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Koncept práce reprezentácie v roku 2017 

Ciele reprezentácie (Tímové) 

Dlhodobý cieľ reprezentácie 
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev (Espirito Santo Trophy, 
Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, European Young Masters atď.) 
 
Strednodobé cieľ reprezentácie 
Účasť na MS družstiev, umiestnenie do 25. miesta muži a do 35. miesta ženy 
Účasť na ME mužov, chlapcov, žien, dievčat, pravidelné umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 12. miesta 
 
Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2017 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na ME žien, umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 12. miesta 
Účasť na ME chlapcov, umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na ME mužov, Divízia 2, postup na ME 2018 

Ciele reprezentácie (Individuálne) 

Strednodobé ciele (do 2020) 
Účasť jedného hráča na LOH 2020 
Účasť na ME jednotlivcov žien, umiestnenie do 30. miesta 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, muž min. na Challenge Tour 
Kvalifikácia hráča na PRO Tour, žena min. na Ladies European Tour 
 
Zabezpečiť finančnú podporu vybraným hráčom v oblasti individuálneho tréningu a pri účastiach 
na vybraných medzinárodných turnajoch. 

Počet hráčov s výkonnostným HCP 

Cieľ 2017 
 
Muži 
HCP 0.0 a menej   6 hráčov (v súčasnosti 5) 
WAGR TOP 1200   3 hráči (v súčasnosti 2) 
Ženy 
HCP 0.0 a menej   10 hráčok (v súčasnosti 8) 
WAGR TOP 1000    5 hráčok (v súčasnosti 3) 
 
U 18 
Chlapci, HCP 3.5 a menej  10 hráčov (v súčasnosti 8) 
Dievčatá, HCP 3.5 a menej  12 hráčok (v súčasnosti 9) 
  
U14 
Chlapci, HCP 6.0 a menej  3 hráči (v súčasnosti 0) 
Dievčatá, HCP 6.0 a menej  3 hráčky (v súčasnosti 0)  
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Realizačný tím reprezentácie 2017 

Predseda Komisie pre reprezentáciu SKGA (Člen Prezídia) 
je osoba schválená Konferenciou SKGA. Člen prezídia dohliada na chod reprezentácie SR, 
stanovuje a upravuje koncepciu reprezentácie v golfe, v spolupráci so sekretariátom SKGA 
manažérsky zastrešuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a sústredenia. Komunikuje s 
reprezentantami ohľadne reprezentácie SR. Určuje realizačný tím, manažéra výjazdu na domáce 
a zahraničné reprezentačné turnaje a taktiež je zodpovedný za určenie Team Advisorov pre 
reprezentačný výjazd. 
 
Generálny sekretár SKGA 
je osoba, ktorá predkladá potrebné dokumenty na schválenie prezídiu SKGA počas zasadnutia 
Prezídia. Komunikuje s predsedom Komisie pre reprezentáciu a zúčastňuje sa na tvorbe plánov 
na nadchádzajúcu sezónu. Sekretariát je nápomocný na administratívne úkony reprezentácie v 
prípade požiadavky člena Prezídia. Sekretariát je zodpovedný za včasné potvrdenia prihlášok na 
turnaje a v prípade potreby kontaktuje organizátora turnaja, na ktorom má slovenský reprezentant 
záujem hrať. 
 
Tréner reprezentácie (muži - samostatne, ženy - samostatne)  
je osoba navrhnutá reprezentačnou komisiou SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 
Prezídium SKGA. Jeho zodpovednosťou je sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentatov, 
komunikácia s osobnými trénermi reprezentatov, vzdelávanie trénerov zaradených so systému 
prípravy reprezentatov. Navrhuje nominačné kritéria pre výjazdy reprezentácie a navrhuje 
nomináciu hráčov na reprezentačné výjazdy a sústredenia. Zúčastňuje sa reprezentačných 
sústredení a výjazdov reprezentácie. Môže byť určený ako Team Advisor reprezentácie a priamo 
podlieha predsedovi Komisie pre reprezentáciu SKGA. 
 
Kapitán reprezentácie 
Je osoba, ktorá je navrhnutá predsedom Komisie pre reprezentáciu SKGA a schválená prezídiom 
SKGA. Kapitán reprezentácie sa určuje iba na jednotlivé výjazdy. V prípade ak je potrebné, aby 
hráč bol kapitánom, advisor tímu určí hrajúceho kapitána tímu. 
 
Fitness tréner 
je osoba navrhnutá reprezentačnou komisiou SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 
Prezídium SKGA. Dohliada na fitness stav hráčov. Fitness tréner je súčasťou výberu hráča do 
reprezentácie a má právo nepripustiť z dôvodu nedostačujúceho fitness stavu hráča do 
reprezentácie. Spadá pod predsedu Komisie pre reprezentáciu SKGA, ktorého pravidelne o 
zmene fitness stavu hráča informuje. 
 
Mentálny tréner 
je osoba navrhnutá reprezentačnou komisiou SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 
Prezídium SKGA. Dohliada na mentálnu stránku hráčov. Mentálny tréner je súčasťou výberu 
hráča do reprezentácie. Spadá pod predsedu Komisie pre reprezentáciu SKGA, ktorého 
pravidelne o vývoji  stavu hráča informuje. 

Všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie 

1. Vyplnenie formulára so všetkými základnými a golfovými informáciami o hráčovi 
2. Dodanie golfového životopisu 
3. Dokladovanie prospechu v škole 
4. Prvotné schválenie splnenia podmienok reprezentanta predsedom Komisie pre reprezentáciu 

SKGA 
5. Lekárska športová prehliadka 
6. Športové fitness testy 
7. Skúšky z pravidiel 
8. Schválenie hráča trénerom reprezentácie 
9. Navrhnutie zaradenia hráča do reprezentácie Prezídiu SKGA predsedom Komisie pre 

reprezentáciu SKGA 
10. Schválenie hráča Prezídiom SKGA 
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11. Podpis potrebných dokumentov (štatút reprezentanta) a pohovor s predsedom Komisie pre 
reprezentáciu 

12. Hráč menovaný do reprezentácie SR hlavným trénerom reprezentácie 
 
Náklady na všetky tieto kroky si hradí výhradne hráč sám. Hráč je povinný prejsť lekárskymi 
prehliadkami a športovými testami cez osoby, ktoré boli menované do realizačného tímu 
reprezentácie. 

Rozdelenie skupín reprezentácie 

TOP Team 
 
Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť vrátane U18 
 
Vek:      Maximálne študent vysokej školy 
 
Počet hráčov:    Muži: max 10   U18: min 5  
     Ženy: max 10   U18: min 4 
 
Obdobie určenie ELITE skupiny:  Február v danom roku 
 
Práva a povinnosti:    Popísané v štatúte reprezentanta 
 
 
Podmienky prijatia hráča do Elite group:  
Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 
 
        Muži:    U18 
     HCP:    0.0 a menej  4.0 a menej 
     Rebríček SKGA:  do 10. miesta  do 15. miesta 
      
      
        Ženy:    U18 
     HCP:    0.0 a menej  4.0 a menej 
     Rebríček SKGA:  do 10. miesta  do 15. miesta 
      
 
INDIVIDUAL group 
 
Hráči Individual group sú reprezentanti SVK v golfe, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú a trénujú mimo 
SR. 
 
 
FUTURE group 
 
Hráči Future group nie sú reprezentanti SVK v golfe, sú to nádejní hráči, ktorí sa majú šancu 
dostať do reprezentácie v budúcnosti. 
 
Vek:      Maximálne 16 rokov vrátane 
 
Počet Hráčov:    Chlapci: max 10   Dievčatá: max 10  
 
Obdobie určenie FUTURES skupiny: Február v danom roku 
 
Práva a povinnosti:    Popísané v štatúte reprezentanta 
 
Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 
     Chlapci: HCP 15.0    Dievčatá: HCP 18.0 
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Štatút reprezentanta 

Kategórie štatútov 
Budú 3 štatúty reprezentanta, ktoré popisujú iné povinnosti v rôznych skupinách reprezentácie. 
Podpisuje ho hráč a v prípade, ak je hráč neplnoletý, aj jeho zákonný zástupca. Štatút 
reprezentanta musí byť podpísaný bezodkladne po zvolení hráča do určitej skupiny 
reprezentácie. 
 
TOP Team 
Pre Elite skupinu je vytvorený najráznejší štatút reprezentanta, ktorý popisuje všetky práva a 
povinnosti reprezentanta. V prílohe tejto koncepcie je štatút reprezentanta pre Elite Skupinu. 
 
FUTURE Group 
Pre Future skupinu máme jednoduchý štatút reprezentanta, ktorý hráča hlavne podporuje a 
povinnosti budú len v obmedzenom rozsahu. 
 
Turnajový štatút 
Turnajový štatút reprezentanta bude pre hráčov nezaradených do žiadnej skupiny reprezentácie, 
ale v prípade, ak bol hráč nominovaný Hlavným trénerom na zahraničný turnaj, kde reprezentuje 
Slovensko. Turnajový štatút bude hlavne popisovať práva a povinnosti hráča na reprezentačnom 
výjazde. 

Nominačné kritériá 

Pravidlá nominácie 
Systém a pravidlá nominácie budú zverejnené na začiatku sezóny a navrhuje ich predseda 
Komisie pre reprezentáciu SKGA. Nominácie sú priamo naviazané na kalendár turnajov 
reprezentácie. Nominačné kritériá sú schválené Prezídiom SKGA. 
 
Typy nominácií 
 
Rebríček 
 
Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez rebríček (R). Počet rebríčkových nominácií 
na turnaj sa líši od počtu hráčov na turnaji. 
 
Divoká karta 
 
Hráčov nominovaných podľa divokej karty (DK) navrhuje Tréner reprezentácie predsedovi 
Komisie pre reprezentáciu SKGA podľa dole uvedených pravidiel. Nomináciu podľa divokej karty 
schvaľuje na základe predloženia predsedy Komisie pre reprezentáciu SKGA Prezídium SKGA. 
 
Typy turnajov a rozdelenie nominácií 
 
Tímové súťaže 
 2 hráči   1R, 1DK 
 3 hráči   1R, 2DK 
 4 hráči   2R, 2DK 
 5 hráčov   2R, 3DK 
 6 hráčov  2R, 4DK 
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Individuálne súťaže 
 
 1 hráč    1R  
 2 hráči   1R, 1DK 
 3 hráči   1R, 2DK  
 4 hráči    1R, 3DK 
 
Čas uzatvorenia nominácií 
Nominácie sa časovo uzatvárajú k týždňu rebríčka stanoveného na začiatku sezóny. Nominácie 
musia byť uzatvorené dva týždne pred deadline, ktorý SKGA dostáva od EGA alebo R&A. 

Sústredenia reprezentácie 

Podľa možností rozpočtu budú realizované sústredenia reprezentatov zamerané na zlepšenie 
individuálnych herných činností jednotlivca, na fitness a mentálnu prípravu. Sústredenia budú 
realizované pod vedením trénerov reprezentácie, fitness trénera a mentálneho trénera. Zúčastnia 
sa na nich hráči TOP Teamu a takisto FUTURE Group. 

Kalendár turnajov reprezentanta 

Je spracovaný predsedom Komisie pre reprezentáciu SKGA pred začiatkom sezóny, kedy budú 
jasné termíny a nominačné kritériá. V prípade nejasného termínu, do kalendára sa uvedie TBA – 
to be announced 
 
Kalendár obsahuje: 
 
Dátum 
Názov turnaja  
Miesto 
Počet hracích dní 
Tréneri výjazdu 
Nominačné kritériá 
Uzávierka nominácií 
 
V prípade akejkoľvek nejasnosti, do kalendára sa píše tzv. TBA a doplní, keď sa nejasná vec 
vyreši. 

Podpora reprezentantov - Success program 

Základná charakteristika 
 
Budeme pokračovať v Success programe, ktorý bol zavedený v minulom roku. Success program 
je program preplácania nákladov na individuálne výjazdy hráčov s dôrazom na úspešný 
výsledok. Hodnota preplácaných nákladov na výjazdy vychádza z lokality (cestovné a strava) a 
počtu dní trvania turnaja (ubytovanie). Pri stanovení preplácaných nákladov sa bude vychádzať z 
nasledovnej základnej tabuľky: 
Koeficienty výpočtu 
 
Koeficienty výpočtu sú zavislé od zaradenia podujatia do kategórie vo WAGR. SKGA nebude 
preplácať náklady na akékoľvek turnaje, ale len na vybrané turnaje, ktoré zverejníme pred 
sezónou. Každý hráč z TOP Teamu má nárok na preplatenie nákladov na maximálne 5 turnajov 
za sezónu. Pri turnajoch Kategórie ELITE, A a B dáva SKGA k dispozícii hráčovi možnosť aj 
niečo “zarobiť” v prípade umiestnenia v TOP3, to znamená, že mu bude preplatených viac ako 
reálne  
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náklady. Len pre ilustráciu v roku 2016 v kategórii mužov boli v kategórii ELITE a A zaradené 
nesledovné turnaje: 

 ELITE kategória 4 turnaje - Asia-Pacific Amateur Championship, US Amateur 
Championship, European Amateur Championship a UK Amateur Championship 

 A kategória (Európa) 7 turnajov - St Andrews Links Trophy, European Amateur Team 
Championship (individuálne poradie), Lytham Trophy, Spanish Amateur Championship, 
Brabazon Trophy, European Nations Cup Sotogrande (individuálne poradie), Walker 
Cup 

 
 

 CUT MADE znamená, že hráč sa dostal do cutu, alebo sa umiestnil v prvej polovici štartového 
poľa v prípade turnaja, kde cut nebol 

 CUT MISSED znamená, že hráč sa nedostal do cutu alebo sa umiestnil v druhej polovici 
štartového poľa v prípade turnaja, kde cut nebol 
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 TOP 50% znamená, že hráč sa umiestnil v prvej polovici hráčov, ktorí sa dostali do cutu (alebo 
v prvej štvrtine štartového poľa, pokiaľ cut nebol) 

 TOP 25% znamená, že hráč sa umiestil v prvej štvrtine hráčov, ktoprí sa dostali do cutu (alebo 
v prvej osmine štartového poľa, pokiaľ cut nebol 

  
Príklady výpočtu odmeny 
 Uvedený je príklad výpočtu odmeny pre hráča na turnaji Majstrovstvá Nemecka (3 dni, 

Nemecko, kategória B podľa WAGR) 
 V prípade umiestnenia v TOP3 by dostal hráč preplatených 880 EUR, v prípade, že by 

neprešiel cutom, vďaka kategórii turnaja by dostal preplatených 264 EUR 
 
 Uvedený je príklad výpočtu odmeny pre hráča na turnaji Majstrovstvá Českej republiky (3 dni, 
Česká republika, kategória D podľa WAGR) 

 V prípade umiestnenia v TOP3 by dostal hráč preplatených 650 EUR, v prípade, že by 
neprešiel cutom, vďaka kategórii turnaja by dostal preplatených 65 EUR 

Karta výhod 

Kartu výhod vytvára predseda Komisie pre reprezentáciu SKGA hľadaním partnerov pre 
reprezentáciu vo forme využiteľných zliav pre reprezentantov. Predpokladané zľavy budú od: 
golfové ihriská a obchody. 
Karta výhod je tlačená pre hráčov, obsahuje základné informácie a skupinu, do ktorej bol hráč 
daný rok nominovaný. 
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Podpora ďalších reprezentácií 

Aktívne reprezentácie, ktoré reprezentujú slovenský golf v zahraničí, môžu dostať jednorazovú 
finančnú podporu určenú priamo na zahraničný turnaj. Asociácie, ktoré túto podporu dostanú, 
majú povinnosť oznámiť SKGA výsledok na turnaji, ktorý bol spolufinancovaný SKGA. 
 
SKGA podporované asociácie: 
1. Asociácia seniorských golfistov Slovenska 
2. Asociácia MID-AGE golfistov Slovenska 

Reporting 

Reporty z turnajov 
 
Za reporty z turnajových výjazdov je zodpovedný tímový advisor výjazdov, ktorý report posiela 
predsedovi Komisie pre reprezentáciu SKGA. V prípade ak advisor nie je vyslaný, za report je 
zodpovedný predseda Komisie pre reprezentáciu SKGA. 
 
 


