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PROPOZÍCIE TURNAJA 

PGA SK PRO – AM GOLF TOUR 2015  

 

 Turnaj je určený pre všetkých registrovaných hráčov skga.sk, ďalších národných 

amatérskych golfových asociácií a členov PGA SK. Súčasťou je kvalifikácia na turnaj 14 – 

17th October 2015 at Pravets Golf & Spa Resort, Bulgaria 

 

Dátum turnaja: 25. 5. 2015 / pondelok 

Ihrisko: GREEN RESORT Hrubá Borša 

Organizátor: PGA SK  

1. Riaditeľ turnaja: Peter Petrovič 

2. Hlavný rozhodca: bude doplnené 

3. Súťažný výbor: Peter Bučko, Peter Petrovič, Pavol Bielik 

4. Prihlášky cez server www.skga.sk, prihlášky PRO hráčov na email: 

petrovic@pga.sk najneskôr však do 24.5. 2015 / 16:00hod. 

5. Podmienky účasti :  

o  Amatérsky hráči: Green fee 39€  ( 0 € pre riadnych členov GRHB - 

zaplatené ročné hracie poplatky 2015 )   + štartovné 20,- €  

o PRO hráči: 50,- € štartovné 

o  amatérsky hráč musí byť držiteľom hracieho HCP 

mailto:petrovic@pga.sk
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o Počas súťažného kola je dovolené používať mobilný 

telefón, v rámci Etiky Golfu 

 

6. Obmedzenie účasti:  

o  max. počet hráčov na 18 jamiek je 72 hráčov na turnaj 

s postupným štartom, z toho 30 PRO hráčov. 

o  Stanovený čas na flajt je max. 5 hodín. Príchod po tomto 

čase sa bude penalizovať- za každých 10 min. bude 

pripočítaná 1 trestná rana. 

o  Golfové autíčko je povolené len hráčom so zdravotnými 

problémami na základe lekárskeho potvrdenia. 

o Oneskorený príchod na štart do 5 min.= 2 trestné rany/ -2 

STB body viac ako 5 min.= diskvalifikácia.  

7. Stravovanie: obed po hre, nápoj 

 

8. Kategórie:  

KATEGÓRIE HCP HRA ODPALISKO 

PRO – muži, 

ženy 
PRO RANY biele /modré 

AM – muži, 

ženy 
0-54 STB žltá /červená 
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HRACÍ SYSTÉM A TECHNICKÉ USTANOVENIA 

1. Kategórie PRO rany brutto, AM 0-54 sa hrá na stb. body netto.  

o Pro kategória je spoločná bez rozdielu veku na základe 

požiadaviek PGAE pre  kvalifikáciu na turnaj 14 – 17th 

October 2015 at Pravets Golf & Spa Resort, Bulgaria. 

2.  PRO kategória, pri rovnakom počte rán sa hrá Play - Off a to jamky č. 

1.,9. V prípade nerozhodného výsledku sa jamky opakujú.  

3. Hra: hrá sa podľa súťažného poriadku SKGA, Pravidiel golfu 

a miestnych pravidiel. 

4. Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia: Súťažný výbor 

schvaľuje použitie elektronickým pomôcok výhradne za účelom merania 

vzdialenosti pre amatérskych hráčov. Použitie prístroja nesmie narušiť 

plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry celého 

flajtu. Amatérsky hráč nesmie podať informáciu o vzdialenosti PRO 

hráčovi v zmysle Pravidiel golfu. Použitie prístroja s dispozičnými 

funkciami na meranie iných parametrov ako je vzdialenosť, ktoré by 

mohli hráča ovplyvniť pri spôsobe hry alebo výbere palice (vlhkosť 

vzduchu, nadmorská výška, sklon svahu, rýchlosť a smer vetra atď), sa 

trestá diskvalifikáciou.  

5. Štart: od 10:00hod postupný. Štartovný čas viz. Štartovná listina na stránke 

SKGA deň pred turnajom po 17.00 hodine. Zmena času štartu a spôsob štartu 

bude vždy oznámená na www.skga.sk a www.pga.sk deň pred turnajom, na 

štartovnej listine. 

 

 

 

 

 

http://www.skga.sk/
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6. Ceny:  

 celkový amatérsky víťaz: pohár od spoločnosti RONA, vecné ceny 

- podľa pravidiel Golfu.  

 PRO kategória:  pohár od spoločnosti RONA, prize money ( PM ) – 

výška PM bude doplnená 

1. Miesto:  

2. Miesto: 

3. Miesto: 

4. Miesto: 

5. Miesto: 

 

 

7. Vyhodnotenie turnaja:  

o vyhlásenie výsledkov do 10 minút po odovzdaní poslednej 

skórkarty posledným hrajúcim flajtom. 

o PRO hráči v prípade výhry PM, musia byť prítomný na 

vyhlásenie výsledkov turnaja, v prípade ak tak nebude 

učinené, PM prepadáva v prospech súťažného výboru 

turnaja. 

 

 

Súťažný výbor : Peter Petrovič, Peter Bučko, Pavol Bielik 
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