
 

 

 

 

   Záväzné propozície 

     U.S.KIDS GOLF TOUR SK  

 

1.0. Direktoriát súťaže: U.S.KIDS GOLF SK 

                                         info@uskidsgolfsk.sk 

       Usporiadateľ:          Ing. Šedivý Juraj, 00 421 905 675  

                                        golfSPStravel, s.r.o.  

       Súťažný výbor:       Podľa rozpisu jednotlivých turnajov. 

 

1.1. Vekové kategórie Kids Tour 
 

 Kategórie Odpalisko Hendikep Počet 
jamiek 

Približn
á dĺžka 
ihriska 

Kids Tour Dievčatá a chlapci do 8 rokov zelené +9-54,bez 9 1000m 
Dievčatá a chlapci 9-10 rokov zlaté +9-54, bez 9/18 3000m 

Teen Tour Dievčatá a chlapci11-12 rokov červené +9-54, bez 18  
Dievčatá a chlapci 13-14 rokov Červené/žlté +9-54, bez 18  
Dievčatá a chlapci 15-18 rokov Červené/žlté +9-54, bez 18  

Rozhodujúci pre zaradenie do vekovej kategórie je vek dosiahnutý k 31.12. roku, kedy            
Tour prebieha 
 
 

1.2. Podmienky súťaže 

mailto:info@uskidsgolfsk.sk


1.2.1. Pravidlá – Hra sa riadi Pravidlami golu, podľa R&A GC of St. Andews, súťažným              
poriadkom SKGA, miestnymi pravidlami ihrísk a miestnymi pravidlami podľa        
autority U.S. Kids Golf. 

1.2.2. Vek – Turnaje U.S.Kids Golf sú organizované pre vekové skupiny detí o 4 do 18              
rokov. Kritériom prihlášky a zaradenia do kategórie je vek dosiahnutý d dátumu 31.12.            
roku, kedy Tour prebieha. Podľa veku sú deti zaradené do odpovedajúcej kategórie. 

1.2.3. Členstvo v klube USKG – Turnajov sa môžu zúčastniť iba deti, ktoré sú členmi             
U.S.Kids Golf Club SK. Členom sa stáva každý hráč, ktorý uhradí ročný registračný             
poplatok na každú sezónu. USKG club nie je golfovým klubom a jeho člen sa nestáva              
automaticky členom Slovenskej Golfovej Asociácie. 

1.2.4. Hendikep – Pre účasť na turnajoch nie je podmienkou hendikep. Hra na úpravu             
hendikepu v jednotlivých kategóriách je vypísaná u každého jednotlivého turnaja. 

1.2.5. Zostavovanie štartovej listiny – u kategórií hrajúcich na úpravu hendikepu sú hráči           
a hráčky zväčša nasadzovaní do štartovnej listiny podľa platného hendikepu v dobe          
uzávierky turnaja. Kategórie hrajúce bez úpravy handikepu sú zväčša nasadzovaní do           
štartovnej listiny podľa aktuálneho rebríčka. 

1.2.6. Turnaje – Každý hráč sa môže zúčastniť ľubovoľného turnaja základnej časti           
a semifinále poriadaného v rámci USKG Golf Tour bez ohľadu na región,          
domovského členstva hráča štátu, ktorého je súčasťou programu USKG EU. 

1.2.7. Diváci – Všetci diváci musia po celú dobu hry zostať na cestách pre vozíky, alebo               
mimo krátko strihanej plochy. Diváci nesmú radiť hráčom v priebehu kola. Diváci           
nesmú na ihrisku používať akékoľvek elektronické prístroje (MT, pagery a pod.). Prvé           
porušenie: varovanie, druhé porušenie: okamžité vykázanie z golfového ihriska. 

1.2.8. Rada – V priebehu stanoveného kola nesmie hráč požiadať o radu nikoho okrem           
svojho caddyho a rozhodcu. Vždy treba mať na mysli, že porušenie pravidiel nosičom            
má rovnaký dopad, ako keby pravidlá porušil sám hráč. Nosič musí poznať Pravidlá             
a pomáhať hráčovi v súlade s Pravidlami. 

1.2.9. Rozhodcovia – Sú prítomní v priebehu hry na ihrisku a sú pripravení pomôcť hráčom,            
ktorí túto pomoc potrebujú. 

1.2.10. Protesty – Každý protest pre porušenie pravidiel golfu, chovaniu či inému porušeniu            
pravidiel USKG Tour hráča/hráčky zo strany iného hráča, musí byť podaný písomnou            
formou. Rozhodnutie o protest je plne v právomoci direktoriátu súťaže a je konečné. 

1.2.11. Oblečenie – Účastníci musia dodržiavať nasledovné pravidlá pre oblečenie. Povolené          
je iba obecne akceptovateľné golfové oblečenie. Zakázané je nosenie topánok          
s kovovými hrotmi, plavky, rifľovina v akejkoľvek podobe, tričká bez goliera         
a u chlapcov aj tričká bez rukávov. Hráči, ktorí nebudú náležite oblečení, nebudú ku            
hre pripustení. 

1.2.12. Elektronické zariadenia – MT, slúchatka, pagery, nesmú byť používané v priebehu          
hry. Porušenie pravidla: diskvalifikácia. Elektronické merače vzdialenosti sú        
povolené. 

1.2.13. Pravidlá slušného správania – Porušenie pravidiel slušného správania zahrňuje:         
vulgárne reči, hádzanie výstroja, podvádzanie, nezdvorilosť k dobrovoľníkom alebo        



usporiadateľom, ničenie golfového ihriska alebo príslušenstva, odhadzovanie       
odpadkov, alebo akékoľvek iné nevhodné chovanie hráčov alebo nosičov. Prvé          
porušenie: dve trestné rany, druhé porušenie: diskvalifikácia. Opakované prehrešky         
môžu viesť k vyradeniu aj z budúcich súťaží. 

1.2.14. Vyhlásenie výsledkov – na turnajoch základnej a semifinálovej časti je vyhlásenie          
výsledkov vždy cca 30 min po odohratí posledného hráča kategórie (podľa časového            
plánu vyhlásenia), u finálového turnaja je vyhlásenie po ukončení celého turnaja pre           
všetky vekové kategórie (podľa programu turnaja). Hráč/ka, ktorý/á sa umiestní na           
bodovanom mieste (1.-7. Miesto) a nezúčastní sa bez akceptovaného ospravedlnenia         
vyhlásenia výsledkov, nebudú im započítané získané body z tohto turnaja do rebríčka           
Tour, neobdrží vecné ceny a v prípade, že umiestnenie hráča/ky zaisťuje postupové          
miesto na svetový popr. európsky šampionát, nebude hráčovi nominácia umožnená.          
Táto nominácia prechádza na ďalšieho hráč/ku v poradí celkového umiestnenia. 

 

1.3.Turnajové pravidlá 

1.3.1 Výsledok – Každý jednotlivý turnaj vo všetkých vekových kategóriách je hraný na rany              
bez vyrovnanie hendikepu. Víťazom každého jednotlivého turnaja v jednotlivých kategóriách         
je hráč/ka s najnižším počtom rán. Toto poradie je smerodatné pre udeľovanie bodov do             
jednotlivých rebríčkov U.S.Kids Golf Tour SK, mimo kategórie prichádzajúcich. 

1.3.2. Počet úderov na jamke – Hráč/ka nesmie hrať viac ako 10 úderov na jamke. Akonáhle                
zahrá 10.-ty úder, musí hrč/ka zodvihnúť loptičku a dôjsť so svojou skupinou jamku. Platí iba              
pre kategórie Kids (4-12 rokov). 

1.3.3. Určenie poradia v turnaji – Pri nerozhodnom výsledku v kategórii, rozhodne          
o víťazovi : 
- vo finálovom turnaji lepšie zahrané posledné kolo, 
- lepší výsledok na posledných 9, 6, 3, a 1, jamke keď nerozhodne žiadne z kritérií, nasleduje               
los. 
1.3.4. Určenie poradia v rebríčku – Pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov hráčov           
v rebríčku, je poradie určené vyšším počtom dosiahnutých bodov posledného zahraného          
turnaja hráča, ak je aj ten zhodný, rozhoduje opäť nasledovný výsledok z posledného turneja. 
1.3.5. Diskvalifikácia – Kids kategórie 4-12 rokov nikto nebude diskvalifikovať pre           
porušenie Pravidiel golfu. Miesto toho bude zaznamenané maximálne skóre (desať) na každej            
jamke, na ktorej by k porušeniu pravidla normálne viedlo k diskvalifikácii. V situácii, kde je            
kolo alebo jamka kompletná, skóre desať bude zaznamenané na poslednej hranej jamke alebo             
na jamke, kde k porušeniu pravidla došlo. Pokiaľ hráč zmešká štartovný čas, bude mu             
zaznamenané skóre desať na prvej jamke a na každej ďalšej jamke, ktorú neodohrá so svojou              
skupinou. Výnimka: Háč alebo jeho nosič môžu byť diskvalifikovaní pre porušenie pravidiel            
chovania, alebo pri nepovolenom použití elektronických zariadení a v prípade prehnaného         
koučovania. V prípade diskvalifikácie bude hráč/ka penalizovaný 50-timi bodmi do rebríčka.          



Hráč/ka bude diskvalifikovaný v prípade úmyselného zapísania nižšieho výsledku, aký bol          
skutočne dosiahnutý na jamke a táto skutočnosť bola zistená po odohraní loptičky na            
nasledujúcej jamke. Za toto porušenie bude hráč/ka vyradený na jeden rok zo súťaží U.S.Kids              
Golf. 
Diskvalifikácia – Teen kategórie 13-18 rokov – je riešená pri porušení pravidiel golfu, alebo              
súťažného poriadku, alebo pravidiel USKG Tour SK. V prípade diskvalifikácie bude hráč/ka           
penalizovaný/ná 50-timi bodmi do rebríčku. 
1.3.6 Štartovný čas – Kids kategórie 4-12 rokov – Hráč je povinný dostaviť sa na odpalisko                
minimálne desať minút pred určeným časom štartu. Pri oneskorení obdrží dve trestné rany na              
prvej jamke. Pokiaľ sa oneskorí o viac ako 5 minút, bude mu započítaných desať úderov na               
prvej jamke a na každej ďalšej, ktorú zmešká. Nemôže sa pripojiť ku hre na rozohranej jamke.               
Oneskorený hráč začne hrať až na ďalšom odpalisku.  
Štartovný čas – Teen kategórie 13-18 rokov – Hráč je povinný dostaviť sa na odpalisko               
minimálne desať minút pred určeným časom štartu. Pri oneskorení obdrží dve trestné rany na              
prvej jamke. Pokiaľ sa oneskorí o viacej ako 5 minút bude diskvalifikovaný. 
1.3.7 Tempo hry – Nosič nesmie hráča prehnane koučovať. Povinnosťou nosiča je pomáhať             
hráčovi s prípravou na úder v primeranom časovom intervale. Hráč by mal odohrať bez            
zbytočného predlžovania času. Primeraný čas k odohraniu úderu je 45 sekúnd. Pokiaľ hráč/ka            
spotrebuje viac ako 45 sekúnd k odohraniu loptičky, môže byť penalizovaný. Prvé porušenie:            
varovanie, druhé: dve trestné rany, ďalšie porušenie: skóre desať na jamke. Tresty budú             
ponechané na úvahe riaditeľa turnaja alebo rozhodcov. Pravidlo o 45 sekundách je stanovené            
ako prevencia prehnaného koučovania a pomalej hry. Pre každé kolo je stanovený časový            
limit. Rozhodcovia kontrolujú dodržovanie časového limitu. Pokiaľ je skupina hráčov          
v jednom štartovnom čase v časovej strate vlastnou chybou viac ako 5 minút, obdržia na             
jamke, kde bolo toto porušenie pravidiel prvýkrát zistené napomenutie (žltá vlajka).           
V prípade, že do štyroch nasledujúcich jamiek nedoženú svoju stratu proti časovému limitu,            
budú penalizovaní všetci hráči v skupine dvomi trestnými ranami (červená vlajka). Každý           
hráč si na jamke, ktorej bol za toto porušenie pravidiel penalizovaný pripíše dve trestné rany               
k výsledku na tejto jamke. V prípade, že hráč zapisuje skóre 10, tieto dve trestné rany si tiež                
počíta (zapisuje 12). Zelená vlajka – časový limit je dodržaný. Žltá vlajka – časový limit je                
porušený, napomenutie. Červená vlajka – časový limit je opätovne porušený , 2 trestné rany.              
Porušenie časového limitu sa rozumie oneskorenie viac ako 5 minút. Kontrolným           
stanovišťom je tiež posledná hraná jamka hráča. 
1.3.8 Nosič (caddy) – Hráči hrajúci v kategóriách do 10 rokov musia mať caddyho po celú               
dobu hry. Hráč môže mať caddyho, osobu z jeho doprovodu. Každý caddy musí byť označený              
vestou a menovkou hráča podľa dispozícií usporiadateľa. Nosič je ten, kto v priebehu hry nosí             
hráčovi palice alebo sa o ne stará a aj iným spôsobom hráčovi pomáha v súlade s Pravidlami.             
Hráč môže mať iba jedného nosiča v danom čase. Hráč môže nosiča vymeniť alebo             
odmietnuť kedykoľvek behom hry. Nosiči nesmú hráča prehnane koučovať. Povinnosťou          
nosiča je pomáhať hráčovi s prípravou na úder v primeranom časovom intervale. V prípade,           
že hráč nebude mať caddyho, nahlási túto skutočnosť usporiadateľom turnaj max. 5 dní pred              



zahájením turnaja. Usporiadateľ zaistí hráčovi caddyho za poplatok. Rodičia, členovia rodiny           
alebo priatelia, ktorí nie sú nosičmi, sa musia riadiť Pravidlami pre divákov. 
1.3.9. Ustanovenia pre caddyho – Hráčov caddy môže pomáhať hráčovi iba v nasledujúcich            
bodoch, ostatná činnosť caddyho bude posudzovaná ako prehnané koučovanie: 
- pomáha hráčovi s výstrojom, 
- zapisuje hráčovi scóre, 
- radí hráčovi pri výbere palíc a v smere hry, 
- radí hráčovi tak, aby tento dodržiaval pravidlá golfu. 
Caddy nesmie hráča smerovť v okamžiku, kedy sa hráč pripravuje na ranu, príp. zaujal postoj              
za loptičkou. Caddy musí stáť vždy čelom k hráčovi, príp. tak, aby hráčovi nestál v zornom              
poli. Za každé porušenie tohto pravidla sú 2 trestné rany.  
1.3.10. Prehnané koučovanie – Pokiaľ hráčov caddy poruší toto ustanovenie, bude hráč pri             
prvom napomenutí penalizovaný dvomi trestnými ranami, ktoré budú pripočítané na jamke,           
kde k porušeiu došlo, a to i v prípade, že hráč zahrá na tejto jamke max. povolený počet rán               
10. V tomto prípade môže byť score hráča na jamke 12. Pri druhom napomenutí, bude hráč               
diskvalifikovaný 
 
 
Caddy nesmie hlavne: 

- negatívne ovplyvňovať hráča v priebehu hry, najmä slovami-kam to hráš, nehraj tam,           
čo to robíš, ja som ti to hovoril, ako to stojíš, atď., 

- nesmie nabádať hráča k nešportovému chovaniu, 
- vstupovať na jamkovište v okamžiku, kedy posledný hráč zo skupiny zahráva svoju           

loptičku na jamkovisku, nesmie ani obsluhovať vlajku, caddy hráčov v skupine stojí           
za jamkoviskom momentálne hranej jamky. Toto ustanovenie neplatí pre kategórie          
chlapcov do 6 rokov a dievčat do 10 rokov, 

- riešiť, či akokoľvek komentovať porušenie pravidiel spoluhráča, toto je výlučne          
v právomoci samotných hráčov alebo rozhodcov, 

- môže však upozorniť na situáciu, pri ktorej by mohlo prísť k porušeniu pravidiel. 
V prípade, že spoluhráč, alebo jeho caddy zaznamená porušenie pravidiel prehnaného          
koučovania caddyho hráča v rovnakej skupine, je povinný uplatniť penalizáciu podľa tohto           
bodu. Pokiaľ takto neučinní, je penalizovaný rovnakým spôsobom, ako caddy hráča, ktorý            
toto pravidlo poruší. 
1.3.11. Vozíky – Pravidlám pre užívanie elektrických vozíkov sú vytvorené s cieľom udržať            
tempo hry a spríjemniť hru hráčom i divákom. Vozíky môžu byť použité pri hre iba v rozsahu              
nasledujúcich pravidiel: Elektrické vozíky: Iba pre hráčov zo zelených odpalísk. Všetci hráči,            
ktorí hrajú zo zelených odpalísk môžu v priebehu hry používať elektrický vozík. Nosiči môžu             
používať elektrické vozíky k prevozu hráčov medzi jednotlivými jamkami. Po dosiahnutí          
odpaliska, nesmie hráč jazdiť na vozíku a musí prejsť celú jamku peši. Nosič môže nechať              
bag na vozíku, alebo ju niesť s hráčom, pokiaľ je to potreba. V žiadnom prípade nesmie vozík               
opustiť cestu pre vozíky. Prvé porušenie pravidla – varovanie, druhé porušenie pravidla – dve              
trestné rany, opakované porušenie – scóre 10 na jamke. 



Poznámka: Vozíky sú k dispozícii podľa zásady: kto skôr príde, ten prv melie. Golfové             
ihriská môžu, ale nemusia mať dostatok vozíkov pre všetkých hráčov, ktorí hrajú zo zelených              
alebo zlatých odpalísk.  
Elektrické vozíky: Hráči hrajúci zo zlatých, červených a žltých odpalísk. Hráči hrajúci           
z týchto odpalísk, ani ich nosiči nesmú používať elektrické vozíky. Ručné vozíky (i            
s elektrickým pohonom) – použitie týchto vozíkov nie je obmedzené.  
Elektrické vozíky – diváci: Diváci si môžu prenajať elektrický vozík pre sledovanie hry. Po              
celú dobu hry nesmú zísť z cesty a vždy musia zostať za hrajúcim hráčom. Diváci nesmú              
jazdiť dopredu k nasledujúcemu miestu odpalu. Poznámka: Vždy je na zvážení usporiadateľa,           
či budú vozíky pre divákov k dispozícii. Prednostne budú uspokojení hráči. V prípade           
potvrdenia lekára, môže direktoriát USKG rozhodnúť o použití elektrického vozíka pre hráča. 
1.3.12. Turnajový výbor U.S.Kids Gol si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá pred štartom            
turnaja. 
 
1.4. Prihlášky a počet hráčov 
1.4.1. Prihlášky na turnaje základných kôl – Prihlásenie na jednotlivé turnaje základných           

kôl je možné cez internetovú stránku www.uskidsgolfsk.sk Prihlášky je možné          
podávať vždy 21 dní pred začiatkom daného turnaja základnej časti. Uzávierka           
prihlášok je uvedená v detailoch daného turnaja. 

1.4.2. Prihlášky do semifinále – Prihlásenie na jednotlivé turnaje semifinálových turnajov          
možno cez internetovú stránku www.uskidsgolfsk.sk Prihlášky je možné podávať         
vždy 21 dní pred začiatkom daného turnaja základnej časti. Uzávierka prihlášok je            
uvedená v detailoch daného turnaja. 

1.4.3. Prihlášky do celoštátneho finále – Zoznam hráčov, ktorí sa kvalifikovali do           
celoštátneho finále bude zverejnený na stránke www.uskidsgolfsk.sk do 24 hodín od           
ukončenia tretieho semifinálového turnaja. Každý hráč tiež obdrží osobné pozvanie.          
Hráč je povinný sa prihlásiť cez stránku www.uskidsgolfsk.sk najneskôr do dátumu           
uvedeného v osobnom pozvaní a v rozpise turnaja. V prípade, že hráč nepotvrdí svoju          
účasť v stanovenej dobe, bude do turnaja zaradený náhradník. 

1.4.4. Neúčasť v turnaji – Prihlasovanie na turnaje sa uzatvára v deň a hodinu, ako je            
uvedené na serveri SKGA v sekcii TURNAJE, alebo na serveri USKG: Uzávierka           
prihlášok. Štartovná listina je pripravená na základe prihlášok evidovaných na serveri           
v dobe uzávierky a hráči budú zaradení na štartovnú listinu. Keď sa hráč napísaný na             
štartovnej listine nedostaví riadne a včas na štart, je to považované za NEÚČASŤ            
v turnaji. 

1.4.5. Ospravedlnená neúčasť – V prípade, že sa hráč ospravedlní pred svojím štartovným           
časom direktoriátu súťaže, je to klasifikované ako OSPRAVEDLNENÁ NEÚČASŤ.         
V prípade, že má hráč trikrát „ospravedlnenú neúčasť“ za jeden ročník série, bude            
zaraďovaný na štartovnú listinu iba v prípade, že počet prihlásených nedosahuje          
maximálneho počtu prihlášok. Odhlásenie zo serveru SKGA po uzatvorení prihlášok          
(bez ospravedlnenia usporiadateľovi) nebude braté na zreteľ, lebo po uzatvorení          
prihlasovania už usporiadatelia s dátami na serveri nepracujú. 

http://www.uskidsgolfsk.sk/
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1.4.6. Neospravedlnená neúčasť – V prípade, že sa hráč neospravedlní, tak ako je uvedené            
v predchádzajúcom bode, je to klasifikované ako NEOSPRAVEDLNANÁ       
NEÚČASŤ. Keď má hráč „neospravedlnenú neúčasť“, bude zaraďovaný na štartovnú          
listinu len v prípade, že počet prihlásených nedosahuje maximálneho počtu prihlášok.          
Mimo toho bude penalizovaný 20-timi bodmi v celkovom hodnotení rebríčka Tour. 

1.4.7. Limit hráčov v turnaji – Limit je určený podľa typu golfového ihriska. Počet hráčov             
môže byť upravený a smerodatný je uvedený počet u daného turnaja na serveri SKGA.            
Počet hráčov v jednotlivých kategóriách nie je obmedzený, iba je stanovený celkový           
počet hráčov. V prípade, že na turnaj bude prihlásený menší počet hráčov ako je             
polovica stanoveného limitu, je usporiadateľ oprávnený turnaj zrušiť. 

1.4.8. Zaradenie hráča na turnaje základných a semifinálových častí – Pri väčšom počte           
prihlásených účastníkov v základnej časti turnajov U.S.Kids Golf Tour a Teen Tour          
budú uplatnené tieto pravidlá:  
1. Hráč nebol diskvalifikovaný v žiadnom z predchádzajúcich turnajov U.S.Kids       

Golf Tour pre porušenie pravidiel slušného správania či pre prehnané kouovanie. 
2. Hráč nemá neospravedlnenú neúčasť alebo tri ospravedlnené neúčasti na turnajoch          

v danom roku. 
3. Zapojenie do PT programu. 
4. Podanie prihlášky. 

Hráč je zaradený na turnaje, pokiaľ je uvedený na štartovnej listine daného turnaja. Táto bude               
uverejnená na internetovej stránke www.uskidsgolfsk.sk u daného turnaja najneskôr 2 dni          
pred začiatkom turnaja. 
1.4.9. Registračný poplatok – na sezónu 2020 je 8 € (hráč uhradí na prvom turnaji, ktorého               

sa zúčastní, alebo bankovým prevodom pred svojim prvým turnajom). Ročný poplatok           
môže byť každý rok iný a bude určený na prvom turnaji sezóny. V rámci registračného             
poplatku hráč obdrží bezplatné zapožičanie caddy vesty, ktorá je na turnajoch povinná. 

 
1.5.Hodnotenie 
1.5.1. Hodnotenie – V každom turnaji hráč získa počet bodov podľa jeho umiestnenia/ viď            

tabulku/. Každý hráč obdrží ešte bonusové body podľa počtu hráčov v kategórií,          
ktorých porazil.To znamená, že ak v kategórií hrá napr. 10 hráčov, víťaz obdrží            
k bodom za umiestenie ešte 10 bodov bonusových / 25+10 /. Víťazom každého            
jednotlivého turnaja v jednotlivých kategóriách je hráč/ka s najnižším počtom rán.         
Toto poradie je smerodatné pre udeľovanie bodov do jednotlivých rebríčkov U.S.Kids           
Gol Tour SK. 
Poradie 1 2 3 4 5 6 7 
 Body-umiestneie 25 20 15 12 10 8 6 
 

1.5.2. Koeficient prepočtu – Pre každé kolo USKG Tour je stanovený koeficient, ktorým            
budú prepočítané dosiahnuté body, toto je potom konečný počet bodov získaných           
v turnaji. 

1. kolo – základná časť koeficient     1 

http://www.uskidsgolfsk.sk/


2. kolo – semifinále koeficient           2 
3. kolo – celoštátne finále koeficient  3 
4. koeficienty platia iba pre body za umiestnenie a nie bonusové body. 

Účasť na zahraničných turnajoch – Body získané na turnajoch v zahraničí série USKG EU             
budú započítané do celoštátneho rebríčka SR podľa kritérií základnej a semifinálovej časti.           
Hráč hodnotený v SR sa nemôže zúčastniť finálového turnaja iného štátu, pokiaľ nedostal            
hraciu kartu pre tento turnaj. V tomto prípade, je však hráč hodnotený iba v poradí finálového              
turnaja. Získané body nie sú započítané do žiadneho rebríčka, akéhokoľvek štátu. 
1.5.3. Štartovné na turnajoch USKG – Základná časť – štartovné je zväčša rozdielne            

(nakoľko ihriská majú rozdielne podmienky).  
Zväčša je však štartovné pre základné kolá: 

18-jamiek    štartovné+fee    30 € 
9-jamiek      štartovné+fee    25 € 

 
Finále dvojdňové: 
           18-jamiek    štartovné+fee     75 € 

9-jamiek      štartovné+fee    65 € 
Presné informácie ohľadom ceny štartovného nájdete vždy po kliknutí na daný turnaj. 
 
1.6. Rebríček 
1.6.1 Celoštátny rebríček – Rebríček je zostavovaný s celoštátnou pôsobnosťou pre každú           
kategóriu USKG Tour. Do rebríčka je hráčovi započítaných maximálne 2 výsledky / z 2             
základných kôl/ s najvyšším počtom uhraných bodov základnej časti. Z dvoch semifinálových          
kôl, sa hráčovi do rebríčka započítava iba jeden výsledok a to ten lepší. Pre konečné poradie               
je smerodatný počet získaných bodov po odohraní celoštátneho dvojdňového finále. / hráč aby             
bol vyhodnotený vo finále, musí odohrať obe finálové kolá /. Hráči ktorí sa umiestnia na               
prvom mieste v konečnom rebríčku vo svojej kategórie, získavajú nominačný list na Európsky            
a Svetový šampionát . Hráč, ktorý získa najvyšší počet bodov za celú USKG Tour, / bez               
rozdielu kategórií/, sa stáva HRÁČOM ROKU USKG SK TOUR . 
Do celoslovenského rebríčka môže byť zaradený aj zahraničný hráč, ktorý absolvoval aspoň            
jeden turnaj USKG Tour 2020 , ktorý sa však vzdal zaradenia do rebríčka vo svojej krajine. 
Hráč, ktorý sa zúčastní iba finálového turnaja, nemôže byť vyhodnotení  v celkovom rebríčku.            
Je vyhodnotený iba v rámci dvojdňového medzinárodného finále .  
 
1.7.Postupový kľúč  
 
1.7.1. Postupový kľuč do celoštátneho finále – Do celoštátneho finále postupuje prvých 10            

hráčov z každej kategórie celoštátneho rebríčku po odohratí základných        
a semifinálových kôl . Usporiadateľ si vyhradzuje právo zvýšiť počet hráčov          
v jednotlivých kategóriach 

1.7.2. Postupový klúč do celosvetového a európseho finále . Víťazi jednotlichých         
vekových kategórií obdržia nominačné listy a budú Slovensko reprezentovať        



v Škotsku a USA na USKG šampionátoch, ktoré sa uskutočnia v roku 2021. Keďže na            
týchto podujatiach platí pravidlo, že hráč je zaradený do kategórie podľa dátumu            
narodenia do začiatku podujatia, je možné , že hráč bude hrať vo vyššej vekovej              
kategórií. Pre európsky šampionát má direktoriát USKG možnosť použiť aj voľnú           
kartu pre talentovaného hráča, ktorý z vážnych dôvodov nemohol hrať celoštátne          
finále USKG SK Tour 2020.  
 

1.8. Ceny  
1.8.1. V základných a semifinálových kolách hráči ktorí sa umiestnia na prvých troch           

miestach vo svojich kategóriach , obdržia medajle / zlatú, striebornú a brondzovú /. 
1.8.2. Vo finále, hráči obdržia medajle / zlaté, strieborné a brondzové / a vecné ceny za             

umiestnenie na prvých troch miestach v každej vekovej kategórií za dvojdňové finále . 
1.8.3. Za celkové umiestenie za celú U.S. Kids Golf SK Tour 2019 na 1-3 mieste v každej               

vekovej kategórií, hráči obdržia pohár a vecné ceny, víťazi kategórií aj Nominačné           
listy na Európsky šampionát do Škótska a Svetový šampionát do USA. 

1.8.4. Hráč, ktorý si nepreberie cenu osobne, pri vyhlasovaní výsledkov po ukončení           
finálového kola, táto cena prepadne organizátorovi .  

 
 
 
1.9. Ostatné 
1.9.1. Mimoriadne udelenie hracej karty – Direktoriát súťaže si vyhradzuje právo udeliť            

hraciu kartu pre finálový turnaj pre hráča, ktorý z vážnych dôvodov nesplnil           
postupové kritéria . 

1.9.2. Účasť zahraničných hráčov – Pozvaní zahraniční účastníci finálového turnaja s do          
súťaže zaradení na základe udelenia hracej karty direktoríátu súťaže. Ich umiestnenie           
a získané body v jednotlivých kategóriach , nie su započítané do žiadneho z rebríčkov           
zostavovaných v rámci USKG. Ich umiestnenie má vplyv iba na poradie vo finálovom             
dvojdňovom turnaji, ktorého sa zúčastnia. 

1.9.3. Direktoriát súťaže – U.S.Kids Golf SK , si vyhradzuje právo úpravy propozícií            
v prípade nejasností, alebo nevyhnutnej zmeny, ktorá je potrebná k riadnemu         
a spravodlivému priebehu súťaže. 

 
 
 
 
  


