
Propozície	NAY	Golf	Tour	2020	
 
NAY Golf Tour 2020 pozostáva zo 4 jednodňových golfových turnajových dní. Turnaje sa uskutočnia 
na ihriskách na Slovensku a v Rakúsku. Hracím dňom je sobota. Turnaje sú na úpravu HCP a nemajú 
obmedzený počet účastníkov. 
 

1. Kalendár turnajov NAY Golf Tour 2020 
 

Turnaje    Termín  
Penati Golf Resort Legend  /SK/ sobota 18.apríl  2020 
Golf Club Adamstal /AU/  sobota 16.mája  2020 
Gray Bear Golf Resort /SK/  sobota 27.júna  2020 
Penati Golf Resort Heritage /SK/ sobota 8.augusta 2020 

2. Kategórie a systém hry: 

2.1. Hlavná súťaž 
 

Turnaj je rozdelený do 4 kategórií: 
§ HCP 0-15,9 spoločná 
§ HCP 16-36  ženy, muži  
§ HCP 37-54  spoločná  
V kategóriách 37-54 je limit na počet zúčastnených na max. 24. 
 
Hodnotenie výsledkov systémom stableford netto. V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých 
kategóriách na úpravu HCP. 

 

2.2. Doplnkové súťaže 
Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať: 
§ Nearest to the Pin          
§ Longest Drive ženy  
§ Longest Drive muži  

3. Podmienky účasti 
 

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného 
golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54 . Účasť hráčov na jednotlivých turnajoch túry 
je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 100,00€ za každý turnaj: Gray Bear a 
Adamstal. Turnaje v Penati Golf Resort na ihriskách Legend a Heritage  sú spoplatnené 
nesledovne: nečlenova PGR 100,00€ a členovia 30,00€. 

4. Technické ustanovenia: 
 

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel 
NAY Golf Tour.  
 
Medzi pravidlá NAY Elektrodom Golf Tour 2019 patrí : 
§ Uzávierka štartovnej listiny v piatok pred turnajom do 15.00 hod.  
§ Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút štartovacím časom.  
§ V dňoch súťaže je povolené trénovať iba na plochách určených súťažným výborom.    
§ Používanie autíčiek na turnajoch NAY Golf Tour 2020 je zakázané. Výnimka je povolená len 

po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľke turnaja. Úhrada za autíčko je vždy 
realizovaná hráčom. 
 



 
 

5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže: 
 

Štart: POSTUPNÝ 
Štartová listina bude uverejnená pred konaním turnaja na serveri SKGA, webstránke 
absolutegolf.eu a facebook funpage @absolutegolfslovakia.  

6. Vyhodnotenie 
      Systémom stableford netto.  
 

7. Trofeje a vecné ceny: 
Oceňovanie bude v každej kategórii za 1.-3. miesto vecnými cenami brandového partnera a NAY. 
Ďalej budú ocenené doplnkové súťaže Longest Drive muži a ženy a Nearest to the Pin.     
  
V prípade, že si výherca nepreberie ceny priamo na vyhlásení výsledkov má možnosť si ich 
osobne vyzdvihnúť alebo požiadať a zabezpečenie doručenia po dohode s organizátorom 
turnaja.  

8. Organizátor NAY Golf Tour 2019: 
Nay.sk a RUSH Entertainment s.r.o.  

9. Súťažný výbor: 
      Riaditeľ súťaže: MSc. Lineta Lúčanská 
      Súťažný výbor: Lúčanský Tomáš, Hanzalík Dávid, Černák Roman  

10. Protest: 
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja NAY Golf Tour 2020 
písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 33 
EUR. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest 
týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo 
odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu 
prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. 

11. Zmena propozícií 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

 
  
V Bratislave dňa 11/01/2020 
 
 

      
 


