MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2016 v HRE NA JAMKY
Usporiadateľ
Dátum a miesto
Otvorenie a časový plán

Vyhlásenie výsledkov
Kategórie
Odpaliská
Podmienka účasti

Súťažný výbor

Športové podmienky

Rovnaký výsledok

Ceny
Technické ustanovenia

SKGA v spolupráci s Golf Club Skalica
1.-4.9.2016 Grafobal Group Golf Resort
31.8. 2016 – tréningové kolo
1.9. 2016 – 1. kvalifikačné kolo na rany na úpravu HCP
2.9. 2016 – 2. kvalifikačné kolo na rany na úpravu HCP, prvé kolo
hra na jamky v kategórii muži
3.9. 2016 – hra na jamky – 1/16, 1/8 finále – kategória muži, ženy
4.9. 2016 – semifinále, zápas o tretie miesto a finále jamky – štart
vo dvojiciach
4.9. 2016 po skončení finálových zápasov
1. Muži
2. Ženy
1. Muži – čierne
2. Ženy – žlté
Uvedené odpaliská platia, ak Súťažný výbor nerozhodne inak.
Hráč musí byť slovenskej národnosti, mať platné členstvo a vedený
HCP v niektorom z členských klubov SKGA, príp. RMG.
Štartovné:- 50 Eur
Uzávierka prihlášok je 29.8. 2016 o 12:00 hod.
Riaditeľ turnaja: Ján Pečo II.
Členovia: Peter Kadlíček, Ján Pečo II., Tibor Hubík
Hlavný rozhodca: Ján Pečo II.
Rozhodcovia: Peter Kadlíček, rozhodcovia nominovaní klubom
Súťaž jednotlivcov na jamky bez vyrovnania.
Kvalifikačné kolá sa hrajú systémom na rany bez vyrovnania.
Z kvalifikácie postupuje prvých 32 umiestnených v kategórii mužov
a 16 v kategórii žien.
Súťažný výbor si vyhradzuje právo upraviť počet
postupujúcich podľa pomeru prihlásených hráčov v
kategóriách.
O poradí v kvalifikácii na jednotlivých miestach rozhoduje lepší
výsledok na posledných 18-tich, 9-tich, 6-tich, 3-och, alebo na
poslednej jamke. Ak nerozhodne toto kritérium, o poradí a zaradení
do pavúka sa losuje.
O delenom 32. mieste v kategórii mužov a 16. v kategórii žien
rozhodne rozohrávka na jamkách postupne v poradí 1,2,3,…..18 až
do rozhodnutia. Prvý lepší výsledok na jamke rozhoduje
o umiestnení.
Hráči v oboch kategóriách budú zaradení do pavúka na základe
umiestnenia v kvalifikácii.
Vecné ceny za prvé tri miesta v kategórii.
Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Rules Limited, doplnených podľa
Miestnych pravidiel. Podľa stavu ihriska môže Súťažný výbor v deň

kola zmeniť počet hraných jamiek.
Nosič (poznámka k pravidlu 6-4)
Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať ako nosiča
osobu, ktorá má štatút profesionálneho golfistu.
Trest za porušenie pravidla: pri hre 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.
Pomalá hra (pravidlo 6-7, pozn. 2)
Súťažný výbor stanovuje tempo hry „Pace of play“. Ak hráč prekročí
50 sekúnd pri prvom approach údere (vrátane odpalu na 3par
jamkách), chipe alebo putte, alebo 40 sekúnd, ak ide o prvý, druhý
alebo tretí odpal v hre a odstup od predchádzajúcej skupiny (flightu)
je väčší ako štartovací interval, považuje sa to za zlé tempo hry.
Trest za porušenie tohto pravidla
1x zlé tempo hry
verbálne napomenutie rozhodcom
2x zlé tempo hry
1 trestný úder
3x zlé tempo hry
2 trestné údery
4x zlé tempo hry
diskvalifikácia
Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia (pravidlo 14-3)

Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne
za účelom merania vzdialenosti. Použitie prístroja nesmie narušiť
plynulosť hry hráča používajúceho takúto pomôcku, ani tempo hry
celej skupiny.
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. Bez ohľadu na to či počas súťažného kola hráč
tieto funkcie využije alebo nie. Počas súťažného kola je dovolené
používať mobilný telefón za podmienky, že hráč, alebo jeho nosič
nesmie žiadnou funkciou mobilného telefónu rušiť svojich
spoluhráčov, a ani iných hráčov počas hry. V prípade, že po prvom
upozornení rozhodcom dôjde k opakovanému rušeniu hráčov pri
hre, Súťažný výbor to bude považovať za hrubé porušenie etikety
a môže udeliť trest diskvalifikácie podľa Pravidla 33-7.
Telefonovanie v prípade ochrany ľudského zdravia alebo života sa
neposudzuje v zmysle nariadenia o používaní mobilných telefónov.

Protest

Vozíky
Počas súťažného kola hráč nemôže použiť golfové autíčko. Trest za
porušenie je diskvalifikácia. Výnimku schvaľuje Súťažný výbor.
Súťažný výbor (pravidlo 33)
Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže
v zmysle pravidla 33-7. Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny
v propozíciách turnaja.
Možno podať v zmysle Pravidiel golfu na rany a pravidiel golfu na
jamky

