
 

 

Slovenský zväz dráhového golfu 

                                   

Junácka 6,  832 80  Bratislava,  Slovenská republika                
___________________________ 

         
                                    Rozpis Majstrovstiev SR – Veľký Krtíš 21. 23. 8. 2020 

 

Propozície turnaja: 
Usporiadateľ: SZDG, kontakt +421 903 212 812. p. František Drgoň. 

e-mail : frantisek.drgon@trnava.sk 

 

Adresa konania: Miniaturgolfové ihrisko A. H. Škultétyho 1169, Veľký Krtíš 

 

Tréning: Bezplatný dňa 20.8.2020 od 8:00 hod. do 20:00 hod. s vylúčením 

verejnosti. 

 

Losovanie:  20.8.2020  o 16:00 hod. 

 

Hrací systém MSR: 21.8.2020 začiatok turnaja o 9:00 hod., hrajú sa 4 okruhy jednotlivci 

a zároveň 4 okruhy finále 1.ligy. Po odohratí 4 okruhov bude 

nasledovať vyhlásenie konečných výsledkov 1.ligy v sezóne 2019/2020. 

Prelosovanie skupín podľa výsledkov v absolútnej kategórii po 

odohratých okruhoch. V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj kráti 

o okruhy, ktoré sa v prvý hrací deň nestihli odohrať. 

 

 22.8.2020 začiatok hracieho dňa o 9:00 hod., hrajú sa 4 okruhy. Po 

odohratí všetkých okruhov bude nasledovať vyhlásenie Majstrov SR 

v jednotlivých kategóriách. Do vyraďovacieho systému – KO postupuje 

32 najlepších účastníkov v absolútnom poradí po odohratí všetkých 

okruhov (v prípade, ak bude účasť menšia ako 32 účastníkov, postupuje 

iba 24 účastníkov). Schéma KO bude zverejnená pred začiatkom MSR. 

 Body do Slovenského pohára budú vypočítané a zarátané po odohratí 

6. okruhu. Víťazi jednotlivých kategórií SP obdržia poháre pre víťazov 

SP SZDG 2019/2020. 

 

23.8.2020 začiatok o 9:00 hod., začínajú všetci účastníci KO MSR 

letmým štartom, pričom víťaz MSR zo základnej časti bude začínať na 

prvej dráhe. KO systém sa končí súbojmi o 1. a o 3. miesto. Odmenení 

budú hráči na 1. – 3. mieste v absolútnej kategórii KO MSR ihneď po 

skončení KO MSR. 

 

Rozhodca:  Bude delegovaný predsedom ŠTK SZDG 

 

Vedenie turnaja: Riaditeľ turnaja : František Drgoň 

Jury: bude oznámené na nástupe pri otvorení turnaja. 

 

Časový rozpis: Bude vyvesený pred začiatkom každého hracieho dňa. 

 

Ceny: SZDG zabezpečí medaile a poháre pre 1. - 3. hráča/čku v každej kategórii 

MSR na rany a 1. - 3. hráča/čku v KO MSR v absolútnej kategórii. 

mailto:kupcova.v@gmail.com


 

 

 

Štartovné:  Každý účastník turnaja zaplatí štartovné 15,- Eur. 

 

Vypracoval :               Ľubomír Zontág – predseda ŠTK 

 

 
  


