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Slovenský zväz dráhového golfu 
                                   

Junácka 6,  832 80  Bratislava,  Slovenská republika                
___________________________ 
 

 

 

                                              Výročná správa SZDG za rok 2017. 

 

1. Členská základňa neklesá, ale ani nerastie. Aby sme zvýšili počet členov nášho zväzu, je 

          potrebná  súčinnosť zväzu so všetkými klubmi, prevádzkovateľmi MTG areálov na 

          Slovensku, ale aj mestami a obcami, CVČ a inými športovými organizáciami s  

          akcentom na mládež. 

2. Počet súťaží ostáva nezmenený, v SR pribudli nové športové areály s potenciálom 

           vzniku novej športovej organizácie – klubu. 

  3.        Komisia ŠTK na Konferencii SZDG označila počet účastníkov na  turnajoch 

            poriadaných SZDG za stabilný bez potreby zvyšovať ich počet, nakoľko výkonnosť 

            ostatných hráčov nedosahuje parametre vrcholných súťaží. 

4. Podľa predsedu Trénerko – metodickej komisie výsledky reprezentácie SR sa v roku 

            2017 výrazne zlepšili. Muži dosiahli zlepšenie o 3 priečky, seniori o 1 priečku. 

5.        Hospodárenie zväzu v roku 2017 prebehlo podľa rozpočtového plánu, pričom 

           SZDG ukončil rok 2017 s prebytkom 96,72 Eur. Konštatoval na Konferencii SZDG  

           predseda Kontrolnej a revíznej komisie. 

6.        Konferencia SZDG schválila rozpočet na rok 2018. Je k nahliadnutiu na stránke SZDG 

         www.minigolfsport.sk 

7. Dôraz sa v roku 2018 bude klásť na účasť slovenských hráčov na adventure golfových 

         turnajoch, poriadaných na území SR, ale aj v zahraničí, s vyvrcholením na MS v  

         Českom H. Bezděkove. 

8. Disciplinárna komisia v roku 2017 neriešila žiadne porušenie súťažného ani 

          prestupového poriadku. 

9.  Vrcholom sezóny pre klasický typ dráhového golfu ( eternit a betón ) budú ME v 

          Talianskom Predazze, kde v najvýznamnejšej triede - General Class ( muži a ženy )  

          sa budeme snažiť obhájiť 7. miesto z minuloročných MS. 

10. Každý klub v roku 2017 zorganizoval niekoľko lokálnych turnajov pre svojich 

          registrovaných i neregistrovaných minigolfistov, pričom počet zapojených hráčov 

          prekročil 800 ľudí. Okrem toho kluby organizujú jarné a jesenné pohárové turnaje, 

          klubové prebory, Veľkú cenu Slovenska, Veľkú cenu Brezna, vianočný a 

          veľkonočné turnaje a náborové turnaje pre mládež. 

      

 

 

 

 

V Bratislave dňa 28.2.2018                                  

http://www.minigolfsport.sk/

