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GOLFPLAC TOUR 2020 pozostáva z 5 jednodňových golfových turnajov jednotlivcov. 
Turnaje sa odohrajú na ihrisku Green Resort Hrubá Borša. Všetky turnaje sa hrajú na 
úpravu HCP.  
 
 

§1 Termíny turnajov 
30.4.2020 (štvrtok)  Green Resort Hrubá Borša  
20.5.2020 (streda)  Green Resort Hrubá Borša  
18.6.2020 (štvrtok)  Green Resort Hrubá Borša  
10.9.2020 (štvrtok)  Green Resort Hrubá Borša  
1.10.2020 (štvrtok)  Green Resort Hrubá Borša  
 
 

§2 Kategórie a systém hry 
(2.1) Hlavná súťaž  
Kategória A:  HCP 0-18,4 spoločná, na rany s vyrovnaním HCP, 

muži - žlté odpaliská; ženy – červené odpaliská 
Kategória B:  HCP 18,5-36 spoločná, stableford netto, 

muži – žlté odpaliská; ženy – červené odpaliská 
V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.  
 
(2.2) Doplnkové súťaže 
Na každom turnaji sa budú samostatne vyhodnocovať doplnkové súťaže jednotlivcov:  
Nearest to pin - spoločná kategória 
Longest drive ženy  
Longest drive muži  
 
 
 



(2.3) Tempo hry  
Súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 4,5 hod. Trest za 
neodôvodnené zdržiavanie hry (Pravidlo 6-7): prvý priestupok - 1 trestná rana, druhý 
priestupok - 2 trestné rany, ďalší priestupok - diskvalifikácia. Hrací čas turnaja môže byť 
v súvislosti s aktuálnymi poveternostnými podmienkami zmenený na základe 
rozhodnutia súťažného výboru. 
 
(2.4) Hra 

(2.4.1) Používanie autíčok na turnaji je zakázané. Výnimka je povolená len po 
predložení platného lekárskeho potvrdenia súťažnému výboru. Náklady 
na zapožičanie autíčka si hradí hráč sám. 

(2.4.2) Používanie meracích prístrojov je povolené. 
(2.4.3) Hráč nesmie mať ako nosiča PRO hráča (zákaz caddie PRO). 

 
 

§3 Podmienky účasti 
(3.1) Turnajov sa môže zúčastniť ktorýkoľvek hráč, člen príslušného národného 

golfového zväzu s amatérskym štatútom. 
(3.2) Registrácia na turnaj bude prebiehať prostredníctvom webového servera SKGA. 
(3.3) Účasť hráčov na jednotlivých turnajoch túry je podmienená zaplatením 

účastníckeho poplatku. 
 
 

§4 Technické ustanovenia 
(4.1) Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel 

ihriska a tohto súťažného poriadku. 
(4.2) Medzi pravidlá súťažného poriadku patria najmä:  

(4.2.1) Hráči sú povinní zaregistrovať sa 30 minút pred štartom; 

(4.2.2) Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred 
svojim štartovacím časom; 

(4.2.3) Ak sa hráč oneskorí oproti štartovému času najviac o 5 minút, budú mu 
udelené 2 trestné rany, ktoré mu budú zapísané do skórkarty; 

(4.2.4) Ak sa hráč oneskorí oproti štartovému času viac ako o 5 minút, bude 
diskvalifikovaný. Diskvalifikovaný hráč nemá nárok na vrátenie 
štartovného; 

(4.2.5) V deň súťaže je povolené trénovať iba na plochách určených súťažným 
výborom; 

(4.3) Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie 
alebo zmenu technických ustanovení za účelom dodržania regulárnosti súťaže 
počas turnaja resp. celej túry. 

(4.4) Organizačný výbor bude priebežne kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu.  

 
 

§5 Rozdelenie hráčov a priebeh súťaže 
(5.1) Štart turnaja 
Flajty budú štartovať postupne, z odpalísk jamiek číslo 1 a 10 podľa počtu účastníkov 
turnaja. 



 
(5.2) Rozdelenie hráčov do flajtov 
Flajty budú zostavené organizačným výborom, spravidla podľa HCP hráčov.  
 
(5.3) Štartová listina 
Štartová listina bude zverejnená najneskôr 12 hodín pred konaním turnaja na serveri 
SKGA.  
 
 

§6 Poradie v turnaji 
(6.1) O poradí v turnaji rozhoduje u kategórie A nižší počet netto rán. 
(6.2) V prípade rovnakého výsledku podľa 6.1: 

(6.2.1) o lepšom umiestnení rozhoduje lepší netto výsledok na posledných 18, 
9, 6, 3, 1 jamkách, pričom sa použije celý HCP. 

(6.2.2) V prípade, že sa rozhoduje o víťazovi turnaja (umiestnenie na 1. mieste) 
a nie je možné rozhodnúť ani podľa pravidla 6.2.1, rozhoduje 
rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí 
súťažný výbor. 

(6.2.3) U hráčov umiestnených na 2. a ďalšom mieste ak nerozhodne pravidlo 
6.2.1 je umiestnenie na príslušných miestach delené. 

(6.2.4) V prípade štartu z 1. resp. 10. jamky, o číselnom poradí jamiek rozhoduje 
ich poradie podľa ihriska, respektíve označenia štartovej jamky č 1. 

(6.3) O poradí v turnaji rozhoduje u kategórie B vyšší počet netto stablefordov. 
(6.4) V prípade rovnakého výsledku podľa 6.3: 

(6.4.1) o lepšom umiestnení rozhoduje lepší netto výsledok na posledných 18, 
9, 6, 3, 1 jamkách, pričom sa použije celý HCP. 

(6.4.2) V prípade, že sa rozhoduje o víťazovi turnaja (umiestnenie na 1. mieste) 
a nie je možné rozhodnúť ani podľa pravidla 6.4.1, rozhoduje 
rozohrávka do prvého rozhodnutia na jamkách, ktorých poradie určí 
súťažný výbor. 

(6.4.3) U hráčov umiestnených na 2. a ďalšom mieste ak nerozhodne pravidlo 
6.4.1 je umiestnenie na príslušných miestach delené. 

(6.4.4) V prípade štartu z 1. resp. 10. jamky, o číselnom poradí jamiek rozhoduje 
ich poradie podľa ihriska, respektíve označenia štartovej jamky č 1. 

 
 

§7 Vyhodnotenie túry 
(7.1) Všetky turnaje a kategórie sú bodované jednotným bodový hodnotením. 
(7.2) Vo všetkých kategóriách budú do hodnotenia GOLFPLAC TOUR 2020 

prideľované body za umiestnenie na 1. až 25. mieste. 
(7.3) Bodové hodnotenie za umiestnenie je nasledovné: 
 
 
 
 
 
 

1. 80 bodov 6. 37 11. 20 16. 10 21. 5

2. 65 7. 33 12. 18 17. 9 22. 4

3. 55 8. 29 13. 16 18. 8 23. 3

4. 48 9. 26 14. 14 19. 7 24. 2

5. 42 10. 23 15. 12 20. 6 25. 1



(7.4) V prípade, že v dôsledku úpravy HCP hráča sa hráč presunie do inej kategórie, 
všetky dovtedy získané body z predchádzajúcej kategórie sa hráčovi prenášajú. 

(7.5) Výsledkový servis hodnotenia GOLFPLAC TOUR 2020 bude zabezpečovať 
golfový portál PGSgolf, ktorý bude zverejňovať priebežné poradie túry na 

webovej stránke www.PGSgolf.sk. 

(7.6) Celkové poradie túry bude určené na základe najväčšieho počtu získaných 
bodov zo všetkých turnajov GOLFPLAC TOUR 2020. 

(7.7) V prípade rovnakého počtu bodov na niektorom z prvých 3 miest dlhodobého 
hodnotenia o lepšom umiestnení rozhoduje: 
(7.7.1) Najlepšie umiestnenie na niektorom z turnajov GOLFPLAC TOUR 

2020. 
(7.7.2) Ak podľa pravidla 7.7.1 majú hráči rovnaké najlepšie umiestnenie, 

rozhoduje druhé najlepšie umiestnenie, resp. tretie a štvrté najlepšie 
umiestnenie. 

(7.7.3) Ak hráči, medzi ktorými sa rozhoduje majú všetky 4 umiestnenia 
rovnaké, lepšie umiestnenie dosiahne hráč s nižším HCP. 

(7.7.4) Ak nerozhodne ani pravidlo 7.7.3, nariadi riadiaci výbor rozstrel na 
vybranej jamke/jamkách až do konečného rozhodnutia, pričom rozstrel 
bude hodnotený na základe brutto rán. 

 
 

§8  Trofeje a vecné ceny 
(8.1) Jednotlivé turnaje  

Kategória A: 1. miesto – sklená trofej + vecné ceny 
2.-3. miesto – upomienková váza + vecné ceny 

Kategória B: 1. miesto – sklená trofej + vecné ceny 
2.-3. miesto – upomienková váza + vecné ceny 

 
 (8.2) Celkový víťaz GOLFPLAC TOUR 2020 

Kategória A: 1. miesto  
Kategória B: 1. miesto  
 

(8.3) Odovzdávanie ocenení 
V prípade, že si výherca neprevezme ceny osobne na slávnostnom vyhlásení na 
turnaji, prepadajú tieto v prospech usporiadateľa.  

 
 

§9  Organizačné zabezpečenie túry 
(9.1) Organizátor túry 

Organizátorom túry je spoločnosť Golfplac s.r.o.  
(9.2) Súťažný výbor 

(9.2.1) Riaditeľ súťaže: Mária Chlupisová 
(9.2.2) Členovia súťažného výboru:  Ľubomír Pecha, tretím členom súťažného 

výboru bude zástupca resortu kde sa konkrétny turnaj hrá  
 
 
 
 



§10  Protest 
(10.1) Kedykoľvek v priebehu turnaja je možné podať súťažnému výboru písomne 

protest, najneskôr však 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, 
po zložení poplatku 50€. 

(10.2) O proteste súťažný výbor rozhodne pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého 
sa protest týka. 

(10.3) V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor 
právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia o proteste. 

(10.4) V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.  
 
 

§11  Prechodné a záverečné ustanovenia 
Usporiadateľ golfovej túry GOLFPLAC TOUR 2020 si vyhradzuje právo na zmenu 
tohto súťažného poriadku ak si to plynulosť hry a nevyhnutné okolnosti vyžiadajú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozície vypracoval: 
Golfplac s.r.o. v spolupráci so Športovo-technickou komisiou PGSgolf.sk 

 
V Bratislave 15.3. 2020 


