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XX. Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS  

Propozície 

    

Názov turnaja  XX. Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS 

Termín 08.-10.07.2019 (pondelok - streda)  

Počet hracích dní 3 

Miesto  GK Tále 

Organizátor ASGS 

Usporiadateľ GK Tále 

Súťažný výbor  J. Fecko, P. Muška, Š. Novák, J. Lacuška 

Riaditeľ turnaja P. Kadlíček 

Rozhodcovia P. Kadlíček 

Podmienky účasti vek od 50 rokov  
International players:  max HCP 16 

Prihlasovanie  www.skga.sk, 03.07.2019 do 16.00 hod 

Štartovná listina www.skga.sk, 06.07.2019 do 20.00 hod pre 1. kolo 

www.skga.sk, 08.07.2019 do 20.00 hod pre 2. kolo 

www.skga.sk, 09.07.2019 do 20.00 hod pre 3. kolo 

Registrácia 08.07.2019 od 8,00 hod. 

Čas 9.00 hod. štart prvého flajtu každý hrací deň 

Poplatky/fee Green fee + štartovné na 3 dni  
- členovia GK Tále s voľnou hrou pre rok 2019:  - s uhradeným členským ASGS 30 €  
                                                                                    - s neuhradeným členským ASGS 45 € 
- ostatní hráči:  - s uhradeným členským ASGS 165 €,  
                            - s neuhradeným členským ASGS 180 € 
- tréningový deň 07.07.2019, s individuálnou rezerváciou Tee Times  
- turnaja sa môžu zúčastniť len hráči hrajúci všetky tri dni 
- poplatok zahŕňa - účasť na slávnostnom otvorení 7.7. 18,00 reštaurácia, účasť na spoločenskom večere 8.7.  
  18,30 Stodola (reprezentačné saká), slávnostné ukončenie turnaja, green fee a občerstvenie počas hry na  
  každý hrací deň 
- poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii 

Kategórie a tabuľky Všetky kategórie a tabuľky sú uvedené na konci dokumentu 

Odpaliská Muži - kategória Senior, modré 
Muži - kategória Masters, Netto, biele  
Ženy - kategória Senior, Masters, červené 

Ocenené kategórie Kategória Ocenenie Podmienka 

Senior Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Senior Masters Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies  Senior Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies  Masters Brutto Strokes International Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Senior Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Senior Masters Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies Senior Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ladies Masters Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Stableford Netto National Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ostatné 
ustanovenia 

Maximálny počet účastníkov turnaja je 144. 
Hrajú sa 3 súťažné kolá. Do 1.kola sú hráči nasadení podľa aktuálneho HCP od najnižších po najvyššie. Do 
2.kola  sú hráči nasadení podľa výsledkov 1.kola od najvyšších po najnižšie. Do 3.kola  sú hráči nasadení podľa 
výsledkov po 2.kole od najvyšších po najnižšie. V 2. a 3. kole budú zároveň hráči a hráčky s najlepšími 
výsledkami v jednotlivých kategóriách zaradení do spoločných skupín. 
Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. 
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente “Podmienky 
a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže“. 
Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 
2019.  
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Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) 
v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. 
Pokiaľ bude skupina v omeškaní oproti predchádzajúcej viac, ako jeden štartovací interval, môže byť hráčom 
v skupine meraný čas prípravy na hru. Maximálny povolený čas na odohratie rany je 40 sek. Hráčovi môže 
byť za nedodržanie tempa hry udelený trest v zmysle Pravidiel golfu R&A 2019.  
Hráčom sa zakazuje počas súťažného kola využívať ako nosiča osobu, ktorá má štatút profesionálneho 
golfistu. 
Súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Použitie 
prístroja nesmie narušiť plynulosť hry hráča používajúceho túto pomôcku, ani tempo hry celej skupiny.  
V prípade zhodného výsledku dvoch alebo viacerých hráčov na prvom mieste po 3. kolách rozhodne 
rozohrávka na jamkách  určených Súťažným výborom až do rozhodnutia. V prípade zhodného výsledku na 
ďalších miestach po 3. kolách o poradí rozhodne lepší výsledok v 3.kole na posledných 9-tich jamkách, na 
posledných 6-tich jamkách, na posledných troch jamkách, na 18. jamke, rozhodne los. 
Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Masters, inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja. 
Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne súťažný 
výbor do vyhlásenia výsledkov.  
Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie (pri účasti menšej ako 9 
hráčov v kategórii, ocenené bude iba prvé miesto; pri účasti menšej ako traja hráči v kategórii, kategória 
bude pričlenená k inej kategórii, pri neúčasti zahraničných hráčov v kategórii, bude vyhlásená iba kategória 
National), štartovú listinu a pod.. 
Súťažný výbor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách turnaja.   

 

Názov kategórie, tabuľky Hrací systém Hra s HCP HCP 
od 

HCP 
do 

Vek. kat. 
od 

Vek. kat. 
do 

Pohlavie S úpravou HCP Výpočet s 
obmedzením 

HCP Senior Na rany Nie +4 16 50 69 M Áno Nie 

Masters Na rany Nie +4 54 70 100 M Áno Nie 

Ladies Na rany Nie +4 54 50 100 Ž Áno Nie 

Netto Stableford Áno 16,1 54 50 100 M, Ž  Áno 36 

ST Stableford Brutto Stableford Nie +4 54 50 100 M, Ž Áno Nie 

K Netto Rebricek Na rany Áno +4 28 55 100 M Áno 16 

K Masters Netto Rebricek Stableford Áno +4 54 70 100 M Áno 20 

 


