
 
 
 

U.S.Kids Golf Slovak Open Championship 2021 
23.10. – 24.10. 2021 Penati Golf Resort 

 
 
 
Srdečne vás pozývame na vyvrcholenie USKG Tour 2021, ktoré sa uskutoční v dňoch 23.10. 
a 24.10.2021 (sobota-nedeľa) v Penati Golf Resort 
 
Finále je dvojkolové a odohrá sa na 18 jamkovom ihrisku Legend. 
Prvé kolo 23.10. postupný štart o 10:00 (z jamky č 1 ) 
Druhé kolo 24.10. postupný štart o 10.00 (z jamky č.1 ) 
 
Prihlásenie na finále: 
 www.skga.sk alebo www.uskidsgolfsk.sk , zahraničný účastníci cez  e-mail: info@uskidsgolfsk.sk  
 
Ukončenie prihlasovania: 21.10. do 12:00hod 
Keďže očakávame účasť hráčov z Čiech, Maďarska, Slovinska , Rakúska, Poľska / podľa vývoja 
s pandémiou Koronavírusu/ ,  počet hráčov je limitovaný na 60. Hráči, ktorí odohrali slovenskú USKG 
Tour 2021 majú prednosť.  
 
Herné kategórie: 
Chlapci: 6 a menej, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-18 
Dievčatá: 8 a menej, 9-10, 11-12, 13-14, 15-18 
Poplatok za dva dni (štartovné + fee): / iba v hotovosti / 
18 jamiek  EUR 75 
9 jamiek  EUR 60 
 
Riaditeľ súťaže: Ing. Juraj Šedivý / 00421905 675 536 / - info@uskidsgolfsk.sk   
Občerstvenie: minerálky, bageta, ovocie, obed po hre,  
 
Ceny: 

 Finálový turnaj v každej kategórii 1-3 trofej a vecné ceny 
 Celkový víťaz celej USKG tour 2020 v každej kategórii trofej a vecné ceny 

 
Odovzdanie nominačných listov pre účasť na USKG European Championship 2022 v Škótsku a USKG 

World Championship 2022 v USA 
 
 
Upozornenie: Hráč, ktorý si neprevezme cenu, táto automaticky prepadne. Predpokladané ukončenie 
celého turnaja v nedeľu 24.10. cca. 17:00 
 
 



Poznámka: Hráči do vekovej kategórie 9-10 musia mať povinne caddyho. Bude sa uplatňovať pravidlo 
plynulosti hry. (viď propozície: www.uskidsgolf.sk ) Štartovná listina bude zverejnená na stránke 
www.skga.sk a www.uskidgolf.sk v piatok 22.10. do 16:00 
                                                                                   
Štartovná listina pre druhé kolo bude vyhotovená na základe výsledkov v sobotu 23.10. po ukončení 
prvého kola. Najlepší hráči vo svojej kategórii budú v druhom kole štartovať poslední.  

 
 

Program USKG Slovak Open Championship 2021 
 
 
22.10. (piatok) individuálne tréningové kolo, rezervácia na recepcií                       

Penati Golf Resort           tel. č_ 00421 917 907 777 
23.10. (sobota) 8:00-12:00 akreditácia na finále/najneskôr 30min. pred štartom hráča 
23.10. (sobota) od 10:00 štart prvého kola podľa štartovnej listiny/hráč je povinný dostaviť sa 
    na štart 10min. pred štartom 
23.10. (sobota) 16:00  predpokladané ukončenie 1.kola 
 
24.10.(nedeľa) 9:00-12:00 akreditácia na 2.turnajové kolo 
24.10.(nedeľa) od 10.00 štart druhého kola podľa štartovnej listiny/ hráč je povinný dostaviť 
    sa na štart 10min. pred svojim štartom 
24.10. (nedeľa) 17:00       predpokladané vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien 
 
Tešíme sa na Vás 
U.S.Kids Golf SK 
 
Ďakujeme sponzorom U.S.Kids Golf SK Tour 2021  
 

 

 

 
 
 
 

                                      
            
 
 

 
 
 
 


