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GOLFOVÝ REZORT BLACK STORK
26.-28.júl 2019
www.golftatry.sk
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Štvrtok 25. júl

Tréningový deň

09:00

Oficiálny tréningový deň

Piatok 26. júl

Hra na rany – 1. kolo

07:30
18:30
19:00

1. tee time
Spoločná fotografia účastníkov
Slávnostná večera v hoteli International

Sobota 27. júl

Hra na rany – 2. kolo

07:30

1. tee time

Nedeľa 28 . júl

Hra na rany – 3. kolo

07:30
30 minút po dohratí
posledného flajtu

1. tee time
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
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Oficiálny hotel a golfové ihrisko
Golfový rezort Black Stork, Hotel International, Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
Telefón:
+421 52 466 1111 (hotel), +421 52 466 1806 (golf)
GPS:
GPS: 49° 08´13´´ N, 20°20´23´´ E
Súťažný výbor
Riaditeľka súťaže:		Sylvia Hrušková
Rozhodcovia:
Róbert Krajňák, Karol Gurka, Ivona Brukker Hrušková
Golf server:
Dana Starinská
Čestný výbor:
Jiří Hruška
Štartovné
Štartovné je 35€/ osoba na 3 dni a zahŕňa 3 x občerstvenie do bagu, pitný režim v rámci
celého turnaja, 1x slávnostnú večeru v piatok a ochutnávku vín.
Poplatky
GREEN FEE
135 € / osoba / 3 dni turnaja
125 € / hráč ubytovaný v hoteli International / 3 dni turnaja
105 € / junior do 21 rokov / 3 dni turnaja
85 € / junior do 21 rokov ubytovaný v hoteli International / 3 dni turnaja
TRÉNINGOVÉ KOLO
50 € / osoba / 18 jamiek
30 € / hráč ubytovaný v hoteli International / 18 jamiek
CADDY - poplatok za slávnostnú večeru 22 € / osoba
Ceny
1.-3.miesto - putovný pohár + vecné ceny
Hráč s najnižším počtom rán vyhráva „wild card“ na PGA turnaj Slovak Championship
Open 2019, ktorý bude 9. a 10. septembra v Penati. Turnaj je najprestížnejší turnaj
profesionálnych golfistov na Slovensku.
Propozície
Hrá sa podľa platných pravidiel R&A a miestnych pravidiel v 3 kolách na ihrisku Black
Stork, Taylor (A) a Braid (B), postupným štartom a odpaliskami: PRO/čierne, muži/biele,
ženy/modré, seniori/žlté, seniorky/červené. Pri zhode výsledkov o 1.miesto v každej
kategórii rozhodne play off výsledok, o ostatných miestach countback 54/36/18/9/6/3/1).
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Kategórie
A Muži na rany brutto (1.2.3. miesto)
Ženy na rany brutto (1.2.3. miesto)

of slovakia

B Muži (LGK) – Majster LGK, Vicemajster, II. Vicemajster
Ženy (LGK) – Majsterka LGK,Vicemajsterka, II. Vicemajsterka
C Muži LGK Seniorský majster
Ženy LGK Seniorská majsterka
TEES: Muži - biele, Seniori- žlté, Ženy - modré, Seniorky -červené,
PRO muži - čierne, PRO ženy - žlté.
Podmienka účasti:
Hráč musí byť členom SKGA, prípadne inej národnej golfovej federácie. Hráč pri prezentácii
predloží členský preukaz SKGA. Hráči inej národnej federácie predložia členskú kartu
a potvrdenie o HCP. Maximálny počet účastníkov je 120. Limit HCP je 36. Do kategórie
seniori je vekový limit minimálne 50, seniorky minimálne 50 rokov. Pri vyššom počte
hráčov sa uprednostňujú členovia LGK a nižšie HCP.
Športové podmienky
Súťaž jednotlivcov na rany bez vyrovnania s úpravou HCP. Hrajú sa 3 kolá. Ak sa hráč
v seniorskom veku chce zapojiť do kategórie A, resp. B môže, no nebude vyhlásený
v kategórii C (hrá z iných odpalísk). Turnaj je zaradený v rankingu WAGR.
Rovnaký výsledok TIES
O umiestnení na prvom mieste vo všetkých kategóriách rozhoduje rozohrávka na jamkách
6, 7, 8, 9. Systémom play off. O umiestnení na ostatných miestach rozhoduje brutto
výsledok posledného kola, prípadne posledných 9, 6, 3, alebo na poslednej jamke.
Technické ustanovenia
Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited, doplnených podľa miestnych pravidiel. Podľa
stavu ihriska môže súťažný výbor v deň kola zmeniť počet hraných jamiek. Nasadenie
hráčov na štart stanoví súťažný výbor. Použitie mobilného telefónu, aj nosičom, bude
považované za porušenie golfovej etikety a potrestané napomenutím (1x), diskvalifikáciou
(opakované porušenie). Počas súťažného kola hráč musí chodiť. Výnimku schvaľuje
Súťažný výbor. Na prvých 3 miestach môže byť vyhlásený aj hráč s neaktívnym HCP.
Nosičom v súťaži nesmie byť profesionálny hráč golfu. Počas kola a medzi kolami je
tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. Meracie prístroje sú v súťaži
povolené. Súťažný výbor má právo zmeny.
Protest
Možno podať pred vyhlásením definitívnych výsledkov súťaže v sume 20€.
Majstrovstvá LGK
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3D visualizáciu a score cards
nájdete na www.golftatry.sk.
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Od roka 2016 je otvorená kategória PRO v spolupráci s PGA Slovensko, v roku
2018 hralo až 14 profesionálov zo Slovenska, Čiech a Poľska o prize money
2600 €. Víťazmi uplynulých rokov sú:
2016
1. Juraj Zvarík (221 rán, 72/74/75), výhra 800 €
2. Ján Friesz ml. (221 rán, 76/75/70), výhra 500 €
3. Tomáš Jusko (227 rán, 75/80/72), výhra 340 €
2017
1. Adam Puchmelter (211 rán, 73/73/65), výhra 1000 €
2. Juraj Zvarík (221 rán, 75/75/69), výhra 600 €
3. Ján Friesz ml. (221 rán, 68/75/78), výhra 400 €
		
2018
1. Tomáš Beck (217 rán, 77/69/71), výhra 1100 €
2. Adam Puchmelter (217 rán, 76/70/71), výhra 650 €
3. Juraj Zvarík (220 rán, 74/74/72), výhra 440 €
Štartovné pre profesionálnych hráčov je 99 € / osoba na 3 dni turnaja a zahŕňa
občerstvenie do bagu, pitný režim, 1x slávnostnú večeru a ochutnávku vín.
Prize money od 3500 € budú prerozdelené od 1. do 5. miesta podľa stanov.
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Oficiálna informačná tabuľa: Oficiálna informačná tabuľa (tee time,
výsledková listina) majstrovstiev bude umiestnená pri golfovej recepcii
a hotelovej recepcii.
Zdravotnícky servis: Zdravotnícky servis bude zabezpečený počas celých
majstrovstiev.
Voda: Pitný režim bude zabezpečený počas celej hry.
Skrinky: V prípade potreby budú hráčom k dispozícii skrinky v šatni –
informácie na golfovej recepcii.
Golfové bagy: Golfové bagy môžu byť uložené v caddy roome – informácie
na golfovej alebo hotelovej recepcii.
Golfový obchod: Golfový obchod ponúka širokú paletu golfovej výstroje
a oblečenia.
Webová stránka: Informácie, fotografie a články o majstrovstvách budú
na www.golftatry.sk.
Live scoring: Na golfovom ihrisku bude v 3. deň majstrovstiev Live scoring.
Spoločenská miestnosť pre hráčov: lobby bar s pripojením na internet
Tabule so skóre: Oficiálne tabule so skóre hry na rany budú na TV
v baroch hotela.
Reštaurácia: Raňajky od 7:00 do 10:00 hod. Reštaurácia je k dispozícii
v hoteli od 12:00 do 22:00 hod.
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Ihrisko: Birdie book si môžu hráči zakúpiť pri registrácii.
Oblečenie: Štandard oblečenia je vyžadovaný počas celých majstrovstiev
na ihrisku aj v priestoroch hotela. Na golfovom ihrisku sú povolené len
jemné spiky. Mobilné telefóny musia byť na ihrisku vypnuté.
Vybavenie na ihrisku: vodné kontajnery, WC
Golfové vozíky: Ručné vozíky a elektrické vozíky sú k dispozícii – prosíme,
rezervujte si ich vopred na golfovej recepcii.
Tréningový deň a tréningové plochy: Oficiálny tréningový deň je štvrtok.
Prosíme, kontaktujte golfovú recepciu na rezervovanie vášho tee time.
Driving range bude otvorený od 7:00 do 19:00 hod. a košík rangeových
loptičiek stojí 2 € (30 lôpt).
3 PAR akadémia: Táto tréningová plocha môže byť využívaná počas
majstrovstiev a je otvorená aj pre členov klubu a iných hráčov na ihrisku.
Driving range: Hra je povolená len v rámci oblasti označenej pre daný deň.
Žetóny je možné si zakúpiť na golfovej recepcii.
Putting greeny: Jeden putting green na trénovanie je vedľa hodín a druhý
je za hotelom.
Chipping green: Chipping green na trénovanie je oproti drivingu cez cestu.
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PL
CZ

UA

A

H

ZAKOPANE (PL, 56 km)
KRAKOW (PL, 146 km)

BRATISLAVA (SK, 340 km)
VIENNA (AT, 412 km)
BUDAPEŠŤ (HU, 265 km)
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Black Stork
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Golfový rezort Black Stork vo Veľkej Lomnici na slnečnej strane
Vysokých Tatier je obľúbeným miestom nielen pre hráčov golfu, ale aj
na organizovanie golfových turnajov, golfových akadémií a firemných
stretnutí počas celého roka. K dispozícii je 27 jamkové golfové ihrisko
a tréningové plochy, profesionálni tréneri, požičovňa golfovej výstroje
a golfový obchod.
Hotel International**** s 28 dvojlôžkovými izbami a 1 apartmánom,
wellness centrom s vyhrievaným vnútorným a vonkajším bazénom,
saunami, masážami a konferenčnými priestormi pre 150 hostí sa nachádza
v strede golfového ihriska.

Oficiálne ubytovanie
Účastníkom Majstrovstiev LGK ponúkame špeciálnu cenu ubytovania
v hoteli International**** v strede golfového ihriska: 106 € / noc / 2 osoby
(91 € / noc / 1 osoba v dvojlôžkovej izbe). Cena zahŕňa ubytovanie
v komfortne a štýlovo zariadenej dvojlôžkovej izbe, bohaté raňajky formou
bufetových stolov, neobmedzený vstup do wellness centra, bezplatný vstup
na tréningové plochy, 6 žetónov na košík rangeových loptičiek na driving
range, zľavu z poplatku za tréningové kolo, bezplatné Wi-Fi pripojenie
na internet a parkovanie na stráženom parkovisku.
Všetci hráči si rezervujú ubytovanie individuálne. Dovoľujeme si Vás
informovať, že hotel si vyžiada číslo vašej kreditnej karty na garanciu vašej
rezervácie.
Rezervácie na tel. č. 052 466 1111 alebo international@golfinter.sk.
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Z dôvodu obmedzeného počtu hráčov, ktorí sa môžu zúčastniť
majstrovstiev, vám odporúčame registráciu vopred na www.skga.sk,
golf@golfinter.sk alebo 052 466 1806
Posledný deň na registrovanie sa je 24. júl 2019 do 14:00.
Viac informácií získate na 052 466 1806.
of slovakia

Prihláška
PRIEZVISKO:
MENO:
ADRESA:
PSČ:
EMAIL:
TELEFÓN:
DÁTUM NARODENIA:
PRESNÝ HCP:
DOMOVSKÝ GOLFOVÝ KLUB:

www.golftatry.sk
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