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AMIBUS TRAVEL pokračuje v roku 2022 v sérii golfových HCP dní pod názvom AMIBUS HCP  deň, 

ktorá je lemovaná celoročným bodovým systémom EKLEKTIK (1/6) NETTO 9-jamiek o vecné 

ceny partnerov turnaja – AMIBUS TRAVEL. V roku 2022 bude túra prebiehať piatky od 16:00 hod.   

Rebríček a víťazi budú ocenení na poslednom klubovom podujatí na začiatkom Novemra, kde sa 

vyhodnotia celoroční víťazi túry. 

 

Trénovať a užívať si treba celoročne, a preto Vám cestovná agentúra AMIBUS TRAVEL prináša 

širokú ponuku golfových pobytov,.  

AMIBUS TRAVEL vyberá pre Vás najlepšie 5* hotely za rozumnú cenu. Keďže Vaša spokojnosť a 

pohodlie sú pre nás prvoradé, ponúkame iba miesta, ktoré sme sami navštívili, a ktoré prešli našim 

prísnym očkom kvality. Okrem golfu v Turecku, Toskánsku, Thajsku, Portugalsku, Španielsku 

a na Srí Lanke  pre Vás pripravujeme ďalšie golfové destinácie ako Cyprus,  Maroko či Costa Rica, 

ktoré musíme ešte pred Vami navštíviť a preveriť. 
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Piatky v GK MEANDER budú patriť členom klubu, ako aj golfovej verejnosti. Budú predstavovať 

športový deň turnaja na úpravu hendikepu pod názvom „AMIBUS HCP  deň 9-jamiek ECLECTIC“. Séria 

sa začína 29.4.2022 a bude prebiehať v týždenných intervaloch. Túra sa končí posledným kolom dňa 

14.10.2022 a vyhodnotením na koncoročnom stretnutí členov.  Víťazi túry musia absolvovať minimálne 

8 kôl. 

 

 

Právo zúčastniť sa na turnajoch „AMIBUS HCP  deň 9-jamiek ECLECTIC“ majú všetci hráči s amatérskym 

štatútom, akými sú členovia národných golfových asociácií s platným členstvom pre rok 2022 bez 

rozdielu pohlavia, národnosti, či veku. Hendikepový limit nie je pre tento turnaj vydaný, čím umožňuje 

hru všetkým herným úrovniam vrátanie EGA HCP: (+ - 36), ako aj hráčom s klubovým HCP (37 – 54).  

 

 

Záujemcovia sa na akýkoľvek z HCP turnajov môžu prihlásiť prostredníctvom serveru Slovenskej 

golfovej asociácie: ( https://skga.sk/turnaje/), kde si samotný turnaj vyhľadajú a následne skontrolujú 

priradenie do zoznamu prihlásených. V prípade nefunkčnosti serveru sa môžu hráči prihlásiť priamo na 

recepcii golfového klubu. Vo všeobecnosti platí že možnosť prihlásiť  sa na turnaj má hráč najneskôr do 

15:00 v deň zahájenia turnaja. V opačnom prípade sa hráč riadi informáciami uvedenými v popise 

turnaja na serveri SKGA. 

 

 

Súťaž sa hrá na 9 jamiek s jednou výkonnostnou kategóriou - STBF - netto Spoločná HCP 0-54. Každý z turnajov 

je na úpravu HCP. Vyhodnocuje sa iba víťaz každého kola a to len v prípade , že sa HCP dňa zúčastnilo 

viac, ako 8 hráčov.  
 

 

Hráčske pole je rozdelené do dvoj až štvorčlenných skupín s výnimkou nosičov. Skupiny štartujú  

systémom Postupný štart. Hráč je povinný prísť na odpalisko 5 min. pred plánovaným štartom jeho 
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skupiny. V prípade, že hráč nie je pripravený zahájiť kolo v plánovanom čase je penalizovaný 

nasledovne.  

 

5 A VIAC MIN. PRED 5 MIN. - ŠTART ŠTART – 5 MIN. 5 MIN. A VIAC PO 
 

ŠTART 

OK NAPOMENUTIE TREST 2 RANY   DISKVALIFIKÁCIA 

Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu v štartovnej listine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráč je povinný dodržiavať stanovený čas a držať sa skupiny pred ním. Hráč je povinný riadiť sa pokynmi 

maršálov a rozhodcov na ihrisku.  

Hráčom sa odporúča podľa možností:   

- venovať sa príprave pred úderom hneď ako príde k svojej lopte 

 - pred príchodom na „grín“ zanechať výstroj čo najbližšie k smeru ďalšieho odpaliska 

 - po dohraní jamky čo najrýchlejšie opustiť „grín“ 

 - medzi údermi využiť čas k zrýchlenému prechodu za loptou 

Predpísané časy pre jednotlivé skupiny sú uvedené na scorkarte. Skupina je zodpovedná za jej rýchlosť 

hry a v prípade zaostania za skupinou pred nimi o viac ako jednu celú jamku sú hráči napomenutí 

a vyzvaní maršálom, rozhodcom o dohnanie skupiny pred nimi. Ak hráči následne medzeru nedoženú, 

resp. ju prehĺbia, budú presunutí na nasledujúcu jamku bez nároku na zisk stb. bodov a sú povinný 

danú jamku škrtnúť.  
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V prípade, že situáciu pomalej hry spôsobuje len jednotlivec, je tento oboznámený prostredníctvom 

rozhodcu o porušení pravidla (6-7). V tejto chvíli dostáva hráč napomenutie a podlieha stopovaniu 

prípravy pred úderom.    

1.  

V prípade, že stopovaný hráč je prvý na rade, jeho stopovaný čas prípravy v rátane úderu nesmie trvať 

viac ako 40 sekúnd. Každý ďalší hráč má k jeho príprave už len 30 sekúnd. Stopovaný čas začína od 

momentu, kedy je hráč pri svojej lopte a nič mu neprekáža k prevedeniu úderu. Ak hráč aj naďalej 

presahuje maximálny limit prípravy, alebo nejaví snahu o zrýchlenie hry, dostáva 1. dve trestné rany, 

2. je diskvalifikovaný. 

 

 

BEZ 

 

Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka GK MEANDER, ako aj 

štartovné vo výške 8€. Členovia GK MEANDER Green Fee neplatia. Štartovný poplatok zahŕňa sladkosť 

a pitný režim. 

Celoročná súťaž „AMIBUS HCP  deň 9-jamiek ECLECTIC“ ponúka herný formát eklektik, kde sa počas 

celého roka zaznamenáva iba najlepšie zahrané skóre z každej jamky. Hráči si tým pádom majú možnosť 

skóre jamky pri ďalšom turnaji iba opraviť, nie zhoršiť. Systém platí pre hráčov kategórií A,B. Do 

celoročnej súťaže je hráč kvalifikovaný automaticky po ôsmich odohratých kolách. Víťazom túry je hráč, 

ktorý počas série dosiahne najnižší počet brutto rán s  1/6 HCP vyrovnaním na 9 (1x9) jamkovom  

ihrisku. 

Hráčom so vstupným HCP 54 až 36 sa zaráta HCP 36.  

 

 

 

V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Ak server nevie rozhodnúť 

platí prednosť nižšieho hendikepu pred turnajom pri jednotlivých turnajoch. Pri rovnosti na prvom 

mieste v celoročnej túre hrajú hráči „Play off“ opakovane na poslednej jamke až do rozhodnutia.  
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V súťaži „AMIBUS HCP  deň 9-jamiek ECLECTIC“ hráč nesmie v deň súťaže trénovať pred hrou na tom 

istom ihrisku, kde sa turnaj hrá, alebo skúšať povrch akéhokoľvek jamkoviska na tomto ihrisku. Za 

porušenie pravidla platí trest: diskvalifikácia. Výnimkou je putting a chiping na, alebo vedľa prvého 

odpaliska pred hrou. 

 

 

Súťažný výbor nepovoľuje používanie elektrických autíčok na podujatiach „AMIBUS HCP  deň 9-jamiek 

ECLECTIC“. 

  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. Prerušenie hry z dôvodu nepriaznivého počasia vydá súťažný výbor formou zvukového signálu. 

 

 

 

 

9. Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení v súťaži „AMIBUS HCP  deň - eklektik“. Hráč 

môže používať meracie zariadenia aj s funkciami inými ako meranie vzdialenosti (t. j. prevýšenie, 

rýchlosť vetra, atď.), výlučne v prípade, že tieto informácie k hre nevyužíva.  

 

 

Súťažný výbor povoľuje nosičov pod podmienkou, že títo nie sú profesionálnymi hráčmi. Hráč musí ich 

prítomnosť pred začatím kola nahlásiť na recepcii.  

 

SIGNÁLY A ICH VÝZNAM 

JEDEN DLHÝ SIGNÁL OKAMŽITÁ EVAKUÁCIA 

TRI KRÁTKE SIGNÁLY HRA DOČASNE PRERUŠENÁ 

DVA KRÁTKE SIGNÁLY POKYN NA POKRAČOVANIE V HRE 
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10.  

V súťaži „AMIBUS HCP  deň - eklektik“ sú vyhodnocované prvé tri miesta spoločne z kategórie -

spoločná. V celoročnom rebríčku túry EKLEKTIK budú ohodnotení prví traja hráči. Ceny pre víťazov 

tvoria unikátne trofeje a vecné ceny od promotéra turnaja pre hodnotené miesta v hlavnej kategórii 

a v doplnkových kategóriách. V prípade nevyzdvihnutia cien pri vyhlasovaní výsledkov tieto 

prepadajú v prospech organizátora. 

1. Cena – Golfový pobyt – Zahraničie (bez letenky alebo dopravy) 

2. Cena – Víkendový golfový pobyt – Piešťany 

3. Cena – golfový vozík 

Pre jednotlivé kolá pri vyhodnocovaní výsledkov turnaja kde sa vyhodnocuje sa iba víťaz každého kola 

a to len v prípade , že sa HCP dňa zúčastnilo viac, ako 8 hráčov cenu venuje Golfový klub Meander. 

 

 

 

Protest je možné podať súťažnému výboru písomne do začiatku vyhlasovania výsledkov za zloženia 

kaucie v hodnote 30€. Súťažný výbor si tak vyhradzuje potrebný čas na rozhodnutie predmetu protestu. 

V prípade zamietnutia protestu kaucia nebude vrátená.  

 

 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. Výbor sa skladá z nižšie uvedených osôb: 

 

 FUNKCIA MENO KONTAKT 

RIADITEĽ SÚŤAŽE Anton Zelenaj  + 421 905 200 142  

HLAVNÝ ROZHODCA Mário Letko majo@idas.sk 

PROMOTÉR TURNAJA Andrej Mellen www.amibustravel.com 
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