
ASGS Senior Tour 2019  

Majstrovstvá seniorov SR v hre na jamky 

Propozície 

    

Názov turnaja  Majstrovstvá seniorov SR v hre na jamky 

Termín 01.-03.10.2019 (utorok - štvrtok)  

Počet hracích dní 3 

Miesto  Golfový klub Borša 

Organizátor ASGS 

Usporiadateľ Golfový klub Borša 

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

Riaditeľ turnaja P.Kadlíček 

Rozhodcovia P. Kadlíček 

Podmienky účasti vek od 50 rokov, priame nasadenie podľa výsledkov dlhodobej seniorskej súťaže, kvalifikovaní 
z kvalifikačného turnaja 

Prihlasovanie  Prihlásenie na kvalifikačný turnaj na www.skga.sk, do 16,00 hod 29.09.2019  

Štartovná listina www.skga.sk, 29.09.2019 do 20.00 hod na kvalifikačný turnaj 

www.skga.sk, 01.10.2019 do 20.00 hod pre 1. kolo hry na jamky 

Registrácia 01.10.2019 od 8.30 hod. na kvalifikačný turnaj 

02.10.2019 od 7.00 hod. na hru na jamky 

Čas 01.10.2019 o 10.00 hod. štart prvého flajtu kvalifikačného turnaja 
02.10.2019 o 8.00 hod. štart prvého flajtu 1. kola hry na jamky 

Poplatky/fee Green fee + štartovné na 3 dni  
- členovia GB Borša s voľnou hrou pre rok 2019:  
   - s uhradeným členským ASGS hrajúci len kvalifikačný turnaj, len hru na jamky 15 € 
   - s uhradeným členským ASGS hrajúci kvalifikačný turnaj a hru na jamky 30 € 
   - s neuhradeným členským ASGS hrajúci len kvalifikačný turnaj, len hru na jamky 20 € 
   - s neuhradeným členským ASGS hrajúci kvalifikačný turnaj a hru na jamky 40 €   
- ostatní hráči:  
   - s uhradeným členským ASGS hrajúci len kvalifikačný turnaj, len hru na jamky 55 € 
   - s uhradeným členským ASGS hrajúci kvalifikačný turnaj a hru na jamky 110 € 
   - s neuhradeným členským ASGS hrajúci len kvalifikačný turnaj, len hru na jamky 60 € 
   - s neuhradeným členským ASGS hrajúci kvalifikačný turnaj a hru na jamky 120 € 
- tréningový deň 30.09.2019 pre účastníkov kvalifikačného turnaja, s individuálnou rezerváciou Tee Times 
- tréningový deň 01.10.2019 pre priamo nasedených hráčov, s individuálnou rezerváciou Tee Times po   
  kvalifikačnom turnaji alebo účasť na kvalifikačnom turnaji  
- v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry 
- poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii 

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

Hrací systém Hra na jamky je otvorená pre kategóriu Senior, zahrnujúcu aj hráčov  mužov kategórie Netto, kategóriu 
Masters a kategóriu Ladies. Počet hráčov kategórie Senior je 32, kategórie Masters a Ladies je 8. 
Priamo nasadených hráčov kategórie Senior je 16, kategórie Masters a Ladies sú 4, na základe výsledkov 
dlhodobej súťaže k 31.8. a nezohľadnení výsledkov z ME, prvého turnaja v Sedine a troch najhorších 
výsledkov.  
Prvý hrací deň sa hrá kvalifikačný turnaj na 18 jamiek na brutto rany, z ktorého sa kvalifikuje ďalších 16 
hráčov pre kategóriu Senior aj z hráčov mužov kategórie Netto a po 4 hráčoch kategórie Masters a Ladies. 
Druhý hrací deň nasadení aj kvalifikovaní hráči všetkých kategórii sú zaradení do pavúka 1. kola hry na 
jamky. Víťazi 1. kola postupujú do 2. kola, porazení z 1. kola hrajú o konečné umiestnenie. Víťazi 2. kola 
kategórie Senior postupujú do 3. kola. Všetky kola 2. hracieho dňa sa hrajú na 9 jamiek. Kategória Senior 
hrá na jamkách 1 až 9,  kategórie Masters a Ladies hrajú na jamkách 10 až 18. Rozohrávka o postup do 
ďalšieho kola pre kategóriu Senior sa hrá od jamky 1, pre kategórie Masters a Ladies od jamky 10 až do 
rozhodnutia. 
Tretí hrací deň hrajú len víťazi 3. kola kategórie Senior a 2. kola kategórie Masters a Ladies. Všetky hry 3. 
hracieho dňa sa hrajú na 18 jamiek z jamky 1. Rozohrávka o víťazstvo sa hrá od jamky 1 až do rozhodnutia. 
Hráč, ktorý sa nezúčastní niektorého z kôl hry na jamky, ktoré mal odohrať, nebude v hre na jamky 
hodnotený. 

Odpaliská Muži: žlté                 Ženy: červené 

http://www.skga.sk/
http://www.skga.sk/
http://www.skga.sk/


ASGS Senior Tour 2019  

Majstrovstvá seniorov SR v hre na jamky 

Propozície 

    

Ocenené kategórie 
jednotlivcov 

Kategória Ocenenie 

Senior Prvé tri miesta 

Masters Prvé tri miesta 

Ladies Prvé tri miesta 

Ostatné 
ustanovenia 

Počas kola a medzi kolami je tréning povolený len na vyhradených tréningových plochách. 
Za hrubé nešportové chovanie môže byť hráč vylúčený zo súťaže v zmysle pravidla 1.2 Pravidiel golfu R&A 
2019.  
Protest je možné podať do 15 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja. O proteste rozhodne 
súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov.  
Hrá sa podľa Pravidiel golfu R&A 2019, miestnych pravidiel a pravidiel uvedených v dokumente 
“Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže“. 
Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) 
v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. 
Súťažný výbor má možnosť, podľa počtu hráčov upraviť kategórie a ich ocenenie, štartovú listinu a pod.. 
Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Masters, inak len so súhlasom súťažného výboru 
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 54 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 


