Mid-Am / Senior
Tour 2019

PROPOZÍCIE
Organizátor:

Slovenská golfová asociácia

Spoluorganizátor:

Golfový Club Welten
Red Oak Nitra
Golfový klub Hrubá Borša
Sedin Golf Resort

20.- 21.4.2019
25.- 26.5.2019
14.- 15.9.2019
5.- 6.10.2019

Kategórie:
Kategórie A až E sa hrajú na dve kolá na rany brutto s úpravou HCP. Kategória F sa hrá na
STBF netto. Hráč môže nastúpiť a bude vyhodnotený len v jednej kategórii. A to aj v prípade,
že sa vekovým, alebo HCP limitom prekryje s inou kategóriou. Kategóriu v ktorej hráč bude
súťažiť si zvolí prihlásením cez server SKGA, keďže turnaj je na serveri rozdelený na tri
samostatné turnaje. Mid Am, Senior a Prípravka. Účasť jedného hráča vo viacerých
kategóriách nie je možná.

Kód

Názov

Odpaliská

Vek

HCP

A

Mid Am

Men

Biele

30 +

+9 – 18,4

B

Mid Am

Ladies Modré

30 +

+9 – 26,4

C

Senior

Men

50 +

+9 – 18,4

D

Senior

Ladies Modré

50 +

+9 – 26,4

E

Masters

Mix

Žlté/červené 65 +

Max. HCP 18,4 muži / 26,4 ženy

F

Prípravka

Mix

Žlté/červené 30 +

Max. HCP 36

Biele

Podmienky účasti
Hráč musí byť členom SKGA, prípadne inej zahraničnej golfovej federácie. Vekové a HCP limity pre
prihlásenie podľa tabuľky vyššie.
Maximálny počet účastníkov 110. Súťažný výbor má právo v prípade prihlásenia veľkého počtu hráčov
obmedziť možnosť prihlásenia.

Prihlášky :

www.skga.sk

Poplatky za hru – „green fee” – 80€
Vyhlásenie výsledkov
V kategóriách A až F budú vyhlásené prvé tri miesta.
Umiestneným v kategórii A až D budú pridelené body do celoročného rebríčka SKGA podľa platných
pravidiel.
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. V doplnkovej kategórii v prípade rovnosti výsledkov rozhodne lepší výsledok druhého kola,
prípadne posledných 9, 6, 3, 1 jamky.
Ceny
Trofeje v kategóriách zabezpečí SKGA.
Nosič
Hráčom sa povoľuje počas súťažného kola využívať nosiča. Nosičom môže byť aj osoba, ktorá
má štatút profesionálneho golfistu.
Dlhodobá súťaž
V každej kategórii budú udelené body za umiestnenie od 1. do 15. miesta. V dlhodobej súťaži budú
vyhodnotení v každej kategórii hráči s najvyšším počtom bodov, ktorí obdržia ceny na záverečnom
turnaji túry. Hráčom budú zohľadnené 3 najvyššie bodové zisky z ročníka. Hráči budú hodnotení len
v jednej kategórii, výsledky z viacerých kategórií nemôžu byť zmiešané. Hráč sa musí zúčastniť
minimálne troch turnajov, aby mohol byť vyhodnotený v dlhodobej súťaži.

Poradie

Počet bodov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20
16
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Bodov
Body
Body
Body
Bod

Technické ustanovenia
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A Rules Limited, Súťažného poriadku a Miestnych pravidiel Čas štartu
(pravidlo 5-3a)
Nasadenie hráčov na štart stanoví Súťažný výbor. Štartová listina bude zverejnená na serveri SKGA
a recepcii spoluorganizujúceho klubu dva dni pred začiatkom prvého súťažného kola do 16,00 hod.
Oneskorený príchod na štart do 5 min. 2 trestné rany na prvej jamke, viac ako 5 min.
diskvalifikácia.

Tempo hry v zmysle Pravidiel golfu (pravidlo 5-6)
Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia (pravidlo 4-3)
Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti
a smeru (napr. kompas). Použitie prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho takúto
pomôcku, ani tempo hry celej skupiny.
Multifunkčné prístroje / napr. smartphone, PDA, laser s funkciami na meranie rôznych parametrov atď./
môžu byť použité, ale len na meranie vzdialenosti. Hráč v priebehu kola môže získať údaje o teplote,
vlhkosti vzduchu a predpovedi počasia.
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.
Tréning (pravidlo 5.2 a 5.5):
Pred kolom a medzi kolami je tréning na ihrisku zakázaný. Je povolené trénovať len na vyhradených
tréningových plochách.
Medzi dvomi jamkami práve hraného kola hráč nesmie:
- Zahrať tréningový úder na, alebo v blízkosti jamkoviska práve dohratej jamky a testovať povrch
jamkoviska skúšaním jeho povrchu škriabaním, hladením a pod.
- Taktiež nesmie testovať povrch jamkoviska kotúľaním lopty po jeho povrchu.
Trest za porušenie pravidla 5.5 – všeobecný trest - 2 trestné rany.
- Hráč však môže puttovať, alebo chippovať na odpalisku nasledujúcej jamky, za predpokladu,
že nedôjde k neodôvodnenému zdržiavaniu hry.
Súťažný výbor
Určí Športovo-technická komisia SKGA.
Za hrubé nešportové správanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže.
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja.
Protest : Možno podať v zmysle Pravidiel golfu pred vyhlásením definitívnych výsledkov súťaže.
Rozhodnutie Súťažného výboru je konečné.

V Bratislave, 20.02.2019

ŠTK SKGA

