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Zmeny v súťažnom poriadku Sekcie discgolfu SAF 2019
Slovenská discgolfová liga
V roku 2019 nebude prebiehať oficiálna dlhodobá súťaž Slovenská discgolfová liga. Počas roku sa
pripraví nový model súťaže, ktorý sa zavedie od roku 2020.

TriPointTour (3PT)

V roku 2019 sa bude konať prvý ročník medzinárodnej súťaže TriPointTour, ktorá bude zahŕňať 6 turnajov
počas kalendárneho roka, z toho dva turnaje sa budú konať na Slovensku (Smolenice Open a Krpáčovo
Open), dva v Rakúsku (Vienna Open a Lake Park Trophy) a dva v Maďarsku (Orseg Open a Budapest
Open). Cieľom novej dlhodobej súťaže je ponúknuť kompetetívnym hráčom v stredoeurópskom regióne
pravidelnú možnosť súťažiť s regionálnou špičkou v divíziach MPO, FPO, MJ18 a FJ18. Turnaje sú
otvorené pre hráčov z celého sveta, a registrácie na ne bude rozdelená do viacerých fáz, pričom v prvej
fáze sa budú môcť registrovať len hráči, ktorí majú dostatočný PDGA rating. Hranica bola presne
stanovená pravidlami súťaže, ktoré môžete nájsť v osobitnom dokumente. Pre rok 2019 majú tieto
hranice hodnoty:
●
●
●
●

MPO 919 (40. hráč SK/AT/HU)
FPO 787 (10. hráčka SK/AT/HU)
MJ18 819 (100 bodov pod hranicou MPO)
FJ18 687 (100 bodov pod hranicou FPO)

O turnaje 3PT očakávame pomerne veľký záujem hráčov, preto odporúčame slovenským hráčom
prihlasovať sa na ne čo najskôr, ako majú títo hráči možnosť prihlásiť sa. Slovensko bude mať na
slovenských turnajoch 3PT pridelených aj niekoľko divokých kariet, ktoré môže rozdeliť podľa svojho
uváženia riaditeľ turnaja. Predpokladáme, že turnajoví riaditelia o niektoré z týchto miest vyhlásia súťaž
pre slovenských hráčov.
Z dôvodu zavedenia 3PT bolo potrebné zaviesť v súťažnom poriadku aj novú kategóriu turnajov SAF mimoriadny domáci turnaj.

Štatút reprezentanta
Európska discgolfová federácia (EDGF) začne od budúceho roka na svojich podujatiach (Majstrovstvá
Európy) požadovať, aby hráči - reprezentanti pred vrcholovým podujatím uzavreli s národnym športovým
zväzom zastrešujúcim discgolf v príslušnej krajine zmluvu o reprezentácii na podujatí. Z toho dôvodu bola
podmienka uzavretia takejto zmluvy zakomponovaná aj do štatútu reprezentanta discgolfovej sekcie.
Snahou SAF v tejto oblasti však nie je zmluvne obmedzovať reprezentantov nad mieru ustanovaní tohto
Súťažného poriadku a tak zmluva bude sôúžiť len na vyšší stupeň formalizovania vzťahu medzi SAF a
reprezentantmi, ako je dnes samotná platnosť Súťažného poriadku.
Nominačné kritéria výberu reprezentácie
Jedinou zmenou v nominačných kritériách bolo prepočítanie referenčných ratingov podľa dát z
Majstrovstiev Európy 2018 podľa doteraz používanej metodiky. Referenčné ratingy boli preto príslušne
upravné. Dôležitá informácia je však tá, že EDGF zamýšľa udeľovať miesta na Majstrovstvách Európy v
budúcnosti priamo podľa divízii, t.j. SAF by už nemala v budúcnosti stáť pred porovnávaním hráčov
hrajúcich v rozdielnych divíziach. T.j. je celkom možné, že nominačné kritéria naprieč divíziami, t.j.
referenčné ratingy už nebudú viac používané. Pre každý prípad SAF zatiaľ takéto nominačné kritéria
ponecháva v Súťažnom poriadku, ak by ich náhodou bolo potrebné aplikovať.

I . Harmonogram discgolfových podujatí 2019
Webstránky turnajov, na ktorých prebieha registrácia: http://www.discgolf.sk/statistics/
Kalendár slovenských a niektorých zahraničných DG turnajov: http://tinyurl.com/SKDGCalendar
Kalendár stredoeurópskych a významných svetových turnajov: http://tinyurl.com/CEDGCalendar
Aktuálny kalendár SAF: http://szf.sk/kalendar/
Domáce podujatia SAF a dôležité zahraničné podujatia (zoznam ešte nie je kompletný)
16.2.
10.3.
13.-14.4.
4.-5.5.
18.5.
19.5.
8.-9.6.
15.6.
10.-17.8.
19.-25.8.
24.-25.8.
7.-8.9.
14.9.
21.-22.7.
12.-13.10.
10.11.
nov.-dec.

Zimná výzva, Kuchyňa, SAF B
Jarný matfyz, Bratislava, SAF B
Budmerice Spring Fling, PDGA C/SAF A
BTS Urban Mayday / Team Event, Bratislava, SAF A
Malženice Open, SAF B
Šurany, otváraci turnaj pevného ihriska, SAF C
Smolenice Open, PDGA C/SAF A/3PT
Jaslovské Bohunice Open, Jaslovské Bohunice, SAF B
Profesionálne majstrovstvá sveta PDGA, Peoria, IL, USA
WTDGC World Team Disc Golf Championship, Alutugase, Estónsko
Trnava Frisbee Games, PDGA C/SAF B
Krpáčovo Open, PDGA C/SAF A/3PT
Majstrovstvá Slovenska juniorov, Jaslovské Bohunice, SAF B
Majstrovstvá Strednej Európy v discgolfe CEDGC,Nový Jičín, ČR
Hlohovec Open, Majstrovstvá Slovenska MPO/FPO, Hlohovec, PDGA C/SAF M
Jesenný Matfyz, Majstrovstvá Slovenska Masters, SAF B
O zlaté trenky

Ďalšie turnaje Tri Point Tour
30.-31.3.
Vienna Open, Viedeň, Rakúsko, PDGA B / 3PT
22.-23.6.
Lake Trophy, Ybbs, Rakúsko, PDGA C / 3PT
27.-28.7.
Orseg Open, Oriszentpeter, Maďarsko, PDGA C / 3PT
5.-6.10.
Budapest Open, Budapešť, Maďarsko, PDGA C / 3PT

II. Štatút SAF pre hráčov, tímy, kluby, turnaje a reprezentantov
1. Štatút hráčov
Slovenská asociácia Frisbee (SAF) rozoznáva tri kategórie hráčov: domácich hráčov, hráčov s
dočasným pobytom na Slovensku a zahraničných hráčov.
1.1. Domáci hráč
je hráč, ktorý spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) hráč má posledné dva roky pred podujatím trvalé alebo prechodné bydlisko na Slovensku, kde sa
aj pravidelne zdržiava,
b) hráč má slovenské občianstvo,

c) hráč mal aspoň v jednom z predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov pred podujatím štatút
domáceho hráča a zároveň štartoval v tomto období na aspoň jednom podujatí SAF.
1.2. Hráč s dočasným pobytom na Slovensku
je hráč, ktorý nie je domácim hráčom a zároveň spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) hráč má v čase podujatia trvalé alebo prechodné bydlisko na Slovensku s predpokladaným
trvaním aspoň pol roka a na Slovensku sa aj pravidelne zdržiava,
b) hráč požiadal o slovenské občianstvo a v poslednom polroku pred podujatím sa na Slovensku aj
pravidelne zdržiaval.
1.3. Zahraničný hráč
Všetci hráči, ktorí nie sú domácimi hráčmi alebo hráčmi s dočasným pobytom na Slovensku, sú
považovaní za zahraničných hráčov.

2. Štatút tímov
SAF rozoznáva dve kategórie tímov: domáci tím a zahraničný tím. Okrem toho SAF rozoznáva
kategóriu TYRO (začiatočnícky) tím. Tím je vždy definovaný svojou aktuálnou súpiskou.
2.1. Domáci tím
je tím ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a) tím má najviac troch zahraničných hráčov a okrem nich najviac dvoch hráčov s dočasným
pobytom na Slovensku.
b) aspoň dve tretiny hráčov tímu sú domáci hráči alebo hráči s dočasným pobytom na Slovensku,
2.2. Zahraničný tím
Tím, ktorý nie je domáci je považovaný za zahraničný.
2.3 TYRO tím
je tím, ktorý nemôže postúpiť z kvalifikačného turnaja na turnaj tímových Majstrovstiev Slovenska
akéhokoľvek typu a kategórie a to aj v prípade, keď skončí na postupujúcom mieste. Jeho hráči však
môžu byť po skončení kvalifikácie dopísaní na súpisky iných tímov, ktoré sa kvalifikovali na záverečný
turnaj bez akýchkoľvek obmedzení.

3. Štatút klubov
Slovenská asociácia Frisbee (SAF) eviduje zoznam domácich klubov (klubov športových disciplín).
Klub je definovaný svojou aktuálnou súpiskou. Pravidlá vzniku, evidencie a zániku klubov upravujú
Stanovy SAF, časť III.
3.1. Domáci klub
je klub, ktorý spĺňa obe nasledujúce podmienky:
a) aspoň dve tretiny hráčov klubu sú domáci hráči alebo hráči s dočasným pobytom na Slovensku,
b) zároveň sa buď v kolektívnej disciplíne tím tohto klubu zúčastnil na vrcholovom športovom
podujatí SAF (majstrovstvá Slovenska v príslušnej športovej disciplíne alebo kvalifikácia na ne)
počas uplynulých 2 rokov, alebo sa v individuálnej disciplíne aspoň jeden hráč tohto klubu
zúčastnil na vrcholovom športovom podujatí SAF (majstrovstvá Slovenska v príslušnej športovej
disciplíne alebo kvalifikácia na ne) počas uplynulých 18 mesiacoch.

4. Štatút reprezentanta
4.1 Všeobecné ustanovenia
a) Reprezentant je hráč (-ka) ultimate frisbee, discgolfu, alebo iných diskových športov zastrešených
SAF, ktorý bol vybraný príslušnou komisiou SAF reprezentovať Slovenskú republiku na
medzinárodných podujatiach.
b) Reprezentantom sa môže stať len člen SAF, ktorý spĺňa podmienky reprezentanta podľa
súťažného poriadku príslušnej sekcie a zároveň spĺňa podmienky vyplývajúce z pravidiel daného
športu určené príslušnou zastrešujúcou medzinárodnou športovou organizáciou (WFDF, PDGA,
a pod.).
c) Štatút reprezentanta sa vzťahuje aj na športovca zaradeného do výberu štátnej reprezentácie.
d) Ustanovenia Štatútu reprezentanta nadobúdajú účinnosť vo vzťahu k hráčovi a SAF zaradením
hráča do reprezentačného výberu zriadeného SAF a vyjadrením súhlasu hráča so Štatútom
reprezentanta. Za súhlas hráča sa považuje aj akceptácia Štatútu reprezentanta vyjadrená
nereagovaním hráča na informačný email o zaradení do reprezentácie v určenej časovej lehote.
e) Hráč môže svoj súhlas so Štatútom reprezentanta vyjadriť aj svojím štartom na reprezentačných
podujatiach (akými sú športová príprava na príslušné reprezentačné podujatia koordinovaná
SAF, príslušné reprezentačné podujatia, prípadne spoločenské podujatia spojené s
reprezentáciou na príslušných reprezentačných podujatiach).
f) Hráč, ktorý nevyjadrí súhlas so Štatútom reprezentanta je automaticky vyradený z reprezentácie
na príslušnom medzinárodnom podujatí.
g) Platnosť ustanovení Štatútu reprezentanta vo vzťahu k hráčovi a SAF automaticky končí po
vysporiadaní všetkých jeho záväzkov, a to v prípade:
● jeho vyradenia / vystúpenia z reprezentačného výberu,
● ukončenia záverečného turnaja reprezentačného cyklu,
● straty členstva v SAF (ak si hráč neobnoví členstvo v SAF po výzve SAF do 2 týždňov od
odoslania výzvy elektronickou poštou hráčovi).
h) V prípade neplnoletého športovca je z jeho zaradením do reprezentácie, resp. zaradením do
prípravy výberu reprezentácie, potrebný písomný alebo elektronický súhlas jeho zákonného
zástupcu.
i) Športovec vykonáva športovú činnosť na vlastnú zodpovednosť, SAF nenesie právnu

zodpovednosť za jeho zdravotný stav, ani počas prípravy na reprezentačné podujatie, či počas
účasti na ňom.
4.2 Povinnosti reprezentanta
Povinnosti reprezentanta sú
a) uzavrieť so SAF zmluvu o reprezentácii na vrcholovom podujatí, ak to vyžadujú predpisy
príslušnej medzinárodnej športovej organizácie, ktorá vrcholové podujatie organizuje, a túto
zmluvu v plnom rozsahu dodržiavať počas jej doby trvania;
b) chrániť a náležite sa starať o všetok mu zverený majetok SAF tak, aby nedochádzalo ku škodám
na zverenom majetku;
c) počínať si pri výkone reprezentanta tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku;
d) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SAF a jej partnerov.
e) dbať o svoje zdravie a dodržiavať zásady správnej životosprávy.
Reprezentant je v rámci výkonu činnosti reprezentanta ďalej povinný
e) vykonávať činnosť reprezentanta v súlade s požiadavkami SAF a príslušnej medzinárodnej
športovej organizácie (WFDF, PDGA, a pod.);
f) vynakladať maximálne úsilie podľa svojich možností a schopnosti za účelom dosiahnutia cieľov
reprezentácie;
g) na turnajoch súťažiť čestne, dodržiavať zásady fair-play, Spirit of the Game a zásady športovej
etikety; konať v súlade s nimi a podriadiť sa disciplinárnej právomoci SAF v prípade ich
porušenia;
h) nezúčastniť sa osobne, ani prostredníctvom iných osôb stávok, hier a súťaží súvisiacich
s výsledkom stretnutí reprezentačného ani iného tímu, ktorého je členom;
i) vyvarovať sa dopingu a podriadiť sa nariadeniam Antidopingovej agentúry SR (ADA SR), resp.
World Anti-Doping Agency (WADA);
j) zúčastňovať sa dohodnutých marketingových aktivít SAF spojených s reprezentáciou na
príslušnom medzinárodnom podujatí;
k) vystupovať v oblečení a iných viditeľných častiach odevu spôsobom stanoveným VR SAF
respektíve Komisiou príslušnej športovej disciplíny SAF;
l) hráč je oprávnený využívať svoje postavenie reprezentanta na propagačné, reklamné, mediálne,
marketingové a obchodné aktivity len v rozsahu určenom rozhodnutím VR SAF.
Prípade porušenia týchto pravidiel môže byť voči športovcovi vedené disciplinárne konanie prvého stupňa
Disciplinárnou komisiou danej sekcie.

5. Štatút turnajov
5.1. Slovenská asociácia Frisbee (SAF) rozpoznáva dve kategórie turnajov: domáce turnaje a
zahraničné turnaje.
5.2. Domáci turnaj je discgolfový turnaj, ktorý spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) turnaj prebehol na území Slovenskej republiky a registrácia na turnaj je pre domácich hráčov
neobmedzená, alebo ak je registrácia na turnaj obmedzená podľa ratingu PDGA, tak je aspoň
polovica kapacity rezervovaná pre domácich hráčov,

b) turnaj prebehol s povolením Komisie sekcie discgolfu SAF mimo územia Slovenskej republiky a
registrácia na turnaj je pre domácich hráčov neobmedzená, alebo ak je registrácia na turnaj
obmedzená podľa ratingu PDGA, tak je aspoň polovica kapacity rezervovaná pre domácich
hráčov.
5.3. Všetky turnaje, ktoré nie sú domácimi turnajmi sú považované za zahraničné turnaje.
5.4. Komisia discgolfu SAF môže po dohode s organizátormi udeliť kategóriu mimoriadneho domáceho
turnaja zahraničným turnajom podľa čl. 5.3., ktoré sa konajú na území Slovenskej republiky. Táto
kategória sa automaticky udeľuje slovenským turnajom, ktoré sú súčasťou medzinárodnej série
TriPointTour. Na tieto turnaje sa následne vzťahujú všetky pravidlá ako pre domáce turnaje, avšak
nepožaduje sa splnenie požiadavky 5.2 a).

III. Súťažné pravidlá pre turnaje SAF v discgolfe
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky podujatia organizované alebo spoluorganizované SAF v
športe discgolf.
1.2. Na všetkých turnajoch SAF v discgolfe sa aplikuje aktuálna verzia pravidiel hry discgolf uverejnená v
aktuálnej verzii PDGA Rules of Play, a taktiež vybrané časti aktuálnej verzie PDGA Competition Manual
avšak len v minimálnom rozsahu požadovanom aktuálnou verziou PDGA International Program Guide.
Všetky vyššie uvedené dokumenty vydáva PDGA (Professional Disc Golf Association).
1.3. Na turnajoch SAF v discgolfe sa môžu otvoriť nasledujúce divízie:
a) OPEN (MPO),
b) WOMEN (FPO, ženy)
c) OPEN JUNIOR 18 (MJ18, vek najviac 18 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
d) OPEN JUNIOR 15 (MJ15, vek najviac 15 rokov v kalendárnom roku konania súťaže)
e) OPEN JUNIOR 12 (MJ12, vek najviac 12 rokov v kalendárnom roku konania súťaže)
f) OPEN JUNIOR 10 (MJ10, najviac 10 rokov v kalendárnom roku konania súťaže)
g) OPEN JUNIOR 8 (MJ08, najviac 8 rokov v kalendárnom roku konania súťaže)
h) OPEN JUNIOR 6 (MJ06, najviac 6 rokov v kalendárnom roku konania súťaže)
i) WOMEN JUNIOR 18 (FJ18, ženy, vek najviac 18 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
j) WOMEN JUNIOR 15 (FJ15, ženy, vek najviac 15 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
k) WOMEN JUNIOR 12 (FJ12, ženy, vek najviac 15 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
l) WOMEN JUNIOR 10 (FJ10, ženy, vek najviac 10 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
m) WOMEN JUNIOR 8 (FJ08, ženy, vek najviac 8 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
n) WOMEN JUNIOR 6 (FJ06, ženy, vek najviac 6 rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
o) OPEN MASTERS (MP40, vek 40 a viac rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
p) WOMEN MASTERS (FP40, ženy, vek 40 a viac rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
q) OPEN GRANDMASTERS (MP50, vek 50 a viac rokov v kalendárnom roku konania súťaže),
r) WOMEN GRADNMASTERS (FP50, ženy, vek 50 a viac rokov v kalendárnom roku konania
súťaže),
s) OPEN SENIOR GRANDMASTERS (MP60, vek 60 a viac rokov v kalendárnom roku konania
súťaže),

t)

WOMEN SENIOR GRADNMASTERS (FP60, ženy, vek 60 a viac rokov v kalendárnom roku
konania súťaže),
u) AM OPEN (pravidlá štartu sú upravené v bode 1.4.)
v) AM WOMEN (ženy, pravidlá štartu sú upravené v bode 1.4.)
Okrem týchto divízií môže turnajový riaditeľ navrhnúť aj otvorenie iných divízií, ich otvorenie však musí
schváliť DG komisia SAF.
1.4. Rozvojové divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené pre začínajúcich a občasných hráčov.
Možno ich otvárať len na turnajoch SAF, ktoré nie sú sankcionované PDGA a taktiež ich nemožno otvárať
na turnaji, na ktorom prebiehajú Majstrovstvá Slovenska v divíziách OPEN a WOMEN. Hráči v týchto
divíziách musia spĺňať nasledujúcu podmienku
● ak sú členmi PDGA ich aktuálny rating nesmie presiahnuť hranicu 850 (muži) a 800 (ženy).
Zároveň musia spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok
i.
v roku konania turnaja dosiahnu vek najviac 18 rokov,
ii.
prvý discgolfový turnaj SAF absolvovali pred najviac 18 mesiacmi
iii.
v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch absolvovali najviac dva discgolfové turnaje SAF
ročne, t.j. za každý z týchto kalendárnych rokov,
iv.
v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch absolvovali najviac dva PDGA turnaje ročne.

2. Majstrovstvá Slovenska, vyhlásenie, účasť hráčov, kategórie, pravidlá
2.1. Discgolfová komisia SAF na konci kalendárneho roku vždy určí, ktorý turnaj v nasledujúcom roku
bude hostiť Majstrovstvá Slovenska v discgolfe (MSR). Toto rozhodnutie potom oznámi hráčom v
dostatočnom predstihu.
2.2. Turnaj MSR je otvorený pre všetkých hráčov, ale o titul majstra Slovenska súťažia len domáci hráči.
2.3. Na MSR musí byť pre domácich hráčov rezervovaných aspoň 50% kapacity turnaja od začiatku
registrácie do času štyri týždne pred konaním turnaja, minimálne však po dobu dva týždne. V prípade
nenaplnenia tejto kapacity v tomto termíne budú v prípade záujmu tieto miesta ponúknuté ostatným
hráčom podľa poradia prihlasovania.
2.4. Na MSR sa súťaží v kategóriach MPO, FPO, MJ18, MJ15, MJ12, MJ10, MJ08, MJ06, FJ18, FJ15,
FJ12, FJ10, FJ08, FJ06, MP40, MP50, MP60, FP40, FP50 a FP60, avšak na vyhlásenie výsledkov v
každej kategórii je potrebný minimálny počet traja hráči v príslušnej kategórii. Súťaž o majstra Slovenska
môže prebehnúť v rôznych kategóriach na rôznych turnajoch.
2.5. Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú v prípade, že na jednom turnaji prebiehajú Majstrovstvá
Slovenska v kategóriach MPO/FPO a po pri nich aj v iných vekovo obmedzených kategóriach.
2.5.1. Hráč pri registrácii uvádza len svoje pohlavie a registráciu do príslušnej kategórie
MPO/FPO. Do príslušnej vekovej kategórie je zaradený automaticky podľa dátumu svojho
narodenia.
2.5.2. Počas turnaja súťaž prebieha len v hlavných kategóriach MPO a FPO.

2.5.3. Plánované počty účastníkov a formát finále zverejní organizátor finále ešte pred začiatkom
turnaja, s tým, že v prípade, že sa finále koná, musí v ňom byť umožnená účasť aspoň piatim (5)
najlepším hráčom v kategórii MPO a štyrom (4) hráčkam v kategórii FPO. Počty finalistov po
jednotlivých kategóriách musia byť zverejnené najneskôr na úvodnom hráčskom stretnutí.
2.5.4. V prípade, že to turnajové kapacity umožnia, do finále okrem najlepších hráčov turnaja v
kategóriach MPO/FPO postúpia ďalší domáci hráči tak, aby bola zabezpečená spravodlivá súťaž
pre slovenských hráčov o tituly majstrov Slovenska vo všetkých kategóriach (t.j. účasť bude
umožnená najlepším minimálne trom hráčom alebo hráčkam v každej kategórii) a v prípade
dostatku miesta budú títo finalisti doplnení ďalšími hráčmi z poradia divízie MPO.
2.5.5. Hráči vo finále sú zaradení do dvoch typov:
a) riadni finalisti; to sú tí, ktorí sa do finále dostali len na základe svojho výsledku v divízii
MPO/FPO, t.j. nie je pred nimi v poradí pred finále v kategórii MPO/FPO žiaden hráč,
ktorí do finále nepostúpil (okrem hráčov, ktorí sa vzdali pokračovania v súťaži pred
finále), a ktorí hrajú na finále na rovnakom ihrisku ako prvá finálová skupina v príslušnej
divízii,
b) doplnkoví finalisti; to sú tí, ktorí sa do finále dostali len na základe toho, že súťažia v
rámci Majstrovstiev Slovenska.
2.5.6. Poradie turnaja v kategóriach MPO a FPO bude určené podľa výsledkov celej súťaže.
Finále sa do poradia zarátava len riadnym finalistom.
2.5.7. Do poradia MSR vo všetkých kategóriach sa berú do úvahy finálové výsledky aj riadnych aj
doplnkových finalistov v redukovanom poradí domácich hráčov, avšak len v prípade, že hráči vo
finálových skupinách hrali počas finále na úplne identickom ihrisku. Ak nehrali hráči finálové kolo
na tom istom ihrisku, ich poradie sa určí podľa výsledkov pred finále a finálové kolo môže zmeniť
len umiestnenie medzi tými hráčmi, ktorí hrajú na identickom ihrisku.
2.5.8. O prvé tri miesta v rámci súťaže MSR vo všetkých kategóriach sa v prípade rovnosti skóre
po skončení súťaže musí konať rozhadzovanie, s výnimkou rovnosti skóre dvoch hráčov alebo
hráčiek na druhom alebo treťom mieste v kategóriach ohraničených vekom.
2.6. Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú v prípade, že na turnaji prebiehajú osobitne Majstrovstvá
Slovenska buď v kategóriach FPO/FPO alebo v niektorých vekovo obmedzených kategóriach.
2.6.1. Hráč pri registrácii uvádza kategóriu, v ktorej bude na Majstrovstvách Slovenska štartovať.
2.6.2. Počas turnaja súťaž Majstrovstiev Slovenska prebieha v kategóriach, v ktorých sú
prihlásení aspoň traja štartujúci so štatútom domáceho hráča. Hráči prihlásení v kategóriach, v
ktorých nebol naplnený tento minimálny počet hráčov sa môžu najneskôr počas registrácie
priamo na turnaji prehlásiť do inej kategórie, v ktorej sú oprávnení štartovať.
2.6.3. Plánované počty účastníkov a formát finále zverejní organizátor ešte pred začiatkom
turnaja, s tým, že v prípade, že sa finále koná, musí v ňom byť umožnená účasť aspoň piatim
najlepším hráčom v kategórii MPO, aspoň štyrom hráčkam v kategórii FPO, a aspoň trom hráčom
alebo hráčkam v každej z vekovo obmedzených kategórií, v ktorých na turnaji prebieha súťaž

Majstrovstiev Slovenska. Počty finalistov po jednotlivých kategóriách musia byť zverejnené
najneskôr na úvodnom hráčskom stretnutí.
2.6.4. O prvé tri miesta v rámci súťaže MSR vo všetkých kategóriach sa v prípade rovnosti skóre
po skončení súťaže musí konať rozhadzovanie, s výnimkou rovnosti skóre dvoch hráčov alebo
hráčiek na druhom alebo treťom mieste v kategóriach ohraničených vekom, pri ktorých o konaní
rozhadzovania rozhoduje turnajový riaditeľ.

3. Kategórie discgolfových turnajov Slovenskej asociácie Frisbee
3.1. Domáce turnaje spoluorganizované sekciou discgolfu Slovenskej asociácie Frisbee sa delia do
kategórií M, A, B a C.
3.2. Turnaje TriPointTour, ktoré sa konajú na Slovensku sú automaticky zaradené do kategórie A.
3.3. Kategória A (maximum 90 bodov)
Turnaj kategórie A musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky
a) Formát turnaja:
● minimálne dvojdňový turnaj,
● na jeho konci sa hrá extra finálové kolo pre aspoň 4 hráčov v divízii,
● hrá sa aspoň 54 jamiek + aspoň 6 jamiek finále (v prípade nečakaných poveternostných
podmienok sa odohrá aspoň 36 jamiek),
● maximálny počet hráčov v jednej skupine (flighte) je 5 okrem finálového kola, kde môže
byť po dohode riaditeľa turnaja a delegáta SAF počet hráčov v jednej skupine vyšší.
b) Divízie: MPO a FPO, zaradenie ostatných divízií je v kompetencii riaditeľa turnaja. Na konanie
súťaže v akejkoľvek divízii na turnaji sú potrební aspoň traja štartujúci hráči v danej divízii.
c) Kapacita turnaja: Minimálna kapacita turnaja musí byť aspoň 45 hráčov.
d) Termín turnaja: Termín turnaja musí byť zverejnený aspoň 8 týždňov pred začiatkom turnaja.
e) Prihlasovanie na turnaj: Prihlasovanie na turnaj musí byť otvorené aspoň 4 týždne pred
začiatkom turnaja.
f) Tréning: Ihrisko musí byť pripravené pre tréning najneskôr deň pred začatím turnaja a musí byť
dostupné na tréning minimálne tri hodiny.
3.4. Kategória B (maximum 50 bodov)
Turnaj kategórie B musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky
a) Formát turnaja:
● hrá sa aspoň 36 jamiek (v prípade nečakaných poveternostných podmienok sa odohrá
aspoň 18 jamiek),
● maximálny počet hráčov v jednej skupine (flighte) je 5 okrem finálového kola, kde môže
byť po dohode riaditeľa turnaja a delegáta SAF počet hráčov v jednej skupine vyšší.
b) Divízie: MPO a FPO, zaradenie ostatných divízií je v kompetencii riaditeľa turnaja. Na konanie
súťaže v akejkoľvek divízii na turnaji sú potrební aspoň traja štartujúci hráči v danej divízii. V
špeciálnych prípadoch, ak o tom rozhodne Komisia discgolfu SAF, môže byť do kategórie B
zaradený aj turnaj, ktorý má len juniorské divízie alebo len masters divízie, alebo ich kombináciu.
c) Kapacita turnaja: Minimálna kapacita turnaja musí byť aspoň 36 hráčov.

d) Termín turnaja: Termín turnaja musí byť zverejnený aspoň 4 týždne pred začiatkom turnaja.
e) Prihlasovanie na turnaj: Prihlasovanie na turnaj musí byť otvorené aspoň 3 týždne pred
začiatkom turnaja.
3.5. Kategória C (maximum 30 bodov)
Turnaj kategórie C musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky
a) Formát turnaja: hrá sa aspoň 18 jamiek, koše možno prenášať, ich umiestnenie však musí byť
jasne vyznačené.
b) Divízie: MPO a FPO, zaradenie ostatných divízií je v kompetencii riaditeľa turnaja. Na konanie
súťaže v akejkoľvek divízii na turnaji sú potrební aspoň traja štartujúci hráči v danej divízii. V
špeciálnych prípadoch, ak o tom rozhodne Komisia discgolfu SAF, môže byť do kategórie B
zaradený aj turnaj, ktorý má len juniorské divízie alebo len masters divízie, alebo ich kombináciu.
c) Kapacita turnaja: Minimálna kapacita turnaja musí byť aspoň 20 hráčov.
d) Termín turnaja: Termín turnaja musí byť zverejnený aspoň 3 týždne pred začiatkom turnaja.
e) Prihlasovanie na turnaj: Prihlasovanie na turnaj musí byť otvorené aspoň 2 týždne pred
začiatkom turnaja.
3.6. Kategória M (maximum 90 bodov)
Turnaj kategórie M musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky
a) Turnaj musí spĺňať všetky podmienky turnaja kategórie A.
b) Turnaj musí byť vyhlásený ako MSR v discgolfe v kategóriach MPO alebo FPO.
3.7. O zaradení turnaja do jednej z kategórií na základe týchto pravidiel rozhoduje Komisia sekcie
discgolfu SAF pred začiatkom registrácie na turnaj, a to aspoň 30 dní pred začiatkom konania turnaja.
Komisia má taktiež právomoc udeliť turnaju výnimku a zaradiť ho do vyššej kategórie, aj keď nespĺňa
niektoré jej podmienky.

4. Pravidlá výpočtu a zostavovania Slovenského discgolfového rankingu
4.1. Slovenský discgolfový ranking sa zostavuje v divíziách FPO a FPO.
4.2. Započítavajú sa doň v príslušný kalendárny deň všetky výsledky hráčov na discgolfových turnajoch
SAF zaradených za uplynulých 365 dní.
4.3. Hráči získajú za turnaj rankingové body v divíziách MPO a FPO na základe absolútneho poradia v
príslušnej divízii. Hráči získajú za turnaj rankingov body na základe absolútneho poradia v divízii
MPO alebo FPO podľa pohlavia hráčov príslušnej divízie.
4.4. Hráči štartujúci v divíziách MPO a FPO sú na turnaji SAF pre účel výpočtu rankingových bodov
automaticky zaradení do absolútneho poradia v príslušnej divízii.
4.5. Ak v niektorej z divízii okrem MPO a FPO súťaž na turnaji prebiehala vo všetkých kolách na tom
istom ihrisku ako súťaž v divízii MPO alebo FPO a na tých istých jamkách s výnimkou semifinálového
alebo finálového kola, hráči tejto divízie sú zaradení do absolútneho poradia príslušnej divízie pre
výpočet rankigových bodov. Pri rozhodovaní o príslušnej divízii sa pritom berie na zreteľ predovšetkým na

pohlavie hráčov v divízii, a následne na najbližšiu vekovú kategóriu. V prípade,že sa hrá niektorá z divízii
v niektorom z kôl turnaja (okrem finálového alebo semifinálového) na odlišnom ihrisku ako príslušná
divízia MPO príp. FPO, výsledky hráčov štartujúcich na tomto turnaji v tejto divízii sa do výpočtu
rankingových bodov vôbec nezarátavajú.
4.6. Absolútne poradie hráčov v divízii MPO a FPO na turnaji sa zostaví tak, že sa všetci hráči, ktorí sú
do absolútneho poradia v príslušnej divízii zaradení, zoradia podľa celkového dosiahnutého skóre.
Finálové prípadne semifinálové kolo, sa započítava len tým hráčom, ktorí hrali tieto kolá na rovnakom
ihrisku. V prípade MSR, ktoré je usporiadané podľa pravidiel popísaných v bode 2.5., sa pri zostavovaní
absolútneho poradia berú výsledky finálového kola do úvahy len riadnym finalistom podľa bodu 2.5.5.
4.7. Body do rankingu za turnaj do nej zaradený sa hráčom pridelia podľa celkového počtu zapojených
hráčov, ktorí dokončili turnaj (bez finále, príp. bez semifinále) a sú zaradení v absolútnom poradí
príslušnej divízie MPO a FPO s prihliadnutím na pravidlá v bode 4.5. Hráč na n-tom mieste spomedzi m
súťažiacich v absolútnom poradí príslušnej divízie získa do bodovania príslušnej divízie T*[1- (n-1)/m]
bodov z maximálneho počtu T bodov.
4.8. Víťaz turnaja v každej z divízii MPO a FPO získa navyše nad úroveň maximálneho bodového zisku
za turnaj špeciálnu bonifikáciu 10 bodov, hráč na druhom mieste bonifikáciu 5 bodov a hráč na treťom
mieste bonifikáciu 2 body. Bodové skóre sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto.
4.9. Pri rovnosti celkového skóre viacerých súťažiacich (bez ohľadu na poradie na súťaži, ktoré môže
byť určené napr. rozhadzovaním) sa delia súťažiacim s rovnakým skóre body za umiestnenie rovným
dielom. Bonifikácie podľa článku 5.8. sa prideľujú v prípade rovnosti skóre hráčov na turnaji na základe
dodatočného rozhadzovania hráčov o umiestnenie.

Prehľad turnajov SAF 2019 (pre všetky divízie)
Kategória A (5)
Budmerice Spring Fling, BTS Urban Mayday - tímová súťaž, Smolenice Open, Krpáčovo Open, Hlohovec
Open (MSR)
Kategória B (5)
Zimná výzva, Jarný matfyz, Malženice Open, Jaslovské Bohunice Open, Trnava Frisbee Games, MSR
juniorov (Jasl. Bohunice), Jesenný matfyz
Kategória C (1)
Šurany

IV. Nominačné kritéria na reprezentačné discgolfové podujatia
1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá slúžia na výber zástupcov Slovenskej republiky na vrcholové medzinárodné
podujatia v discgolfe, na ktoré má právo nominovať hráčov Slovenská asociácia Frisbee ako zástupca
Slovenska v PDGA Europe, WFDF, EDGF a na vrcholové podujatia v rámci stredoeurópskeho regiónu.
1.2. O zástupcoch Slovenska podľa týchto kritérií rozhodne Komisia sekcie discgolfu SAF v
dostatočnom predstihu pred príslušným podujatím.
1.3. Ak niektorý z nominovaných hráčov odmietne na vrcholovom medzinárodnom podujatí štartovať, jeho
miesto na tomto podujatí sa automaticky ponúkne ďalšiemu hráčovi v poradí nominačných kritérií.
1.4. Reprezentovať Slovensko na vrcholových medzinárodných podujatiach môžu len hráči, ktorí majú
slovenské občianstvo, prípadne majú (alebo budú mať) trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
minimálne 18 mesiacov pred týmto podujatím a počas tohto obdobia sa na Slovensku pravidelne
zdržiavajú.
1.5. V čase vrcholového podujatia musí byť hráč, ktorý reprezentuje Slovensko, členom organizácie
PDGA a mať ako krajinu registrovanú v PDGA uvedené Slovensko. V ojedinelých prípadoch môže
hráčovi udeliť Komisia sekcie discgolfu SAF výnimku z tohto pravidla.
1.6. Každý hráč, ktorý akceptuje miesto v reprezentačnom tíme Slovenska na vrcholovom discgolfovom
podujatí musí dodržiavať pravidlá určené Súťažným poriadkom SAF a Štatútom reprezentanta SAF
vzťahujúce sa na neho ako reprezentanta Slovenska.
2. Nominačné kritériá
2.1. Na konci kalendárneho roka zostaví Komisia sekcie discgolfu SAF spoločné nominačné poradie pre
výber slovenských hráčov na reprezentačné podujatia v nasledujúcom roku bez ohľadu na súťažné
divízie. Toto poradie zverejní Komisia na svojej webovej stránke alebo v inom verejne prístupnom
dokumente, viď body 3.1.-3.4. týchto pravidiel.
2.2. Do nominačného poradia sú zaradení len tí oprávnení slovenskí hráči, ktorý sú v čase
vyhodnocovania nominačného poradia členmi organizácie PDGA a majú ako krajinu registrovanú v
PDGA uvedené Slovensko.
2.3. Každý hráč si môže zvoliť jednu alebo viac divízií, v ktorých sa mu počítajú body. Vo všetkých
týchto divíziách musí byť hráč oprávnený štartovať podľa pravidiel PDGA (napr. hráč oprávnený hrať v
divízii MASTER si môže body počítať aj v divízii MASTER aj divízii OPEN, ak sa kvalifikuje na vrcholové
podujatie v oboch, môže si sám zvoliť divíziu, v ktorej bude štartovať.)
2.4. Ak má vrcholové podujatie len niektoré z divízií, nominačné poradie je určené redukovaným poradím
len v tých divíziách, ktoré sú na podujatí zastúpené.
2.5. Komisia discgolfu SAF určí vopred referenčné cieľové umiestnenia v jednotlivých divíziách. V
prípade, že komisia neschváli zmenu, referenčné cieľové umiestnenia zostávajú nezmenené z
predchádzajúceho obdobia. Tieto referenčné cieľové umiestnenie zodpovedajú cieľovým umiestneniam
slovenských hráčov na Majstrovstvách Európy v discgolfe, ak by sa konali v nasledujúcom kalendárnom
roku (napr. OPEN (MPO) - 20. miesto, WOMEN (FPO) - 5. miesto, MASTER (MPM) - 10. miesto,
GRANDMASTER (MPG) - 5.miesto, JUNIOR (MJ1) - 10. miesto a pod.)

2.6. Odporúčaný referenčným rating pre jednotlivé divízie sa následne určí ako vstupný PDGA rating
toho hráča na ostatných Majstrovstvách Európy (EDGC) v príslušnej divízii, ktorý bol v poradí všetkých
hráčov štartujúcich v príslušnej divízii na tomto turnaji, zoradených podľa vstupných PDGA ratingov, na
mieste zodpovedajúcom referenčnému cieľovému umiestneniu v príslušnej divízii.
(Napr. pre vyššie uvedené cieľové umiestnenia a EDGC 2016 by to bol odporúčaný referenčný rating pre
jednotlivé divízie: MPO 983, FPO 852, MPM 983, MPG 984, MJ1 943, FPM 876).
2.7. Na základe odporúčaného referenčného ratingu z bodu 2.6. Komisia discgolfu SAF rozhodne
podľa svojho uváženia o ponechaní alebo úprave referenčného ratingu pre jednotlivé divízie.
2.8. Skóre hráčov sa vypočíta nasledujúcim spôsobom
a) Do výsledkov hráča sa počíta súčet bodov najviac zo štyroch PDGA turnajov, z toho najviac
dva môžu byť zahraničné.
b) Každý započítaný turnaj musí byť aspoň dvojdňový a musia sa na ňom odohrať aspoň dve
súťažné kolá, ktoré sú ohodnotené oficiálnym PDGA ratingom, a odohralo sa na nich aspoň 16
jamiek.
c) Všetky započítané turnaje musia byť za vyhodnocovaný kalendárny rok, okrem prípadu, ak hráč
neodohral 4 PDGA turnaje za vyhodnocovaný kalendárny rok (napr. pre zranenie). V tom prípade
sa môžu započítať do hodnotenia aj maximálne dva turnaje v kalendárnom roku
predchádzajúcom vyhodnocovaný, avšak musia sa započítať všetky PDGA turnaje hráča, ktoré
odohral vo vyhodnocovanom kalendárnom roku (napr. ak hráč má odohrané aspoň 4 PDGA
turnaje za rok, zarátať sa mu môžu len tie, ak však odohral len tri, môže sa hráčovi zarátať aj
jeden turnaj z predchádzajúceho roku (musí však zároveň splniť podmienku a) ), ak odohral len
dva, môžu sa mu započítať až dva turnaje z predchádzajúceho roku (opäť splniac podmienku a)
), ak odohral jeden turnaj za rok, môžu sa k nemu už pripočítať len dva z toho minulého).
d) Za turnaje PDGA získava hráč body podľa svojho priemerného PDGA ratingu za všetky
ohodnotené kolá v oficiálnych výsledkoch turnaja na stránke PDGA.com na príslušnom turnaji
bez ohľadu na to, v ktorej divízii štartuje. Ak niektoré ohodnotené kolo hráč vynechal, ako
ohodnotenie tohto kola si započíta rating 0 (t.j. aj hráčom MJ1, MPM, či FPO sa počítajú turnaje,
kde hrajú ako OPEN a pod.).
e) Za každý započítaný turnaj si hráč k svojmu priemernému PDGA ratingu na tomto turnaji
pripočíta 100 a následne si odpočíta referenčný rating divízie, v ktorej si body počíta. Výsledné
číslo je bodový zisk hráča za príslušný turnaj (napr. hráč MPO si za turnaj, na ktorom mal
priemerný PDGA rating 983 započíta pri vyššie uvedených údajoch, 983 + 100 - 992 = 91 bodov,
hráčka FPO si za turnaj, na ktorom mala priemerný rating 906 započíta 906 + 100 - 893 = 113
bodov).
2.9. Výnimkou v nominačných kritériách na Stredoeurópske majstrovstvá v discgolfe je, že na prvé
miesto v kategórii OPEN a WOMEN sú umiestnení priamo aktuálni majstri Slovenska v týchto divíziách
bez ohľadu na svoje dosiahnuté bodové skóre podľa bodu 2.8.
3. Kontrola a zverejňovanie výsledkov

3.1. Priebežné nominačné poradie hráčov zverejňuje Komisie sekcie discgolfu približne každých pár
mesiacov od marca príslušného roku. Záverečné koncoročné nominačné poradie pre daný kalendárny
rok zverejní Komisia do konca januára nasledujúceho roku.
3.2. Komisia si z praktických dôvodov vyhradzuje právo nezapočítať v priebežnom alebo koncoročnom
nominačnom poradí všetky zahraničné turnaje hráčom, špeciálne ak ide o hráčov, ktorí neboli počas
celého príslušného kalendárneho roka členmi PDGA.
3.3. V prípade ak niektorý hráč zistí, že jeho skóre bolo spočítané nesprávne, prípadne, mu niektorí turnaj
nebol omylom započítaný, a chce dosiahnuť príslušnú korekciu svojho celkového bodového skóre, musí
Komisiu sekcie discgolfu SAF na tento omyl upozorniť emailom spolu s odkazom na oficiálne výsledky
turnaja na stránke PDGA, ktoré obsahujú výpočet ratingu PDGA pre skóre dosiahnuté hráčom v
jednotlivých kolách turnaja.
3.4. Pripomienku k svojmu celkovému bodovému skóre podľa bodu 3.3. musí hráč zaslať Komisii sekcie
discgolfu SAF čo najskôr; v prípade koncoročného poradia do 14 dní od jeho zverejnenia. Po tomto
termíne už hráč nemá nárok na opravu svojho skóre, aj keď je spočítané nesprávne.
3.5. Ak hráč podá oprávnenú pripomienku k svojmu celkovému skóre podľa bodu 3.3. v lehote určenej
bodom 3.4., Komisia sekcie discgolfu SAF je povinná čo najskôr opraviť nesprávne bodové hodnotenie
príslušného hráča. Koncoročné nominačné poradie sa preto stáva oficiálnym až po uplynutí lehoty podľa
bodu 3.4.
4. Referenčné ratingy pre rok 2019
4.1. Referenčné ratingy na rok 2019 p
 re jednotlivé divízie zostávajú nezmenené a určila ich Komisia
sekcie discgolfu SAF svojim online hlasovaním 18.1.2019:
●
●
●
●
●
●
●

MPO 980
MP40 975
MP50 955
MJ18 930
FPO 890
FP40 870
FJ18 840

Príloha 1
Propozície podujatí Slovenskej asociácie Frisbee v discgolfe
Verzia 3.0 (platná od 1.2.2017)
1. Úvod
1.1. Tento materiál slúži ako dohoda o právach a povinnostiach Slovenskej asociácie Frisbee (SAF) a
usporiadateľa podujatia na podujatia v discgolfe, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje SAF.
1.2. Všetky podujatia sa riadia Súťažnými pravidlami pre turnaje SAF v discgolfe, k toré sú súčasťou
Súťažného poriadku DG podujatí SAF.
1.3. Slovenskú asociáciu Frisbee a jej riadiaci orgán Výkonnú radu SAF zastupuje pre účely týchto
propozícií Komisia sekcie discgolfu SAF (K-DG SAF).
2. Ihrisko
2.1. Ak je podujatie športovým turnajom, ihrisko na tento turnaj musí spĺňať základné požiadavky
uvedené v aktuálnej verzii Competition Manual vydanom PDGA. V prípade, že ide o turnaj triedy PDGA C
a vyššie, je potrebné, aby aj ihrisko spĺňalo tieto vyššie požiadavky kladené pravidlami PDGA.
2.2. Na akomkoľvek discgolfovom podujatí musí byť ihrisko navrhnuté tak, aby bola zabezpečená
bezpečnosť osôb a majetku. V prípade, že pri hre na niektorej z jamiek ihriska môže dôjsť k ohrozeniu
tejto bezpečnosti, je potrebné, aby na to usporiadateľ, prípadne riaditeľ turnaja alebo ním poverená osoba
upozornila hráčov ešte pred začiatkom turnaja na hráčskom stretnutí.
2.3 Ak organizátor zvažuje ihrisko, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky špecifikované v bodoch 2.1 a 2.2,
je potrebné včas a ešte pre začiatkom turnaja konzultovať vec s delegátom SAF na turnaji, ktorý túto vec
okamžite komunikuje K-DG SAF.
3. Dĺžka turnaja
3.1 Minimálny počet jamiek
a) na dvojdňovom turnaji je 36 jamiek,
b) na jednodňovom turnaji je 18 jamiek.
3.2 Ak organizátor zvažuje konanie turnaja, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky špecifikované v bode
3.1, je potrebné včas a ešte pre začiatkom turnaja konzultovať vec s delegátom SAF na turnaji, ktorý túto
vec okamžite komunikuje K-DG SAF.
3.2 Ak poveternostné podmienky neumožnia odohrať naplánovaný počet jamiek a ich počet klesne pod
hranicu špecifikovanú v bode 3.1, je potrebné do troch dní po skončení turnaja konzultovať vec s
delegátom SAF na turnaji, ktorý túto vec okamžite komunikuje K-DG SAF a ktorá rozhodne o tom, či budú
výsledky oficiálne schválené SAF a či budú započítané do dlhodobých súťaží SAF, či v prípade
Majstrovstiev Slovenska budú akceptované.

4. Povinnosti SAF
4.1. Táto časť upravuje povinnosti SAF pri organizovaní alebo spoluorganizovaní podujatia v discgolfe.
4.2. K-DG SAF deleguje aspoň 8 týždňov pred začiatkom turnaja osobu (ďalej len ,,delegát SAF”)
zodpovednú za komunikáciu s usporiadateľom podujatia, ktorá dohliada zo strany SAF na prípravu
podujatia, dodržiavanie časového harmonogramu príprav, ako aj na dodržiavanie tých Propozícií pravidiel
a na celkovú plynulosť podujatia. Výber tejto osoby oznámi oficiálne emailom usporiadateľovi podujatia.
4.3. Pred podujatím
a. SAF umožní usporiadateľom podujatia umiestniť turnajovú webstránku na svoju stránku a
vykonávať registráciu na turnaj jej prostredníctvom.
b. SAF informuje o konaní podujatia hráčov discgolfu vo svojej databáze a svojim členom
zaradením podujatia do svojho kalendára. V prípade podujatia, na ktorom sa očakáva účasť
zahraničných hráčov pomôže pri propagácii podujatia emailom aj medzi discgolfovou verejnosťou
v blízkych krajinách. Všetky tieto oznamy budú obsahovať kontakt na organizátorov, na SAF, a
na príslušnú turnajovú stránku s registráciou.
c. SAF pred podujatím v prípade potreby poskytne tlačovú správu o konaní podujatia médiám.
d. SAF sprístupní usporiadateľovi podujatia aktuálny zoznam členov SAF v elektronickej forme (3
dni pred podujatím).
e. SAF poskytne svoje logo na reklamu podujatia.
f. SAF v prípade potreby poskytne služby svojho grafika na tvorbu diplomov.
4.4. Počas podujatia
a. SAF môže v dejisku podujatia umiestniť reklamný plagát SAF a prípadne aj iné vlastné reklamné
materiály (tieto v rozsahu dohodnutom s usporiadateľom turnaja).
b. Na turnaji Majstrovstiev Slovenska v niektorých vybraných kategóriach SAF zabezpečí putovnú
cenu pre majstra Slovenska.
c. SAF v prípade potreby na požiadanie v rámci svojich možností a po dohode zabezpečí ďalší
materiál na podujatie (kužele, disky a koše na prezentačné aktivity, lekárničku a pod.)
4.5. Po skončení podujatia
a. SAF okamžite po skončení podujatia v prípade potreby poskytne tlačovú správu o výsledkoch
turnaja médiám.
b. Výsledky turnajov bude SAF uchovávať pre archívne účely.
5. Povinnosti usporiadateľa podujatia
5.1. Táto časť upravuje povinnosti usporiadateľa podujatia (UP) pri organizovaní discgolfového podujatia
organizovaného alebo spoluorganizovaného SAF.
5.2. UP deleguje najmenej 8 týždňov pred konaním podujatia osobu zodpovednú za prípravu a priebeh
podujatia a za komunikáciu s delegátom SAF. Na discgolfových turnajoch Slovenskej discgolfovej ligy, ak
UP neoznámi emailom inak, je touto osobou riaditeľ turnaja (RT).
5.3. Ihrisko
a. UP zabezpečí prenájom priestorov, na ktorom sa bude podujatie konať, v určených hodinách. Pri
objednávke môže spolupracovať so SAF. Písomnú verziu zmluvy o prenájme doručí (v tlačenej
forme alebo v elektronickej forme) najviac 5 dní pred konaním podujatia delegátovi SAF.
b. Ihrisko by malo obsahovať aj sociálne zariadenia v dostatočnej kvalite a rozsahu (po konzultácii s

delegátom SAF).
Priestor, na ktorom sa ihrisko nachádza, musí umožňovať sledovanie podujatia ostatným hráčom
(bezplatne) a divákom.
d. UP je povinný najneskôr 5 dní pred začiatkom turnaja kategórie A alebo B Slovenskej
discgolfovej ligy zverejniť mapu ihriska, určiť finálové jamky, jamky určené na rozstrel a časový
harmonogram podujatia.
c.

5.4. Registrácia a cesta na turnaj
a. UP umiestni s čo najväčším predstihom pred podujatím na vlastnej webovej stránke alebo na
webovej stránke poskytnutej Komisou sekcie discgolfu SAF na tento účel základné informácie o
podujatí a v prípade potreby zabezpečí pomocou nej registráciu hráčov na podujatie. Registrácia
je nevyhnutná pre turnaje Slovenskej discgolfovej ligy.
b. UP overí, že hráči, ktorí sú mladší ako 18 rokov majú pri ceste na miesto podujatia doprovod
osoby staršej ako 18 rokov. Dozor pre tieto osoby zabezpečí tiež počas celého trvania podujatia.
5.5. Zbieranie poplatkov na podujatí
a. UP zabezpečí vyzbieranie hráčskych poplatkov na podujatí. V prípade potreby môže po dohode s
delegátom SAF časť hráčskych poplatkov UP vyzbierať už pred podujatím a podmieniť tým
záväznú registráciu hráča.
b. Na turnajoch SAF UP zabezpečí vyzbieranie členského SAF a odovzdanie riadne vyplnených
členských prihlášok a taktiež vyzbieranie poplatkov nečlenov SAF na mieste konania turnaja od
hráčov, ktorí v aktuálnom období tento poplatok ešte nezaplatili, v rozsahu určenom Pravidlami
členstva v SAF, ktoré sú súčasťou Súťažného poriadku SAF a
 Súťažného poriadku pre DG
podujatia SAF.
5.6. Výsledky turnaja
a. UP zabezpečí odovzdanie K-DG SAF kompletné výsledky podujatia v dohodnutom formáte do 3
dní po skončení podujatia.
5.7. Vstup na podujatie a médiá
a. UP umožní médiám dohodnutým so SAF bezplatný prístup na športovisko a bezplatné natáčanie
priameho prenosu alebo záznamu v mieste podujatia. Týmto médiám poskytne bezplatne v
ústnej alebo písomnej forme informácie o podujatí a vytvorí im podľa možností podmienky na ich
prácu tak, aby nerušili priebeh podujatia.
b. UP zabezpečí vhodné miesto na vyvesenie plošnej reklamy SAF a jej oficiálnych partnerov na
mieste podujatia.
5.8. Priebeh podujatia
a. UP zabezpečí v rámci svojich možností čo najväčšiu bezpečnosť pre hráčov, divákov a
okoloidúcich.. V prípade zranenia vzniknutého špecificky v súvislosti s konaním podujatia
zabezpečí aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre postihnutú osobu počas celého podujatia,
napríklad prostredníctvom dopravného prostriedku k rýchlemu presunu tejto osoby pri úraze v
prípade potreby.
b. UP počas celého podujatia zabezpečí dodržiavanie verejného poriadku, tak aby nedochádzalo k
zámernému poškodzovaniu zdravia a majetku druhých osôb a právnych subjektov.
c. V prípade, že podujatie je turnajom Slovenskej discgolfovej ligy, UP na začiatku podujatia
zorganizuje hráčske stretnutie za účasti delegáta SAF a zabezpečí hladký priebeh turnaja ako aj
informovanie hráčov o všetkých špecifikách podujatia pred turnajom a počas turnaja.

5.9. Vyhodnotenie turnaja
a. Ak je podujatie turnajom Slovenskej discgolfovej ligy, UP v spolupráci s delegátom SAF
zabezpečí diplomy a/alebo vecné ceny pre najlepších hráčov.
b. UP po skončení podujatia zabezpečí slávnostné vyhodnotenie za účasti zástupcu SAF.
5.10. Prerušenie a predčasné ukončenie podujatia
a. V prípade hry vonku UP preruší konanie podujatia po tom, ako sa objavia v okolí miesta konania
podujatia blesky. Po uplynutí 10 minút po poslednom zaznamenanom blesku je možné konanie
podujatia obnoviť.
b. V prípade, že sa vyskytnú nepredvídané okolnosti (nepriaznivé počasie, živelná katastrófa),
prípadne hrozí vážne poškodenie majetku, UP musí túto skutočnosť okamžite konzultovať s
delegátom SAF. Po tejto konzultácii môže UP prerušiť alebo predčasne ukončiť podujatie. V
prípade, že delegát SAF trvá na prerušení alebo predčasnom ukončení podujatia, je UP povinný
tak urobiť.
6. Financie na turnajoch Slovenskej discgolfovej ligy
6.1. Výšku turnajového poplatku oznámi UP spolu s predložením predbežného rozpočtu podujatia K-DG
SAF v dostatočnom predstihu, aspoň 3 dni pred začiatkom registrácie na turnaj.
6.2. Súčasťou turnajového poplatku pre hráčov je aj hráčsky poplatok SAF, ktorý je stanovený v sume
● 2 Euro za účastníka turnaja pre turnaje kategórie A a M,
● 1 Euro za účastníka turnaja pre turnaje kategórie B a C.
Tento poplatok je odmenou SAF ako spoluorganizátorovi turnaja, ktorá slúži na pokrytie nákladov SAF so
zabezpečením infraštruktúry na organizovanie turnajov a rozvoj discgolfu na Slovensku. Tento hráčsky
poplatok SAF je neoddeliteľnou súčasťou bežných hráčskych poplatkov.
6.3. UP odovzdá K-DG SAF do 10 dní po skončení turnaja finančnú správu prostredníctvom určeného
formulára. Ak celé účtovníctvo turnaja neprebieha priamo cez účet SAF, UP zároveň prevedie SAF
vyzbierané
● členské poplatky SAF,
● poplatky nečlenov SAF
● a hráčske poplatky SAF
a doručí ich bezodkladne v jednej platbe osobe poverenej registráciou členov SAF.
6.4. Ak turnaj skončí po uhradení všetkých nákladov a poplatkov SAF vo finančnom zisku, tento zostáva v
plnej miere UP. V prípade neprimeraného zisku môže v budúcnosti K-DG SAF zvážiť, či bude s UP ďalej
spoluorganizovať podujatia SAF.
6.5. V prípade, že turnaj skončí vo finančnej strate, má UP právo požiadať SAF o finančnú spoluúčasť
vedúcu k jej minimalizácii. Toto rozhodnutie musí schváliť K-DG SAF.
7. Sponzoring
7.1. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí usporiadateľ podujatia, musí byť
minimálne 50% použitých na výdavky spojené s organizáciou turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho
poplatku. Zvyšok sponzorského príspevku môže použiť usporiadateľ podľa vlastného uváženia na aktivity

spojené s discgolfom alebo ostatnými diskovými športami.
7.2. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí SAF, musí byť minimálne 50% použitých
na výdavky spojené s organizáciou turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho poplatku. Zvyšok
sponzorského príspevku môže použiť SAF podľa vlastného uváženia na aktivity spojené s discgolfom
alebo ostatnými diskovými športami.
8. Záver
8.1. V prípade vzniknutia akýchkoľvek ďalších špecifických a nečakaných situácií organizátor túto
skutočnosť bezodkladne oznámi delegátovi SAF.
8.2. Po vzájomnej dohode o riešení problému predložia riešenie K-DG SAF, ktorá môže dovoliť, zakázať,
alebo navrhnúť svoje riešenie vzniknutej situácie.
8.3. Všetky dodatky k tomuto dokumentu musia byť v písomnej forme a musia byť potvrdené zástupcom
SAF (delegátom SAF alebo členom K-DG SAF) a UP.

Dodatok k Propozíciám podujatí Slovenskej asociácie Frisbee v
discgolfe (Súťažné pravidlá pre turnaje SAF)
9. Všeobecné ustanovenia
9.1. Turnaje pod záštitou SAF sú riadené príslušnými komisiami disciplín, v ktorých sa súťaží, podľa
oficiálnych pravidiel WFDF resp. PDGA.
9.2. Súťažné pravidlá turnajov podliehajú Súťažnému poriadku danej sekcie. VR SAF môže
rozhodnúť o zmene Súťažného poriadku sekcie, ak nie je v súlade s oficiálnymi pravidlami,
zákonmi Slovenskej republiky a so záujmami VR SAF.
9.3. Sekcia SAF, ktorá zastrešuje daný turnaj, deleleguje osobu (min. 4 týždne pred turnajom)
zodpovednú za komunikáciu s usporiadateľom podujatia (UP), ktorá bude dozerať na prípravu
turnaja, dodržiavanie časového harmonogramu príprav ako aj na dodržiavanie pravidiel a celkovú
plynulosť turnaja (ďalej len ,,delegát Komisie SAF”). Výber tejto osoby oznámi oficiálne emailom
organizátorovi turnaja. Delegát Komisie SAF musí byť členom SAF v danej disciplíne.
9.4. Prípade porušenia súťažných pravidiel môže byť voči zodpovednej osobe vedené disciplinárne
konanie prvého stupňa Disciplinárnou komisiou danej sekcie .

10. Povinnosti usporiadateľov turnaja a delegátov sekcie voči SAF (VR)
10.1.
Usporiadateľ podujatia (UP) pod záštitou SAF je povinný v čo najkratšom čase po skončení
podujatia informovať o podujatí krátkou správou obsahujúcou výsledky a obrazovú dokumentáciu
na webe www.szf.sk.
10.2. Riaditeľ turnaja odovzdá VR SAF do 2 dní po skončení podujatia kompletné výsledky
podujatia v elektronickej podobe. V prípade konania MSR a HMSR je UP povinný odovzdať
výsledky turnaja VR v deň skončenia turnaja
10.3. Riaditeľ turnaja odovzdá Finančnému manažérovi sekcie (FM-S) a FM-SAF do 10 dní po

skončení turnaja finančnú správu vo forme štandardizovaného formulára.
10.4. UP spolu s Delegátom komisie SAF musia dbať na to, aby boli dodržané všetky marketingové
(sponzorské) záväzky SAF, ako napríklad umiestnenie banerov sponzorov SAF, a pod.

11. Financie a sponzoring
11.1. Usporiadateľ podujatia organizuje podujatia ako neziskové. Odmena za organizovanie je
započítaná priamo v rozpočte. Maximálna výška odmeny je určená danou sekciou.
11.2. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí usporiadateľ podujatia, musí byť
minimálne 50% použitých na skvalitnenie turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho alebo
tímového poplatku. Ak to nie je v rozpore s plnením prípadných záväzkov voči darcovi. Zvyšok
sponzorského príspevku môže použiť usporiadateľ podľa vlastného uváženia.
11.3. Z prostriedkov na podujatie od sponzorov, ktoré zabezpečí SAF, musí byť minimálne 50%
použitých na skvalitnenie turnaja, pripadne na zníženie hráčskeho alebo tímového poplatku. Ak to
nie je v rozpore s plnením pripadných záväzkov voči darcovi. Zvyšok sponzorského príspevku
môže použiť SAF podľa vlastného uváženia.

Príloha 3

Program podpory rozvoja discgolfu na Slovensku Komisie
Sekcie discgolfu Slovenskej asociácie Frisbee
Verzia 2.0 (platná od 1.1.2018)
1. Program podpory juniorských a začínajúcich hráčov (PJZH)
1.1. Finančný rozpočet PJZH na kalendárny rok určuje Komisia Sekcie discgolfu SAF v rámci svojho
všeobecného rozpočtu.
1.2. Kým nie je schválený všeobecný rozpočet Sekcie discgolfu, posudzuje Komisia žiadosti o príspevok
osobitne a celkovú sumu, ktorú pridelí na takto posudzované žiadosti, odpočíta od neskôr schváleného
rozpočtu na PJZH.
1.3. Žiadosť o finančnú podporu v rámci PJZH podáva organizátor/turnajový riaditeľ domáceho turnaja po
jeho skončení v rámci riadneho vyúčtovania.
1.4. V rámci PJZH môže turnajový riaditeľ poskytnúť úľavu na turnajovom poplatku pre juniorov do 18
rokov (rozhoduje rok narodenia, teda právo štartovať v divízii MJ18 a nižšie) za týchto podmienok
● zľava predstavuje max. 10 Euro na hráča zo základného turnajového poplatku (pred
zľavami)
● zľava na hráča predstavuje max. 50% zo základného turnajového poplatku (pred
zľavami)
1.5. Za podmienok uvedených v bode 1.4. si v rámci vyúčtovania turnaja môže turnajový riaditeľ uplatniť
príspevok SAF na náhradu straty zo zníženého štartovného do výšky
● 30 Euro (pre jednodňové turnaje SAF),
● 60 Euro (pre aspoň dvojdňové turnaje SAF).
1.6. V prípade nevyčerpania prostriedkov na príspevok na znížené štartovné juniorov, môže turnajové
riaditeľ použiť v rámci tých istých limitov tento príspevok aj na znížené štartovné začínajúcich hráčov (pre
ktorých je to prvý, druhý alebo tretí turnaj SAF).
1.7. Príspevok jednej osobe v rámci PJZH na jednom podujatí vo výške viac ako 5 Euro môže byť
použitý len aktívnym členom SAF.
2. Program podpory špičkových hráčov (PPŠH)
2.1. Rozpočet programu. Rozpočet programu PPŠH každoročne určí vo svojom finančnom rozpočte DG
komisia SAF. Komisia zároveň určí počet výziev, rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé výzvy a
ich termíny.
V prvých rokoch programu možno očakávať jednu výzvu ročne zverejnenú počas prvých 6 mesiacov kalendárneho roka. DGK SAF
môže zvážiť vypísanie dodatočnej výzvy, ak na to bude mať finančné prostriedky.

2.2. Zverejnenie výzvy. Výzvu PPŠH zverejní DG komisia SAF na webstránke discgolf.sk, prípadne
prostredníctvom sociálnych sietí, webstránky szf.sk, prípadne priamo emailom členom SAF. Výzva

obsahuje informácie o rozpočte programu, podmienkach kladených na uchádzačov, kritériách hodnotenia
uchádzačov, ako aj o termíne a spôsobe podania prihlášky. Termín podania prihlášky na PPŠH musí byť
minimálne 7 dní po zverejnení výzvy.
2.3. Prihláška do výzvy. Prihláška do výzvy PPŠH sa podáva prostredníctvom emailu na adresu
výberovej komisie (grant-dg-saf-2017(zavináč)googlegroups.com), a záujemcovia v nej uvedú
nasledujúce údaje:
i.
meno a priezvisko,
ii.
názov, miesto a dátum turnaja v danom kalendárnom roku, na ktorý má byť príspevok
použitý (žiadať možno o príspevok na už absolvované podujatie alebo na podujatie, ktoré
sa ešte len bude konať, jedinou podmienkou je príslušný kalendárny rok),
iii.
celkové a aj po zložkách vymenované existujúce alebo odhadované finančné náklady
hráča/hráčky na podujatie(štartovné, cestovné, ubytovanie a strava).
2.4. Výberová komisia. DGK SAF ustanoví neverejne pred vyhlásením výzvy dvoj- až trojčlennú
výberovú komisiu, ktorá do 14 kalendárnych dní od termínu ukončenia možnosti zaslania prihlášky
rozhodne o rozdelení peňazí PPŠH medzi hráčov prihlásených do aktuálnej výzvy PPŠH, ktorí spĺňajú
podmienky kladené na uchádzačov, a ktorí podali prihlášku určeným spôsobom pred určeným termínom.
Členovia výberovej komisie PPŠH a ich rodinní príslušníci sa nesmú uchádzať o peniaze v rámci PPŠH v
období, počas ktorého pôsobia v rozhodovacej komisii. V mimoriadnych prípadoch rozhodovacia komisia
nemusí prerozdeliť celý objem prostriedkov určených na výzvu, napr. ak kvalita alebo počet uchádzačov
nezodpovedá objemu pridelených finančných prostriedkov na výzvu.
● Pre rok 2019 výberovú komisiu ustanoví Komisia discgolfu SAF hneď po svojom zvolení vo
voľbách do orgánov SAF.
2.5. Podmienky pre uchádzačov.
i.
O príspevok PPŠH sa môže uchádzať iba člen SAF, ktorý má v SAF registrovanú
disciplínu discgolf, a ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo sa v Slovenskej
republike trvalo zdržiava počas predchádzajúcich 12 mesiacov pred dňom vyhlásenia
príslušnej výzvy.
ii.
Uchádzač musí mať v deň vyhlásenia výzvy absolvovaný minimálne jeden dvojdňový
zahraničný discgolfový turnaj PDGA (kategórie C alebo vyššie) a minimálne jeden turnaj
slovenskej discgolfovej ligy za uplynulých 18 mesiacov.
2.6. Kritéria hodnotenia uchádzačov
i.
Kvalita zahraničného podujatia, na ktoré hráč/hráčka žiada príspevok (dôležitosť
podujatia – PDGA tier, kvalita zahraničnej konkurencie v divízii hráča na turnaji, a pod.)
ii.
Kvalita (napr. PDGA rating) hráča/hráčky, ktorý/á o príspevok žiada.
iii.
Význam účasti na podujatí pre rast hráča/hráčky.
iv.
Význam účasti hráča/hráčky na podujatí pre SAF (napr. prezentácia SR v zahraničných
médiách, možnosť dosiahnutia kvalitných výsledkov, reportovaných Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).
v.
Význam príspevku pre účasť hráča/hráčky na zahraničnej súťaži.
2.7. Termín ukončenia prijímania prihlášok
V roku 2019 je v prípade záujmu o príspevok potrebné zaslať prihlášku do 31. 5. 2019 do 23:59.

Príloha 4
Pravidlá členstva v Slovenskej asociácii Frisbee
Verzia 5.0 (platná od 1.1.2018)

1. Členské obdobie
1.1. Členské obdobie má platnosť od 1.januára do 31. decembra daného kalendárneho roku.
1.2. Členstvo nadobúda platnosť po úspešnom vyplnení prihlášky a prijatí členského poplatku na účet
SAF.
1.3. Od 1. septembra do 31. decembra daného kalendárneho roku prebieha prechodné členské
obdobie. Ak záujemca o členstvo v SAF uhradí príslušný členský poplatok v tomto období, nadobúda
členstvo v SAF na dané členské obdobie a zároveň aj na nadchádzajúce členské obdobie.
2. Typy členstva
2.1. SAF rozoznáva tri kategórie členstva:
a. riadny člen SAF, členské 10 Euro na jedno členské obdobie;
b. juniorský člen SAF, člen, ktorý v kalendárnom roku na konci príslušného členského obdobia
dovŕšil najviac 19 rokov, členské 5 Euro za jedno členské obdobie;
c. čestný doživotný člen SAF, menovaný Výkonnou radou SAF každoročne spomedzi osobností,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj diskových športov na Slovensku. Členstvo čestných doživotných členov
SAF je doživotné a bezplatné.
2.2. V rámci podpory rozvoja diskových športov na Slovensku môže Výkonná rada SAF, alebo
ktorákoľvek z Komisií sekcií SAF udeliť extra zľavu z členského novým členom SAF, ktorí neboli nikdy v
minulosti členmi SAF. Táto podpora je určená novým slovenským hráčom diskových športov. Extra zľava
z členského poplatku je pre riadnych členov 7 euro (t.j. člen zaplatí po extra zľave 3 Euro) a pre
juniorských členov 3 Euro (člen zaplatí po extra zľave 2 Euro) na jedno členské obdobie.
2.3. Nečlenovia SAF na turnajoch SAF, na ktorých môžu štartovať, uhradia jednorázový poplatok pre
nečlenov SAF vo výške max 3 Euro, v ýšku poplatku pre jednotlivé turnaje určuje Komisia sekcie SAF pod
ktorou daný turnaj prebieha.
2.4. Discgolfová sekcia SAF určila, že na discgolfových turnajoch SAF, na ktorých môžu nečlenovia
SAF štartovať, uhradia jednorázový poplatok pre nečlenov SAF upravený v bode 2.3. týchto pravidiel, vo
výške individuálne stanovenej pre každý turnaj, ale minimálne 1 Euro. Odporúčaná výška poplatku
nečlena SAF je stanovená nasledovne
a) 3 Euro, ak je turnaj plánovaný ako turnaj Slovenskej discgolfovej ligy kategórie A alebo ak má
štatút minimálne PDGA C,
b) 1 Euro, v ostatných prípadoch.

2.5. Hráčom, ktorí štartujú v rozvojových kategóriách AM OPEN, AM WOMEN, príp. iných rozvojových
juniorských kategóriách, môže po dohode s DG komisiou SAF turnajový riaditeľ poplatok pre nečlenov
SAF odpustiť.

3. Evidencia členstva
3.1. Evidenciu členov SAF vykonáva manažér členstva (MČ), ktorého menuje Výkonná rada SAF. Dĺžka
funkčného obdobia MČ je 3 roky.
3.2. Každý nový člen SAF pri vstupe do SAF vyplní elektronicky prihlášku člena SAF (okrem prípadu 3.4).
Zároveň je člen SAF povinný udeliť súhlas SAF na spracovanie jeho osobných údajov a na jeho
zaevidovanie do Informačného systému športu.
3.3. Pri obnove členstva na ďalšie obdobie člen SAF nahlási elektronicky prípadné zmeny v údajoch
uvedených na prihláške a zaplatí stanovený členský poplatok. Obdobie členstva tohto člena SAF začne
plynúť od dátumu zaplatenia stanoveného členského poplatku.
3.4 Vo výnimočných prípadoch (zlyhanie techniky, a pod.) je možné prihlásiť sa do SAF aj priamo na
turnaji SAF (po súhlase delegáta sekcie SAF a riaditeľa turnaja), a to vyplnením papierovej prihlášky a
zaplatením stanoveného členského poplatku delegátovi sekcie SAF. Ten je následne povinný čo najskôr
zaregistrovať daného žiadateľa členstva elektronicky a papierovú prihlášku odovzdať MČ.

4. Povinnosti klubov SAF
4.1. V každom členskom období sú všetky evidované domáce kluby povinné do 31.12. nahlásiť svoje
aktuálne súpisky SAF vyplnením príslušného elektronického dokumentu. Zároveň sú povinné kluby
uhradiť do tohto dátumu členské za svojich hráčov a zároveň zabezpečiť vyplnenenie elektronických
členských prihlášok pre nových členov SAF podľa bodu 3.2. a nahlásenie zmien hráčov, ktorý si obnovujú
členstvo podľa bodu 3.3.
4.2. Na aktuálnej súpiske klubu sa musí nachádzať aspoň 7 hráčov
4.3. Kým nemá klub v príslušnom členskom období splnené svoje povinnosti uvedené v bodoch 4.1. a
4.2, nemôže sa prihlasovať na turnaje SAF a štartovať na nich.
4.4. Kluby sú povinné aktualizovať svoje súpisky v systéme na to určenom, alebo emailom MČ, ak to
nebolo stanovené rozhodnutím VR SAF inak.

5. Úhrada členského
5.1. Členský poplatok sa platí prevodom na bežný účet SAF, číslo účtu je uvedené v Elektronickej
prihláške za člena Slovenskej asociácie Frisbee.
5.2. Pri prihlasovaní členov podľa bodov 3.2. a 3.3. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF.

5.3. Pri prihlasovaní členov podľa bodu 4.1. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF jedným
prevodom.
5.4. Pri prihlasovaní členov podľa bodu 3.4. sa platí členské prevodom na bežný účet SAF jedným
prevodom alebo v hotovosti delegátovi SAF na turnaji (ak je prítomný), alebo riaditeľovi turnaja, ktorí čo
najskôr tieto príspevky prevedú na účet SAF.
6. Discgolfové podujatia
6.1. Na discgolfových podujatiach SAF sú poplatky pre nečlenov SAF zahrnuté v turnajovom poplatku.
Pre členov SAF, prípadne PDGA, môže riaditeľ turnaja po dohode s Komisiou sekcie discgolfu SAF udeliť
zľavu z turnajového poplatku.
6.2. Členovia PDGA, ak nie sú zároveň členmi SAF, nemajú na discgolfových podujatiach SAF nárok na
odpustenie poplatku nečlena SAF podľa bodov 2.3-2.4. týchto pravidiel, okrem prípadu, ak je podujatie
organizované ako oficiálny turnaj PDGA a riaditeľ turnaja po dohode s Komisiou sekcie discgolfu SAF
udelí na turnaji výnimku a to buď pre všetkých aktívnych členov PDGA, alebo len pre aktívnych členov
PDGA z vybranej krajiny na základe recipročnej dohody o zvýhodnenom štarte hráčov z danej krajiny.
6.3. V prípade, ak propozície turnaja vyžadujú uhradenie turnajových poplatkov elektronickým prevodom
v termíne pred začiatkom konania turnaja, a hráč, ktorý je členom SAF (alebo PDGA) neuhradí turnajové
poplatky v tomto určenom termíne, pri platbe poplatkov po tomto termíne (buď elektronicky alebo v
hotovosti počas turnaja) už nemá nárok na zľavu pre členov SAF, či prípadnú zľavu pre členov PDGA.

Elektronická prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee
https://docs.google.com/forms/d/1lkc0TANi5ze_ptZ8ikP_EJ1AYDv8eM_qxA6FmOq7Voc/viewform

