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Penati Golf Resort v spolupráci s cestovnou kanceláriou Gabriel Tour uvádza druhý 
ročník spoločensko-športovej golfovej túry, pre hráčov nad 50 rokov bez 
rozdielu klubovej príslušnosti , výkonnosti, či pohlavia. Aj tento rok sa túra bude 
skladať zo šiestich kvalifikačných turnajov, dvoch semifinálových kôl ako aj GRANDE FINALE 
s lákavými cenami. Okrem týchto si hráči zahrajú o putovnú trofej  a hlavnú cenu, ročné 
seniorské členstvo v Penati  Golf  Resort.  

  

Víťaz samostatného finálové kola pocestuje s Gabriel Tour vo dvojici na  golfový 
pobyt do Španielskej Marbely.  Veríme, že si Penati Senior Tour získala v prvom 
ročníku priazeň svojich návštevníkov a že narastajúci trend bude pokračovať aj v sezóne 
2018.  
	

KALENDÁR	TURNAJOV	

Kvalifikačné	kolá	:	Štart	z	dvoch	jamiek	
KOLO  DÁTUM ČAS  IHRISKO  LIMIT  KVALIFIKÁCIA 

1. kolo  15.5.2018   (12:30 UT)  HERITAGE Course  36  REGISTRÁCIA 

2. kolo         29.5.2018   (12:30 UT)  LEGEND Course  36  REGISTRÁCIA 

3. kolo       19.6.2018  (12:30 UT)  HERITAGE Course  36  REGISTRÁCIA 

4. kolo       26.6.2018   (12:30 UT)  LEGEND Course  36  REGISTRÁCIA 

5. kolo        10.7.2018   (12:30 UT)  HERITAGE Course  36  REGISTRÁCIA 

6. kolo        31.7.2018   (12:30 UT)  LEGEND Course  36  REGISTRÁCIA 
		
Semifinálové	kolá	:	
KOLO  DÁTUM ČAS  IHRISKO  LIMIT  KVALIFIKÁCIA 

1. kolo      07.8.2018    (12:30 UT)  LEGEND Course BEZ  MIN. 3 HRY 

2. kolo        21.8.2018    (12:30 UT)  HERITAGE Course BEZ  MIN. 3 HRY 
		
Finálové	kolo	:	
KOLO  DÁTUM ČAS  IHRISKO  LIMIT  KVALIFIKÁCIA 

Finale      23.9.2018    (10:00 NE)  LEGEND Course 30+hostia TOP 30 PO SEMI 
	
	



	

	

	
	
MIESTO	KONANIA	

 Penati Golf Resort, Šajdíkove Humence 453, 906 07  Šajdíkove Humence, Slovakia 
	

ORGANIZÁTOR	/	SUŤAŽNÝ	VÝBOR	

 Penati Golf Resort + golf SPS travel  

Juraj Šedivý, Lucia Šajdíková, Radomír Holečka 

Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu propozícií turnaja. 
	

OPRÁVNENIE	PRE	HRU	

 Právo zúčastnenia má každý registrovaný hráč s platným domovským členstvom 
SKGA, ktorý dovŕšil vek 50 rokov života do 14.5.2018 a uhradí ročný registračný poplatok 
túry vo výške 35€ v hotovosti na recepcii pred prvou hrou. Hráč, ktorý ročný registračný 
poplatok neuhradí, nemôže nastúpiť do súťaže. Partneri túry sú oslobodení od ročného 
registračného poplatku.   
	
PRIHLASOVANIE	

 Prihlášky na jednotlivé turnaje na www.skga.sk, alebo na www.teetime.cz. 

	
FORMÁT	HRY		

Každé zo šiestich základných, dvoch semi-finálových a jedného finálového kola sa hrá 
na súčet Stableford Netto + Stableford Brutto bodov. Hráč s najvyšším súčtom 
bodov po odohratí finálového kola vyhráva Penati Senior Tour 2018 a získava ročné 
seniorské členstvo v Penati  Golf  Resorte pre rok 2019. Všetky kolá sú na úpravu HCP 
a spadajú pod platné pravidlá R&A. Turnaje majú s výnimkou finálového kola limitovanú 
kapacitu do 36 hráčov. 

 
POSTUP	DO	SEMI-FINÁLE	A	FINÁLE	

Každý hráč, ktorý odohrá minimálne tri  základné kolá, má možnosť zúčastniť sa 
oboch semi-finálových kôl. Do poradia pred finálovým kolom sa hráčovi počíta súčet troch 
najlepšie zahraných kôl základnej časti  a lepším semi-f inálovým kolom.  
	



	

	

	

	
	
FINÁLE	PENATI	SENIOR	TOUR	16.9.2018	Presented	by	GABRIEL	TOUR	
	

Finálového kola sa môžu zúčastniť hráči, ktorí odohrali min. 3 základné kolá + 1.  semi-
f inálové kolo a umiestnili sa do TOP 30. Hráčom sa podľa poradia priradia bonusové 
body, ktoré ich zvýhodňujú vo finálovom kole, ktoré sa hrá o golfový pobyt pre dve osoby od 
partnera túry GABRIEL TOUR. Čím viac bodov získa hráč v základnej časti, tým získa viac 
bonusových bodov do finálového kola. TOP 30 hráčov a remízy hrajú vo f inálovom 
kole formátom Rany Netto s odpočtom bonusových bodov, ktoré získal i  za 
umiestnenie v základnej časti .  Hráč s najmenším počtom netto rán po odpočte 
bonusových bodov vyhráva finálové kolo. 

 

príklad: Hráč štartuje z tretej priečky (12 bonusových bodov) a zahrá 72 Netto rán. Jeho 
skóre je 72-12=60. Hráč s najnižším skóre vyhráva finálové kolo. 

	

Hráč s najvyšším počtom celkových Stablefordových bodov (NETTO+BRUTTO) 
vyhráva túru. 
	

	

RADENIE BONUSOVÝCH BODOV ZA UMIESTNENIE DO FINÁLOVÉHO KOLA 
	

priečka	body	 priečka	body		 priečka	body		 priečka	body		 priečka	body		 priečka	body	

1	 15	 6	 9	 11	 6,5	 16	 4	 21	 1,8	 26	 0,8	

2	 13	 7	 8,5	 12	 6	 17	 3,5	 22	 1,6	 27	 0,6	

3	 12	 8	 8	 13	 5,5	 18	 3	 23	 1,4	 28	 0,4	

4	 11	 9	 7,5	 14	 5	 19	 2,5	 24	 1,2	 29	 0,2	

5	 10	 10	 7	 15	 4,5	 20	 2	 25	 1,0	 30	 0,1	

	
	
	



	

	

ŠTART	
	 	
 Penati Senior Tour 2018 presented by Gabriel Tour sa hrá zo žltých a červených 
odpalísk podľa pohlavia. Hráči budú v základných a semifinálovom kole radení do troj-
flightov podľa HCP a budú štartovať v 10 min. intervaloch. Vo finálovom kole budú hráči 
v troj-flightoch radení podľa aktuálnej priečky od najvyššieho skóre po najnižšie. 
	 	
	
POPLATKY	
	
 35€ Registračný poplatok túry (jednorazový)  

  

15€ Štartovné (na každý turnaj)  

 56,25€ Green Fee týždeň (25% zľava) 

71,25€  Green Fee – víkend (25% zľava)  
	 	

	
OBČERSTVENIE	
 

 Welcome drink, minerálna voda, bageta, obed po hre 
	

MERACIE	ZARIADENIA	
	
 Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení za predpokladu, že 
funkcie ako prevýšenie a rýchlosť vetra nesmú byť použité. Trest za prípadné zistenie 
porušenia tohto pravidla je diskvalifikácia. 
	
	
POUŽÍVANIE	EL.	VOZÍKOV	
	
 Súťažný výbor povoľuje používanie el. autíčok v turnaji iba osobám s lekárskym 
predpisom, ktorým sa preukážu pre registrácii daného turnaja. 
	
	



	

	

	
	
PACE	OF	PLAY	

	
Hráč je povinný dodržiavať stanovený čas pre hru, ktorý je stanovený na skórkarte. 

Hráč je povinný dodržiavať miestne pravidlá a riadiť sa pokynmi maršalov, rozhodcov na 
ihrisku. 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 maršalom, 
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 .  
	
	
	
ROVNOSŤ	VÝSLEDKOV	VO	FINÁLOVOM	KOLE	
	

V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Pri 
rovnosti na prvom mieste v celoročnej túre hrajú hráči „Play off“ opakovane na 
poslednej jamke hraného ihriska až do rozhodnutia. 
	
	
PRERUŠENIE	HRY	
	 	
 Prerušenie hry z dôsledku nebezpečného počasia vydá súťažný výbor formou 
zvukovej signalizácie hlásnou trúbou. Hráči sú povinní okamžite označiť svoju loptu a uchýliť 
sa do najbližšieho chráneného miesta. (viď evakuačný plán) 
	
	
PROTEST	
	

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. 

	

	



	

	

	

	

	

CENY	
	

TROFEJE, VECNÉ CENY,A FĽAŠA VÍNA OD SPOL. GASEMA PRE VÍŤAZOV TURNAJOV   

GOLFOVÝ POBYT V ŠPANIELSKU PRE DVE OSOBY OD GABRIEL TOUR 

ROČNÉ SENIORSKÉ ČLENSTVO V PENATI GOLF RESORTE 

PUTOVNÁ TROFEJ PRE ABSOLÚTNEHO VÍŤAZA PENATI SENIOR TOUR 

  
Hráč, ktorí sa nedostaví na vyhlasovanie výsledkov stráca nárok na prevzatie cien. 

	 	

	

	

	

Penati	Golf	Resort	2018	


