
 
 

Regionálna Túra olympijských nádejí 2017 
 

1. ORGANIZÁTOR 
 

a) SKGA 
b) Golfové kluby 

 

2. CIEĽ A POSLANIE SÚŤAŽE: 
 

c) Pravidelná previerka výkonnosti jednotlivcov v regiónoch v najmladších kategóriách 
d) Zapojiť do súťaže čo najväčší počet registrovaných golfistov 

 
3. FORMÁT REGIONÁLNEJ TON: 

 
a) Turnaje sa hrajú na jedno kolo v deň, ktorý určí usporiadajúci klub 
b) Termín turnaja regionálnej TON nesmie kolidovať s termínom národnej TON 
c) Na každom turnaji sa budú vyhodnocovať prvé 3 miesta v súťaži jednotlivcov v každej kategórii (viď 

časť Kategórie)  
d) Súťaž sa otvára v 4 kategóriách (viď časť Kategórie), každá sa hodnotí samostatne 
e) Hrá sa na stableford netto, podľa zaradenia hráčov do jednotlivých HCP kategórií (podrobnosti v časti 

Kategórie) 
f) Kluby môžu na každom, alebo niektorom z turnajov zorganizovať sprievodné súťaže (longest drive, 

nearest to the pin) 
g) Víťazi turnajov získajú symbolické ceny 

 
4. KATEGÓRIE: 
 

4.1. Hlavné kategórie pre súťaž jednotlivcov: 

Kód Názov   Vek HCP Rok narodenia 

A Midi Boys 13 - 14 rokov 26,5 – 54 2003 2004 

B Midi Girls 13 - 14 rokov 26,5 – 54 2003 2004 

C Mini Boys 0 - 12 rokov 26,5 – 54 2005 a viac 

D Mini Girls 0 - 12 rokov 26,5 – 54 2005 a viac 
 

5. PRIHLÁSENIE A ÚČASŤ V SÚŤAŽI: 
 

5.1. Súťaže jednotlivcov sa môžu zúčastniť: 
 
Všetci hráči registrovaní v SKGA spĺňajúci kritériá pre danú kategóriu 
 
5.2. Prihlásenie jednotlivcov do súťaže a na jednotlivé turnaje: 
a) Hráči sa prihlasujú na jednotlivé turnaje samostatne cez server SKGA 
b) V prípade veľkého záujmu hráčov si usporiadajúci klub vyhradzuje právo obmedziť počet 

prihlásených, tak aby nebola  prekročená maximálna kapacita ihriska 



c) Pri prekročení kapacity súťaže majú prednosť pri prihlásení hráči s nižším HCP 

 
6.ŠTARTOVNÉ A POPLATKY: 
 

a) Štartovné a fee na turnaj pre hráčov: 15 €/turnaj, toto štartovné je príjmom pre usporiadajúci klub 
 

7. ORGANIZÁCIA TURNAJOV  
 

7.1. Usporiadajúci klub zabezpečí: 
 
a) rezerváciu ihriska v dohodnutom termíne 
b) účasť dostatočného počtu organizátorov 
c) zabezpečenie organizácie jednotlivých turnajov priamo na mieste konania 
d) materiálne vybavenie rozhodcov a organizátorov 
e) účasť rozhodcov účasť marshalla 
f) prípravu ihriska 
g) kontrolu spracovania a vyhlásenie výsledkov 
h) poplatok za hru 15,-Eur pre hráča 
i) lopty na driving range pre hráčov, ( košík pre hráča, min. 25 loptičiek ) 
j) občerstvenie pre hráčov 
k) zdravotnícku službu (rýchle zabezpečenie zdravotníka v prípade potreby) 
l) riešenie protestov ( Súťažný výbor ) 

 
 

8. HRACÍ SYSTÉM  
 

8.1. Hrací systém turnajov  
 

Kód Názov   HCP Spôsob hry Odpaliská* 

A 1 Midi Boys  26,5 - 54 9 jamiek stableford netto Žlté 

B 1 Midi Girls  26,5 - 54 9 jamiek stableford netto Červené 

C 1 Mini Boys  26,5 - 54 9 jamiek stableford netto Červené 

D 1 Mini Girls  26,5 – 54 9 jamiek stableford netto Červené 
 

 
 
 
9. SYSTÉM HODNOTENIA: 
 

9.1. Hodnotenie turnajov 
a) na každom turnaji sa udeľujú ceny za prvé tri miesta . 
b) stableford netto podľa hracieho systému (viď bod 9.) 
c) o poradí pri rovnakom výsledku sa rozhoduje podľa platného Súťažného poriadku SKGA  

 
11. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

a) hrá sa podľa platných Pravidiel golfu vydaných R&A v roku 2016 a podľa Miestnych pravidiel daného 
ihriska 

b) nosiči (caddies) môžu pomáhať svojím hráčom podľa platných Pravidiel 
c) na regulárnosť súťaže dohliadajú delegovaní rozhodcovia 
d) pomalá hra môže byť potrestaná napomenutím, pri opakovanom napomenutí 1 trestnou ranou pri 3. 

napomenutí 2 trestnými ranami 
e) za hrubé nešportové správanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle Pravidla 33-7 



f) protest je možné podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením definitívnych výsledkov súťaže 
g) rozhodnutie Súťažného výboru je konečné 
h) divák – so skupinou (flajtom) môžu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi a nosičmi 

(caddies) nemôžu. Odstup od skupiny (flajtu) by mal byť aspoň 30m. Majú zakázané vstupovať 
na jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov. Organizátor môže z bezpečnostných 
dôvodov obmedziť , alebo zakázať pohyb divákov na ihrisku!!!    

i) tréningové kolo je individuálne 
j) hráči a vedúci klubov sú povinní rešpektovať a riadiť sa pokynmi riaditeľa súťaže, prípadne osobami 

ním poverenými 
 

Miesta a dátumy konania jednotlivých regionálnych budú zverejnené na www.skga.sk. 
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja. 
 

http://www.skga.sk/

