
XIV.Medzinárodné a národné majstrovstvá 
Slovenska Seniorov  

Propozície

Názov 
turnaja

XIV. Medzinárodné MS Seniorov 2013

Termín 9.-11.7.2013 (utorok - štvrtok)
Počet 
hracích dní

3

Miesto Golf Resort Skalica – Skalica
Organizátor ASGS
Usporiadate
ľ

Golf Club Skalica

Súťažný 
výbor

A.Holos, J.Pečo, Š.Novák, A.Strnad

Hlavný 
rozhodca
Podmienky 
účasti

Muži : vek 55 rokov,Ženy : vek 50 rokov  (členovia ASGS, max 
HCP 36)
International players: Gentlemen : max HCP 24 , Ladies : 
max HCP 36

Prihlasovani
e

www.skga.sk , 8.7.2013 do 12.00 hod.

Štartovná 
listina

www.skga.sk , 8.7.2013 do 18.00 pre 1. kolo
www.skga.sk , 9.7.2013 do 18.00 pre 2.kolo

Čas 9,00 hod. štart prvého flajtu, 8,00 registracia
Poplatky/fee Štartovné na 3 dni : 150 Eur

V štartovnom je zahrnuté občerstvenie k hre a obed po hre
Ubytovanie
Hrací 
systém

Kategória Hrací systém Hra s HCP Úprava 
HCP

Podmienka

Senior Brutto Strokes Na rany Nie Áno Muži vek 55 
rokov

Senior Masters Brutto Strokes Na rany Nie Áno Muži vek 70 
rokov

Ladies Brutto Strokes Na rany Nie Áno Ženy vek 50 
rokov

Senior Netto Strokes Na rany Áno Áno 3.kolo, 46.->

Odpaliská Muži : žlté Ženy : červené
Ocenenie Kategória Ocenenie Podmienka

Senior Brutto Strokes 
International

Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov 
v kategórii

Senior Masters Brutto Strokes 
Internat.

Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov 
v kategórii

Senior Brutto Strokes National Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov 
v kategórii

Ladies Brutto Strokes 
International

Prvé tri miesta Minimálne 5 hráčov 
v kategórii

Senior Netto Strokes 
International

Prvé miesto Minimálne 5 hráčov 
v kategórii

Ostatné 
ustanovenia

Hrá sa na rany v troch súťažných kolách. Do 1.kola budú hráči nasadení podľa aktuálneho HCP, 
do 2.kola podľa výsledkov 1.kola. Do 3.kola sa kvalifikuje prvých 45 hráčov /po 2.kolách/ a budú 
štartovať 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 v poradí 46. a viac (po 
2.kole), odohrajú 3.kolo (po finálovej skupine) o ďalšie umiestnenie.
Protest je možné podať do 30 min. po ukončení hry posledného flajtu turnaja a zložení 20,- Eur. 

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


O proteste rozhodne súťažný výbor do vyhlásenia výsledkov. V prípade oprávneného protestu 
bude čiastka vrátená.
Povolené je meracie zariadenie merajúce len vzdialenosť. Ak počas súťažného kola hráč použije 
prístroj na meranie vzdialenosti,  ktorý zisťuje alebo meria iné ďalšie podmienky, ktoré môžu 
ovplyvniť jeho hru /smer, rýchlosť vetra, teplotu, sklon ihriska a pod./, hráč koná v rozpore s 
Pravidlom 14-3, za porušenie ktorého je trestom diskvalifikácia, bez ohľadu na to, či taká ďalšia  
funkcia prístroja bola použitá alebo nie.
Kategória Senior Masters – el. autíčka dovolené. Hrá sa podľa pravidiel golfu R&A Limited a 
miestnych pravidiel.
Turnaj je trojkolový, neabsolvovanie jedného kola sa premieta do HCP. Výnimku na účasť len v 
jednom kole môže dať súťažný výbor hráčovi, ktorý o to požiada pri prihlasovaní. Do celkového 
hodnotenia Senior Tour sa započítava dosiahnutý výsledok v kategórii Stableford Brutto. 
V  prípade  zhodného  výsledku  dvoch  alebo  viac  hráčov  po  troch  kolách  na  prvom  mieste 
rozhodne  rozohrávka  na  jamkách  číslo  10  a  18.  V prípade  zhodného  výsledku  na  ďaľších 
miestach po troch kolách o poradí rozhodne lepší výsledok: 

1. v 3.kole
2. na posledných 9-tich jamkách 3. kola
3. na posledných 6-tich jamkách 3. kola
4. na posledných troch jamkách 3. kola
5. na 18. Jamke  3. kola
6. rozhodne los


