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Milí golfoví priaznivci,  

 
predstavujeme Vám stredajšiu hendikepovú túru Penati Golf Clubu realizovanú v spolupráci 

s firmou NAD-RESS Senica, a.s.. Celoročná séria bude prezentovaná v mene tejto úspešnej, 

slovenskej, prepravnej firmy, a to od roku 2015. Formát stredajších turnajov ponúka hráčom 

okrem klubovej atmosféry bežného HCP turnaja aj možnosť zápoliť o celoročný rebríček NAD-

RESS Wednesday HCP Tour o zaujímavé ceny a účasť na koncoročnom Nad-Ress turnaji 

v Tureckom Beleku. Na svoje si prídu najmä tí hráči, ktorí si takýmto spôsobom chcú spestriť 

inak bežné stredajšie popoludnie.  

 

 

 

NAD-RESS ponúka svoje služby v oblasti dopravy, špedície, colných a opravárenských 

služieb od roku 1997. Za 20 ročnú históriu sa vypracovala na jedného z hlavných poskytovateľov 

dopravných služieb, čo znamená, že je garantom kvality, ktorá vychádza zo skúseností a tradícií.  

 

Vozidlá sú v prevedeniach plne zodpovedajúcich požiadavkám trhu v komplexnosti 

dopravných služieb, či už ide o schopnosť previesť rozdielne množstvá tovaru, alebo schopnosť 

prevážať rôzne druhy tovaru. Vďaka dlhodobým partnerským vzťahom dokáže NAD-RESS 

zabezpečiť okamžité riešenie požiadavky zákazníka. Schopnosť okamžitej reakcie a prehľadu 

o vozidlách je zabezpečená nielen mobilnými telefónmi ale aj satelitnými monitorovacími 

systémami vo vozidlách.  

 

    

 

 Stredy v Penati Golf Resorte (ďalej len „PGR“) budú patriť návštevníkom, členom klubu, 

no najmä fanúšikom jedného z  „TOP 100 Golf Courses of Continental Europe“ ihrisku Legend 

Course vrátane najdlhšej jamky v Európe – PAR 6. Stredajšie popoludnia budú predstavovať 
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celosezónnu sériu súťažných kôl v príjemnom prostredí pod názvom „NAD-RESS Wednesday 

HCP Tour“. Séria sa začína 18.04.2018 a bude prebiehať v týždenných intervaloch s výnimkou 

predom rezervovaných komerčných turnajov. Finálový turnaj sa koná 24.10.2018 

s koncoročným vyhodnotením víťazov a slávnostným odovzdávaním cien na koncoročnom, 

prestížnom, klubovom turnaji, POHÁR PREZÍDIA, ktorý sa bude konať dňa 27-28.10.2018.  

 

Kalendár turnajov „NAD-RESS Wednesday HCP Tour“: 

 APRÍL     18.4.  25.4 

MÁJ   9.5.  16.5  23.5   

 JÚN       20.6  27.6  

 JÚL   4.7  18.7      

             AUGUST  1.8.  8.8.  15.8.  22.8.  29.8. 

SEPTEMBER  5.9.    19.9.  26.9. 

OKTÓBER  3.10.  10.10.  17.10.  27.-28.10. (vyhodnotenie)

  

 

 Právo zúčastniť sa na turnajoch „NAD-RESS Wednesday HCP Tour“ majú všetci hráči 

s amatérskym štatútom, akými sú členovia národných golfových asociácií s platným členstvom 

pre rok 2018 bez rozdielu pohlavia, národnosti či veku. Hendikepový limit nie je pre tento turnaj 

vydaný, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam v rátanie EGA HCP: (+ až -36) ako aj 

hráčom s klubovým HCP (-37 až –54). Tieto preberá automaticky ďalší hráč v poradí s aktívnym 

statusom.  

 

 

 

 Záujemci sa na akýkoľvek z HCP turnajov môžu prihlásiť prostredníctvom serveru 

Slovenskej golfovej asociácie: (http://www.skga.sk/zoznam-turnajov), kde si samotný turnaj 

vyhľadajú a následne skontrolujú priradenie do zoznamu prihlásených. V prípade nefunkčnosti 

serveru sa môžu hráči prihlásiť priamo na recepcii Penati klubu, či telefonicky na +421 (0) 917 

907 777. Vo všeobecnosti platí že možnosť prihlásiť  sa na turnaj má hráč najneskôr do 15:00 
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predchádzajúceho dňa do zahájenia turnaja. V opačnom prípade sa hráč riadi informáciami 

uvedenými v popise turnaja na serveri SKGA. 

 

 

 

 Súťaž sa hrá na 18 jamiek bez kvalifikačného kola a je rozdelená na dve základné 

výkonnostné kategórie podľa presného HCP hráča pri zahájení turnaju. Turnaj je na úpravu HCP. 

Nižšie sú uvedené formáty pre jednotlivé kategórie podľa HCP s oceňovanými miestami: 

KATEGÓRIA A B  

HCP + - 15,0 15,1 – 54 (36 limit)   

FORMÁT STB NETTO STB NETTO  

MIESTA PRVÉ AŽ TRETIE PRVÉ AŽ TRETIE  

Ak je v kategórii menej ako 6 hráčov, vyhodnocuje sa iba prvé miesto. Ak je v kategórii menej ako 

4 hráči, zlučuje sa táto s kategóriou o stupeň vyššie. 

 
 

 

 Hráčske pole je rozdelené do trojčlenných/štvorčlenných skupín s výnimkou 

nosičov. Skupiny štartujú v desaťminútových intervaloch podľa štartovnej listiny, ktorá je 

uvedená na serveri SKGA ako aj na recepcii klubu. Hráči sú umiestňovaní do skupín najmä 

podľa ich presných HCP od najnižšieho po najvyšší. Z dôvodu zamedzenia kompresie 

hráčskeho poľa môže súťažný výbor zaviesť (starter’s gap) vo forme voľného flightu na konci 

každej kategórie. Súťažný výbor si vymedzuje právo na zmenu v štartovnej listine. Hráč je 

povinný prísť na prvé odpalisko 5 min. pred plánovaným štartom jeho skupiny. V prípade, že 

hráč nie je pripravený zahájiť kolo v plánovanom čase je penalizovaný nasledovne.  

 

5 A VIAC MIN.  
PRED ŠTARTOM 

MENEJ AKO 5 MIN. 
PRED ŠTARTOM 

DO 5 MIN.  
PO ŠTARTE 

5 MIN. A VIAC PO 
ŠTARTE 

 

ŠTART 

OK NAPOMENUTIE TREST 2 RANY   DISKVALIFIKÁCIA 

 

6. FORMÁT 

 

7. SKUPINY – ČASY ŠTARTOV 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hráč je povinný dodržiavať stanovený čas (viď príloha 1 „PACE OF PLAY“) a držať sa skupiny 

pred ním. Medzera za flightom nie je indikátorom dobrého „PACE OF PLAY“. 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 v (prílohe 1 – Pace of Play). 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.  

1.  

2.  

KATEGÓRIA A (13-54r.) B (13-54r.) JUNIORI do 12r. SENIORI od 55r. 

HCP + - 15,0 15,1 – 54  + - 54  + - 54  

MUŽI BIELE ŽLTÉ ŽLTÉ ŽLTÉ 

ŽENY MODRÉ ČERVENÉ ČERVENÉ ČERVENÉ 

9. RÝCHLOSŤ HRY 6-7 

8. ODPALISKÁ 

9. RÝCHLOSŤ HRY 



 

 

3. 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. 

 

 

 Popri hlavnej kategórii turnaj ponúka aj doplnkové kategórie, ktoré prebiehajú súčasne 

a sú vyhodnotené pri vyhlasovaní výsledkov spoločne s hlavnou kategóriou. Medzi doplnkové 

súťaže patrí: 

LONGEST DRIVE MUŽI / LONGEST DRIVE ŽENY  

(súťaž o najdlhší odpal na predpísanej jamke samostatne pre mužov a ženy)  

NEAREST TO PIN (SPOLOČNÁ KATEGÓRIA) 

(spoločná súťaž mužov a žien o najbližšie zahranú prvú ranu k jamke na PAR 3) 

 
 

 

  

Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka PGR) ako aj 

štartovné vo výške 12€. Členovia PGR Green Fee neplatia. Štartovný poplatok zahŕňa okrem 

iného obed po hre. 

  

 Celoročná súťaž „NAD-RESS Wednesday HCP Tour“ ponúka unikátny herný formát pre 

hráčov všetkých kategórií. Do celoročnej súťaže je hráč automaticky kvalifikovaný po piatom 

odohranom turnaji. Do celkového priemeru sa hráčom počítajú všetky zahrané stablefordové 

výsledky s výnimkou toho najlepšieho a najhoršieho. Víťazom túry je hráč, ktorý počas 

série dosiahne najvyšší priemer Stablefordových bodov s 15% HCP odpočtom. Celoročná 

súťaž prebieha od otváracieho „NAD-RESS“ turnaja dňa 18.4.2018 až do finálového kola 

24.10.2018, kedy sa odohrá finálové kolo túry na čele s lídrom tabuľky. Novinkou sú bonusy 

v FINAL 5. turnajoch, kde sa zahraný STB výsledok násobí koeficientmi (5.9 = STBx1,05 / 19.9 = 

STBx1,10 / 26.9 = STBx1,15 / 17.10 = STBx1,20 / 24.10 = STBx1,25). Finálové kolá majú väčšiu 

váhu. 

 

10. DOPLNKOVÉ KATEGÓRIE 

11. POPLATKY - CELOROČNÁ SÚŤAŽ  



 

 

 

 

 

 

PREHĽAD TABUĽKY CELOROČNEJ SÚŤAŽE 

 

    NAJNIŽŠÍ A NAJVYŠŠÍ DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK SA NEPOČÍTAJÚ 

VSTUPNÝ HCP HRÁČA OSTÁVA    PRIEMER STB BODOV 

   

 

        15% Z HCP    

         VÝSLEDOK (Ø BRUTTO – 15% HCP) 

 

 

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

nevie rozhodnúť platí nižšie zahrané skóre (hra na rany), alebo vyšší počet bodov (hra na stb) na 

18, 9, 6, 3 a poslednej jamke.  

 

 

 

 V súťaži „NAD-RESS Wednesday HCP Tour“ 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. 

12. ROVNOSŤ VÝSLEDKOV 

13. TRÉNING    7-1  



 

 

 

 

 

 

 Súťažný výbor povoľuje používanie elektrických autíčok na podujatiach „NAD-RESS 

Wednesday HCP Tour“  iba na základe lekárskeho predpisu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

5.  Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení v súťaži NAD-RESS HCP 

s výnimkou zariadení s funkciami inými ako meranie vzdialenosti (tj. prevýšenie, rýchlosť vetra 

atď.) To platí aj keď hráč tieto funkcie nevyužíva. 

 

 

 

 Súťažný výbor povoľuje nosičov pod podmienkou, že títo nie sú profesionálnymi 

 hráčmi hráč nahlási ich prítomnosť pred začatím kola. 

 

 

SIGNÁLY A ICH VÝZNAM 

JEDEN DLHÝ SIGNÁL OKAMŽITÁ EVAKUÁCIA 

TRI KRÁTKE SIGNÁLY HRA DOČASNE PRERUŠENÁ 

DVA KRÁTKE SIGNÁLY 
POKYN NA POKRAČOVANIE V 

HRE 

14. ELEKTRICKÉ AUTÍČKO 33-1   

PRAVIDLO 7-1  

15. PRERUŠENIE HRY    

PRAVIDLO 7-1  

17. CADDIE - NOSIČ 

16. MERACIE ZARIADENIA 



 

 

 

 

6.  

7.  

 V súťaži „NAD-RESS Wednesday HCP Tour“ sú vyhodnocované prvé tri miesta z kategórie 

A a B. Kategória C vyhodnocuje prvé miesto. V celoročnom rebríčku NAD-RESS HCP 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. Víťazi Nad-Ress 

HCP túry vyhrávajú okrem iného aj účasť na záverečnom NAD-RESS turnaji partnerov 

v tureckom Beleku.  

 

 

 

 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 Radomír Holečka 0901 911 019 

HLAVNÝ ROZHODCA Kamil Búzek recepcia@penatigolfresort.sk 

PROMOTÉR 
TURNAJA 

Peter Halabrín www.nadress.sk 

18. CENY 

19. PROTEST 

20. SÚŤAŽNÝ VÝBOR 


