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Čomu sa dnes 

budeme venovať? 
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Informácie z klubu 

Sponzoring 

Organizácia tréningov 

 - TCM.golf  

 - WHS 

 - rebríček SKGA/WAGR 

             - aktuálna výkonnosť hráčov 

 - nahlasovanie zahraničných výsledkov 

 

Turnajový kalendár 

Diskusia 

info@golftrnava.sk 



Informácie z klubu  

Realizačný tím 
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Informácie z klubu  

Realizačný tím 
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Michal Novotný Martin Hromádka, Martin Svěntek, Martin Richter 
 



Informácie z klubu  

Komisia pre mládež 
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Informácie z klubu  

Komisia pre mládež 
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Lubo Labanc, Milan Rác, Ivan Novotný, Štefan Póša, Tomáš Šmiček  



Sponzoring 
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Organizácia tréningov 
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1.4.2020 – 30.10.2020 

Tréneri – Martin Svěntek, Martin Hromádka 

Tréningy – utorok a streda 16:00 – 18:00 

 neobmedzená hra na trnavskej akadémii, 
 neobmedzený počet košíkov tréningových loptičiek na tréning, 
možnosť dodatočných individuálnych tréningov v rozsahu 2 

hodiny/mesiac s našimi trénermi Martinom Svěntekom a Martinom 
Hromádkom nahlasovanie na tréningy pomocou Michala Novotného, 

možnosť odohrať bezplatne 5krát 18 jamiek na partnerskom 
majstrovskom ihrisku v Sedíne počas celej sezóny., 

 hromadný výjazd organizovaný klubom na odohratie tréningového 
kola pred jednotlivými SKGA súťažami podľa nominácie trénerov a 
podľa aktuálneho kalendára turnajov 
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Nahlasovanie 

zahraničných 

výsledkov 

V prípade ak hráč odohrá turnaj v zahraničí je 

potrebné nahlásiť výsledok ŠTK klubu, ktorý je 

jeho domovským klubom. 

„Hráč by mal svoj výsledok nahlásiť v deň, kedy bol 

zahratý, a to čo najskôr ako je to možné potom, čo 

dohrá kolo, a pred polnocou (miestneho času).“ 

(4.3.) 

 

Na nahlasovanie výsledku slúži formulár. 
Vyplnený formulár je potrebné poslať 
mailom na adresu stk@golftrnava.sk 

 

 

 

Žiadosť-o-nahlásenie - HCP výsledku -v-zahraničí (1).xlsx


Ostatné 

TCM.golf  
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-Uľahčuje komunikáciu a organizáciu medzi hráčmi, trénermi, rodičmi, 

vedením klubu 

- cielenie konkrétnych podujatí konkrétnym hráčom 

- tréningové denníky 

-Tréningové plány 

-Dochádzka na tréningy  

-Herné štatistiky  

-V pláne sťahovanie výsledkov turnajov zo servera SKGA 

 

 

TCM Help 

https://help.tcm.golf/cz/ 

 

 

 

https://help.tcm.golf/cz/


Ostatné 

World Handicup 

Systém (WHS) 
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Jeho cieľom je priblížiť golfovú hru čo najvyššiemu počtu hráčov a 

umožniť im, aby si hru užili v plnej miere, napriek rozdielom v ich 

výkonnosti. Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa:  

✓ Získanie a udržanie HCP indexu hráča.  

✓ Využitie HCP indexu hráča na ľubovoľnom znormovanom ihrisku, 

kdekoľvek na svete.  

✓ Súťaženie, prípadne hranie priateľských kôl na báze zachovania fair 

play a pravidiel.  

 

 





Pri hre na 18 jamiek  

Pri hre na 9 jamiek  

Overenie HCP na webe SKGA 

https://skga.sk/overenie-hcp/


Rebríček SKGA 
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Oficiálny amatérsky rebríček SKGA  
•všetky turnaje zaradené do svetového rebríčka WAGR 
(World Amateur Golf Ranking);  
•všetky indiviuálne a tímové majstrovstvá sveta, Európy a 
národné majstrovstvá;  
• všetky turnaje zaradené do oficiálneho kalendára EGA;  
•všetky individuálne majstrovstvá SR hrané na rany;  
• kvalifikácia majstrovstiev SR na jamky;  
•všetky turnaje SKGA Tour, SKGA Junior Tour, SKGA 
MidAM a Senior Tour;  
• kvalifikácia majstrovstiev SR klubových družstiev;  
• kolá amatérov na profesionálnych turnajoch; 
•dopredu nahlásené a odsúhlasené individuálne 
zahraničné turnaje - podlieha schváleniu prezídia SKGA;  
• ďalšie turnaje podľa rozhodnutia prezídia SKGA.  



Rebríček SKGA 
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Mládežnícky rebríček (mladší žiaci, starší žiaci, 
kadeti, dorastenci) 
•všetky turnaje započítavané do Oficiálneho 
amatérskeho rebríčka; 
•majstrovstvá SR stredných a vysokých škôl; 
•TON by Rory Sabbatini; 
•česká Narodní golfová tour mládeže;t 
•urnaje určené Komisiou mládeže SKGA; 
•dopredu nahlásené a odsúhlasené individuálne 
zahraničné turnaje - podlieha schváleniu prezídia SKGA 
•ďalšie turnaje podľa rozhodnutia prezídia SKGA.  



Aktuálna výkonnosť 

hráčov 
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HCP_CTM.pdf
HCP_CTM.pdf
HCP_CTM.pdf
HCP_CTM.pdf
HCP_CTM.pdf


Turnajový kalendár 

SKGA 2020 
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20.6.2020 – Reg TON Trnava 
10.7.2020 – Nočný turnaj 
5.9.2020 – Reg TON Trnava 
11.9.2020 – Majstrovstvá klubu 
3.10.2020 – FAMILY CUP 2020 

Calendar_2020 verz  29 5 2020.pdf
Calendar_2020 verz  29 5 2020.pdf
Calendar_2020 verz  29 5 2020.pdf
Calendar_2020 verz  29 5 2020.pdf


Diskusia  

Najbližší výjazd  
25.-28.6. TON  
Veľká Lomnica  



Golf Trnava  
Kamenný mlyn 11 
Trnava 

Ing. Martin Richter 

+421 918 700 133 

martin.richter@golftrnava.sk 
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