
ASGS Senior Tour 2021  

Majstrovstvá seniórov SR klubových družstiev 

Propozície 

    

Názov turnaja  Majstrovstvá seniórov SR klubových družstiev 

Termín 07.09.-08.09.2021 (utorok,streda)  

Počet hracích dní 2 

Miesto  Sedin Golf Resort 

Organizátor ASGS 

Usporiadateľ Sedin Golf Resort 

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

Riaditeľ turnaja P.Kadlíček 

Rozhodcovia R. Ňukovič 

Podmienky účasti vek od 50 rokov 

Obmedzenia Kapacita turnaja - 120 hráčov 
Počet družstiev za klub – 2 družstvá mužov, 1 družstvo žien. Pri nižšom počte prihlásených hráčov ako 
kapacita turnaja, možnosť prihlásiť ďalšie družstvo klubu v poradí podľa výsledkov minuloročných klubových 
majstrovstiev.   

Prihlasovanie  Prihlásiť sa musí každý hráč  na www.skga.sk, do 18,00 hod 03.09.2021 

Nahlásenie družstiev na sekretariatasgs@gmail.com, do 18,00 hod 03.09.2021 

Štartovná listina www.skga.sk, 05.09.2021 do 20.00 hod pre 1. kolo 

www.skga.sk, 07.09.2021 do 20.00 hod pre 2. kolo 

Registrácia 07.09.2021 od 7.30 hod. 

Čas 07.09.2021 o 8.30 hod. štart prvého flajtu 
08.09.2021 o 8.00 hod. štart prvého flajtu 

Poplatky/fee Green fee + štartovné na 2 dni  
- členovia Sedin Golf Resort s voľnou hrou pre rok 2021:  - s uhradeným členským ASGS 20 €  
                                                                                                               - s neuhradeným členským ASGS 30 € 
- ostatní hráči:  - s uhradeným členským ASGS 100 €,  
                            - s neuhradeným členským ASGS 110 € 
- tréningový deň 06.09.2021, s individuálnou rezerváciou Tee Times  
- v štartovnom je zahrnuté občerstvenie počas hry 
- poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii za oba hracie dni 

Hrací systém Súťaž klubových družstiev : V súťaži družstiev – družstvo ( čisto ženské alebo mužské ) tvoria štyria, 
minimálne traja hráči, kde väčšina hráčov by mala byť z členov jedného klubu. V prípade hráčovho členstva 
vo viacerých kluboch, má prednosť na zaradenie materský klub. Jeden klub môže prihlásiť do súťaže i viac 
družstiev. Zloženie družstiev /a meno kapitána/  musí byť nahlásené pred začiatkom súťaže, najneskôr do 

uzávierky prihlášok na e-mailovú adresu : sekretariatasgs@gmail.com. Súčet brutto rán prvých troch 

členov družstva po obidva dni bude výsledkom družstva. V prípade zhodného výsledku družstiev rozhodne 
o poradí: lepší výsledok štvrtého hráča za obe kolá, štvrtého hráča v 2. kole, družstva v 2. kole; najlepší 
výsledok hráča družstva za obe kolá, hráča družstva v 2. kole. Najlepšie družstvo bude ocenené, ak bude 
splnená podmienka minimálne troch prihlásených družstiev v kategórii ( ženská, resp. mužská kategória ) .  
Súťaž jednotlivcov : Všetci hráči (aj nezaradení do družstiev) hrajú aj v kategóriách jednotlivcov. V prípade 
zhodného výsledku na prvom mieste po dvoch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: v druhom kole, na 
posledných 9-tich jamkách 2. kola, na posledných 6-tich jamkách 2. kola, na posledných troch jamkách 2. 
kola, na 18. Jamke  2. kola, rozhodne los. 
Veľký stableford krajov – Všetci hráči (aj nezaradení do družstiev) hrajú aj za svoj kraj. Súčet štyroch 
najlepších výsledkov v netto stableford bodoch po obidva dni bude výsledkom za kraj. V prípade zhodného 
výsledku krajov rozhodne o poradí piaty, šiesty a ďalší najlepší výsledok za kraj v druhom kole.   

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

Odpaliská Muži: žlté                 Ženy: červené 

Ocenenie družstiev Putovný pohár družstvu s najnižším počtom brutto rán. 

Kategória Ocenenie Podmienka 

Muži Prvé tri miesta Minimálne 5 družstiev 

Ženy Prvé tri miesta Minimálne 5 družstiev 
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Ocenené kategórie 
jednotlivcov 

Kategória Ocenenie Podmienka 

Senior Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Supersenior+Master Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Senior Ladies Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Supersenior+Master Ladies Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Netto Prvé tri miesta Minimálne 9 hráčov 

Ocenenie krajov Kategória Ocenenie 

Stableford Netto Prvé miesto 

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 2021“. 
Hráčom sa odporúča hratie mimo poradia bezpečným a zodpovedným spôsobom (“pripravený na hru“) 
v zmysle pravidla 6.4b(2) Pravidiel golfu R&A 2019. 
Hráčom kategórie Netto, nehrajúcim v súťaži družstiev, sa pre zrýchlenie hry odporúča hrať do výsledku pár 
jamky + 5 rán na jamke a daný výsledok zapísať alebo škrtnúť jamku v skóre karte.    
Súťažný výbor má právo úprav propozícií pred začiatkom prvého súťažného kola.  
Motorové golfové vozíky sú dovolené pre kategóriu Supersenior+Master a Supersenior+Master Ladies , inak 
len so súhlasom súťažného výboru turnaja. 

 

Názov kategórie, tabuľky Poradie Hrací 
systém 

Hra 
s HCP 

HCP 
od 

HCP 
do 

Vek. 
kat. od 

Vek. 
kat. do 

Pohlavie Hlavná 
kategória 

S úpravou 
HCP 

Výpočet s 
obmedzením 

HCP 

Senior 1 Na rany Nie +4 14 50 64 M Nie Nie Nie 

Supersenior+Master 2 Na rany Nie +4 54 65 99 M Nie Nie Nie 

Senior Ladies 3 Na rany Nie +4 54 50 64 Ž Nie Nie Nie 

Supersenior+Master Ladies 4 Na rany Nie +4 54 65 99 Ž  Nie Nie Nie 

Netto 5 Stableford Áno 14,1 54 50 99 M, Ž  Nie Nie 36 

 
ST Stableford Brutto 7 Stableford Nie +4 54 50 99 M, Ž Áno Áno Nie 

K Netto Rany 8 Na rany Áno +4 54 54 99 M Nie Nie Nie 

 


