
Detská golfová liga 

 

 

Detská golfová liga je súbor 5 základných 9 jamkových turnajov, bez úpravy HCP a 1 finálový 

turnaj určených pre deti vo veku od 7 - 13 rokov, s HCP 26,5 - BEZ. Týchto turnajov sa môžu 

zúčastňovať výbery detí z klubov prihlásených do tejto ligy. 

Zúčastnené kluby pre rok 2018:  Golf & Country Club Piešťany 

     Golf Club Bojnice 

     Golfový a Športový Klub Trenčín 

     Golf & Country Club Hron 

     Žilinsko Rajecký Golfový Club 

     Golfový klub Golf Trnava 

Riaditeľ súťaže a súťažný výbor: riaditeľom súťaže je Ing. Peter Kadlíček. Členovia súťažného 

výboru sú vždy jedna osoba zvolená zo zúčastneného klubu. Tieto osoby môžu aj nemusia 

pravidelne navštevovať konkrétne turnaje. Súťažný výbor rozhoduje o prípadných sťažnostiach, 

ktoré budú nahlásené do 15 minút po odohraní posledného flightu. Poplatok za sťažnosť je 20€, 

pri oprávnenej sťažnosti sa tento poplatok vracia. 

 

Spôsom hry: Turnaj sa uskutoční vždy jedenkrát do mesiaca na ihrisku jedného so zúčastnených 

klubov. Súťažným dňom bude vždy sobota, vybraná daným ihriskom. Turnaja sa môžu zúčastniť 

len deti, ktoré spĺňajú vyššie špecifikované podmienky. Na prvých 5  turnajoch sa hrá na rany, 

kde maximálny výsledok na jednej jamke nesmie presiahnuť 10 rán. V prípade ak hráč má 10 rán 

a nemá loptičku v jamke, musí loptičku zodvihnúť napísať 10 rán a pokračovať na ďalšiu jamku. V 

prípade nedodržania tohto pravidla, môže byť hráč diskvalifikovaný. Finálový turnaj sa bude hrať 

formou jamkovky. Rozlosovanie dvojíc sa bude konať ráno pred začatím turnaja. 

 

Súťaž: Prvých 5 turnajov sa budú vyhodnocovať dve kategórie a to jednotlivci 1. - 3. miesto - 

spoločná (rany brutto) a 1. miesto tímová súťaž ( súčet troch najlepších výsledkov z detí 

rovnakého klubu). Finálový turnaj, sa bude vyhodnocovať len tímová/klubová súťaž formou 



bodov v hre na jamky (víťaz z dvojice 1 bod, AS 0,5 boda). Tohto turnaja sa môžu zúčastniť len 

výbery 4 hráčov za každý klub. 

 

Tímová súťaž: Udeľovanie bodov bude nasledovné. Na prvých 5 turnajoch môžu kluby zabojovať 

o body do tabuľky. Klub musí postaviť aspoň 3 hráčov na daný turnaj, aby boli body rátané do 

tabuľky. Rátajú sa 3 najlepšie výsledky na danom turnaji.  

Spôsob rozdeľovania bodov:     1. miesto - 6 bodov 

        2. miesto - 5 bodov 

        3. miesto - 4 body 

        4. miesto - 3 body 

        5. miesto - 2 body 

        6. miesto - 1 bod 

Na finálovom turnaji následne sa bude hrať jamkovka  (max 4 hráči za klub), kde víťaz z dvojice 

získa 1 bod a AS je 0,5 boda. Tieto body sa prirátajú do tabuľky z ktorej sa určí 1. - 3. miesto. 

 

Odpaliská:   7-9 rokov - zlaté (dievčatá, chlapci) 

   10-11 rokov - červené (dievčatá, chlapci) 

   12-13 rokov - žlté (chlapci), červené (dievčatá) 

 

Pravidlá: deti vo vekovej kategórii 7 - 9 rokov môžu mať caddikov, 10 ročné a viac sú caddies 

zakázané. Každé družstvo musí mať svojho Advisora. Môže ním byť PRO, rodič alebo osoba 

určená klubom. Advisor zodpovedá za hráčov ako aj za caddikov! 

 

Poplatky a ceny: poplatky za jedno dieťa sú 15€ na turnaj. V tomto poplatku je zahrnuté FEE 9 

jamiek, voda a ovocie ku hre a jedlo po hre. Jedlo bude riešené vždy formou jednotného 

detského menu. 

 



Registrácia: na turnaje sa bude dať registrovať cez server SKGA, alebo mailom na recepciu 

daného ihriska najneskôr do dvoch dní pred konaním turnaja, štvrtka 18:00.  

 

Spôsob štartu: postupný štart, prípadne pri väčšej účasti canon. Rozhodne sa podľa počtu 

prihlásených detí.  

 

Rozlosovanie turnajov:   máj - Golf Trnava, jún - Golf & Country Club Hron,  

júl - Golf & Country Club Piešťany, august - Golf Club Bojnice, september - Golf Club Trenčín, 

október (finále) - TBA 

 

Ďakujeme partnerom detskej golfovej túry: GOLF CENTRUM 


