
 
 
 

 

PROPOZÍCIE SKGA JUNIOR TOUR 2017 
 

 
Organizátor:   Slovenská golfová asociácia 
 
Spoluorganizátor:  Penati Golf Club / Legend GC  7. - 9.4. 
    Golfový Club Skalica    19.- 21.5. 
    Golf Club Welten    8. - 9.7. 
    Golf & Country Club Hron   27. - 28.7. 
    Golfový klub Hrubá Borša   9. - 10.9. 
 
1. Kategórie: 
 
A: juniori U21 – max. HCP 18,4  
B: juniorky U21 – max. HCP 26,4 
C: dorastenci U16 – max. HCP 18,4 
D: dorastenky U16 – max. HCP 26,4 
 
(Súťažný výbor a ŠTK v individuálnych prípadoch môže zmeniť zaradenie hráča do inej 
kategórie na základe jeho výkonnosti, veku, či požiadaviek trénera reprezentácie) 
 
Kategórie A-D sa hrajú na tri/resp. dve kolá na rany bez vyrovnania s úpravou HCP, 
vyhodnotení budú najlepší traja v kategóriách. 
 
2. Odpaliská 
Budú určené Súťažným výborom pre jednotlivé podujatia  
 
3. Podmienky účasti 
Hráč musí byť členom SKGA, prípadne inej zahraničnej golfovej federácie.  
Prednostné právo na zaradenie do súťaže má v  každej kategórii A-D 9 hráčov v poradí 
podľa najlepšieho HCP. Ďalší v poradí budú zaradení hráči podľa najlepšieho HCP v  kat. 
A-D. 
Maximálny počet účastníkov 72 má Súťažný výbor právo upraviť v prípade prihlásenia 
veľkého počtu hráčov. 
 
Prihlášky :  www.skga.sk 
 
Poplatky za hru – „fee” – 70€ /3 kolový turnaj/, resp. 50 € /2 kolový turnaj/ 
 
4. Vyhlásenie výsledkov 
 
V kategóriách A - D budú vyhlásené prvé tri miesta, ak sa kategórie zúčastní minimálne 5 
hráčov. 
Rovnaký výsledok: o poradí pri rovnakom výsledku sa rozhoduje podľa platného Súťažného 
poriadku (článok 2.5.3). V kategóriách A-D rozohrávka o 1.miesto “Play -off“ na jamkách, 
ktoré určí Súťažný výbor. 
 
Ceny: Vecné ceny pre prvé tri miesta v kategóriách A – D zabezpečí SKGA. 
 
 



5. Technické ustanovenia 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Rules Limited, Súťažného poriadku a Miestnych pravidiel. 
 
Čas štartu (pravidlo 6-3a) 
Nasadenie hráčov na štart stanoví Súťažný výbor. Štartová listina bude zverejnená na serveri 
skga a recepcii spoluorganizujúceho klubu deň pred začiatkom súťažného kola do 16,00 hod.  
Oneskorený príchod na štart do 5 min. 2 trestné rany na prvej jamke, viac ako 5 min. 
diskvalifikácia. 
 
Cut 
Po dvoch kolách: 60 % hráčov z každej vekovej kategórie + ďalší hráči s rovnakým 
výsledkom. Presné počty pre dané kategórie budú zverejnené pred začiatkom 1. súťažného 
kola. 
 
Nosič (poznámka k pravidlu 6-4) 
 
Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať nosiča. 
Trest za porušenie pravidla:  
Na rany: dva trestné údery na každej jamke, na ktorej bolo porušenie pravidla zistené, 
maximálne však 4 trestné údery v kole. Ak je pravidlo porušené medzi dvoma jamkami, trest 
sa vzťahuje na nasledujúcu jamku.  
 
Divák – so skupinou (flajtom) môžu chodiť aj diváci, ale komunikovať s hráčmi 
nemôžu. Odstup od skupiny (flajtu) minimálne 30 m. Majú zakázané vstupovať na 
jamkovisko a musia sa riadiť pokynmi rozhodcov  a organizátorov. Súťažný výbor má 
právo obmedziť pohyb divákov na ihrisku, príp. ho zakázať /kvôli bezpečnosti divákov a 
hráčov/ 
 
Tempo hry v zmysle Pravidiel golfu (pravidlo 6-7, pozn. 2) 
 
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za porušenie je 
diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor. 
 
Použitie elektronických prístrojov na meranie vzdialeností je zakázané.  
 
Súťažný výbor (pravidlo 33) 
Určí Športovo-technická komisia SKGA. Súťažný výbor môže pred jednotlivými turnajmi 
menovať hlavného rozhodcu a stanoviť jeho právomoci. 
Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách.  
Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v  zmysle pravidla 33-7. 
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v  propozíciách turnaja. 
 
Protest : Možno podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením def initívnych výsledkov 
súťaže. Rozhodnutie Súťažného výboru je konečné. 
 
 
 
 
 

v Bratislave, 7.3. 2017, ŠTK SKGA 


