
Propozície
XIII. Medzinárodných a národných majstrovstiev Slovenska seniorov v hre na rany 

v roku 2012

Názov turnaja   :  Medzinárodné a národné majstrovstvá seniorov SR 2012
Usporiadateľ     :  SKGA, ASGS
Sponzor turnaja : Ingsteel
Miesto    : Báč, GC Welten
Dátum    : 18.7. – 21.7.2012
Čas    : Štart prvého flajtu každý hrací deň o 9:00 hod.
Hl. rozhodca      : Ján Pečo II.
Súťažný výbor   : Anton Holos, Štefan Novák, Ján Pečo, Ivan Šebok,
Tituly                 : Víťaz súťaže Medzinárodných majstrovstiev SR v kategórii +55 získa titul: 

Medzinárodný    seniorský majster SR  na rok 2012.
                             Víťaz súťaže Medzinárodných majstrovstiev SR v kategórii +70 získa titul:
                             Medzinárodný seniorský majster SR v kategórii Senior Masters na rok 2012
                             Víťaz súťaže Národných majstrovstiev SR získa titul: 
                             Seniorský majster SR pre rok 2012.
Ocenenia            :  1.,2.,3. miesto muži (+55) Medzinárodných majstrovstiev SR, 
                              1.,2.,3. miesto muži (+70) Medzinárodných majstrovstiev SR  
                              1.,2.,3. miesto muži (+55) Národných majstrovstiev SR 
                              1.,2.,3. miesto ženy Medzinárodných majstrovstiev SR 

Víťaz spoločnej kat. Netto /s vyrovnaním/.
Prihlášky            : Prihlasovanie do turnaja:
                             Členovia SKGA - cez server SKGA
                             Zahraniční účastníci – na adrese: senior@asgs.sk
Uzávierka           : 17.7.2012 /utorok/ do 12,00 hod.
Poplatky     : 160,- EUR

      Poplatok zahŕňa: 3x green fee, welcome drink, občerstvenie pri aj po hre,  
                                  štartovné.

                             (Členovia ASGS a GC Welten platia redukované poplatky)
Podmienky
účasti     : Veková hranica pre mužov je 55 rokov a viac, u žien 50 rokov a viac .

Amatérsky štatút.
      HCP limit - zahraniční účastníci  – dámy HCP 36, muži HCP 24

           - členovia ASGS – HCP 36
    

Systém súťaže    : Hrá sa na rany v troch súťažných kolách. Do prvého kola budú hráči 
nasadení podľa aktuálneho HCP,do druhého kola podľa výsledkov prvého 
kola v obrátenom poradí. Do tretieho kola sa kvalifikuje 45 hráčov  
v kategórii +55 a 6 hráčov v kategórii +70 /po 2 dňoch/ a budú nasadení 
v obrátenom poradí. V prípade, že medzi prvých 45 sa neprebojuje min. 12 
hráčov súťažiacich o národného majstra SR, bude finálové 3.kolo rozšírené 
o ďalších súťažiacich o národného majstra z ďalších miest na počet 12 vo 
finálovom kole. Ostatní nad týmto poradím 45 (po 2.kole) odohrajú v 
obrátenom poradí 3. kolo (po finálovej 45- člennej resp. rozšírenej skupine) 
o ďalšie umiestnenie. 



                              Do Senior Tour 2012 sa počítajú body v hodnotení Brutto Stb. zo všetkých 
troch hracích dní osobitne.

Odpaliská    : Muži – žlté, ženy – červené
Štart. listina        : Bude zverejnené na serveri SKGA 24 hod. pred začiatkom 1. kola. Pre 

2. a 3. kolo bude zverejnená na serveri po odohratí kôl.

Program:
18.07.2012,  09:00 hod  oficiálny tréning, hráči si tee time  dohodnú individuálne na recepcii  
                                       GC Welten  
                    17:00 hod.,  slávnostné otvorenie, privítací prípitok
19.07.2012,  09:00 hod., 1.kolo
20.07.2012,  09:00 hod., 2.kolo
21.07.2012,  09:00 hod., 3.kolo
                     16:00 hod., vyhlásenie výsledkov

Ubytovanie:  - Welten Hotel a Restaurant –  golf@welten.sk, 
Tel. +42131 5911111

          -  Hotel Kormorán – info@hotelkormoran.sk
Tel. +42131 5909100  /6,3 km od golf.ihriska/

Športovo – technické podmienky :
Hrá sa podľa platných pravidiel golfu R&A Limited a miestnych pravidiel. Súťaž je 

vyhlásená na 3 kolá po 18 jamiek, s úpravou HCP. Oneskorený príchod na štart sa potrestá 
nasledovne: do 5 minút od štart. času 2 trestné rany, nad 5 min. diskvalifikácia.
Protest : sa podáva do 30 min. po vlastnom ukončení hry a zložení čiastky 20,- Eur. 
O proteste rozhodne súťažný výbor ešte pred vyhlásením výsledkov. V prípade oprávneného 
protestu bude čiastka 20,- Eur vrátená. Ak je protest závažnejšieho charakteru, vyhradzuje si 
usporiadateľ právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. Po 
vyhlásení výsledkov je protest bezpredmetný. V prípade zhodného výsledku dvoch alebo viac 
hráčov po troch kolách na prvom mieste rozhodne rozohrávka na jamkách číslo 10 a 18. Na 
ďalších miestach o poradí pri zhode, rozhodne – lepší výsledok – 1. tretieho kola

2. na posledných 9-tich jam. 3.kola
3. na posledných 6-tich jam. 3.kola
4. na posledných 3 jamkách  3.kola
5. na 18. jamke 3.kola
6. žreb
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