené družstvo môže zápas vzdať a ukončiť, alebo 

pokračovať až po 12./18. jamku. Takýto zápas je možné 

aj rozpoliť, prípadne ho môže celkový víťaz darovať 

a ukončiť predčasne.  

 Tím, ktorý nemá k dispozícii 4 hráčov do zápasov, jeden 

zápas automaticky prehráva. Tím, ktorý nemá 

k dispozícii ani 3 hráčov, nebude do finále pripustený 

a automaticky obsadí horšiu priečku. 

ODPALISKÁ:    Biele / Modré, prípadne primeraný ekvivalent podľa  

     vzdialeností, používaných SKGA pre podujatia danej 

     vekovej kategórie (iné, ak ihrisko používa iné značenie). 

POČET KÔL:    Tímy odohrajú 3 dvojdňové kolá v základnej časti + 2 

     finálové dni. 

SCORING: Server SKGA + Genius golf digital scoring s webovým 

rozhraním NGL na stránke SKGA. 

MIESTNE PRAVIDLÁ:   Merače povolené / autíčka zakázané / hrá sa podľa  

     podmienok súťaží SKGA (hard card SKGA), pravidiel 

     golfu a Súťažného poriadku SKGA. 

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:   Určí Športovo - technická komisia SKGA. Za hrubé  

     nešportové správanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže. 

     Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny  

     v propozíciách. 

 


