
                                                               
 
 
 
Rebríček golfistov SKGA od roku 2017 

 
1. Rebríček bude postavený na základe umiestnenia a zahraných rán v turnajoch v 2-ročnom 

pohyblivom cykle.  
2. V každom turnaji, kde to bude možné dostane hráč body za umiestenie a za rany, ktoré sa 

sčítajú v rámci jedného turnaja.  
3. Budú v ňom hráči všetkých kategórii. Na turnajoch na Slovensku sa budú hráčom 

automaticky udeľovať body bez akejkoľvek ich iniciatívy. Toto platí aj pri oficiálnych 
zahraničných výjazdoch SKGA. V prípade nenahlásenia výsledkov zo schválených 
turnajov hrozí hráčom postih. 

4. Hráči musia byt registrovaní v členskom klube SKGA. 
5. Rebríček sa bude aktualizovať každý týždeň. 
6. Počítať sa bude iba 12 najlepších bodových ohodnotení v aktuálnom rebríčku za 2-ročný 

pohyblivý cyklus. 
7. Každý turnaj bude mať iné bodové ohodnotenie, pričom počet získaných bodov sa 

vypočíta na základe umiestnenia hráča a rán oproti CR ihriska. Aby bol turnaj zaradený v 
rebríčku, musí byť buď vo WAGR /Svetový rebríček/, alebo musí byť na začiatku sezóny 
uvedený v tzv. ,,Schválené turnaje rebríčka,, , kde každému turnaju je definovaná 
kategória bez ohľadu na WAGR. 

8. Body za umiestnenie a za rany získajú iba hráči, ktorí sa umiestnia v prvých 4/5, ktorí 
nastúpili do turnaja. 

9. Aby hráč dostal body za rany, musí hrať turnaj, ktorý je aspoň čiastočne hraný na rany. 
Pri hre na jamky sa udeľujú bonusové body za rany vtedy, pokiaľ bola uskutočnená 
kvalifikácia hraná na rany. 

10. Hráč, ktorý súťaží individuálne v zahraničí musí po skončení schváleného turnaja 
(WAGR, príp. zo zoznamu schválených turnajov) poslať nielen výsledky (umiestnenie a 
počet rán), ale aj CR daného ihriska. Ak hráč nepošle CR, bude sa mu počítať CR ako 
PAR ihriska a navyše v odôvodnených prípadoch mu hrozí postih v rámci Fair Play, ak by 
bol zistený úmysel takto urobiť a ktorý mu v konečnom súčte pomôže umelo pomôcť 
získať lepšie bodové hodnotenie, ako by malo byť správne podľa CR. 

11. Body sa počítajú muži spoločne, ženy spoločne s výnimkou turnajov, kde je kategória 
muži a ženy dohromady ako jedna. 

12. Ak sú muži a ženy v rozdielnych kategóriách, turnaj musí zahájiť v kategórii min. 12 
hráčov.  

13. V turnaji musí byť odohraných min. 18 jamiek. V prípade ak sa turnaj neodohrá všetky 
naplánované hracie dni, poradie sa počíta po ukončení posledného hracieho dňa. Zároveň 
sa kategória znižuje o jednu bodovú úroveň za jedno neodohrané kolo a poopraví sa 
zároveň bodové ohodnotenie na rany podľa počtu odohratých kôl. 

14. V prípade rovnosti rán majú všetci pridelený rovnaký počet bodov za delené miesto. 
15. Pri zahraničných turnajoch sa berie umiestnenie iba z výsledkovej listiny, pričom nezáleží 

na poslednej 18, 9, 6, 3 a 1 jamke. V prípade umiestnenia hráča napr. T32, hráč dostane za 
umiestnenie bodové ohodnotenie pre 32 miesto.  

16. V prípade ak na zahraničnom turnaji dokončí menej ako 
a. 25 hráčov znižuje sa hodnota turnaja o dve bodové kategórie, 
b. 40 hráčov znižuje sa hodnota turnaja o jednu bodovú kategóriu, 
c. 30 hráčok znižuje sa hodnota turnaja o jednu bodovú kategóriu, 
d. 20 hráčok znižuje sa hodnota turnaja o dve bodové kategórie. 

17. Umiestnenie na jamkovke pri delení miesta sa bude určovať podľa umiestnenia 
v kvalifikácii na danú jamkovku a tiež budú podľa toho udelené bonusové body za rany. 



18. Hlavný rebríček bude vyhotovený len pre kategóriu mužov a žien. 
19. Hráč musí nahlásiť turnaj (s výnimkou turnajov organizovaných na Slovensku 

a oficiálnych zahraničných výjazdov SKGA) na adresu (rebricek@skga.sk) najneskôr do 
14 dní po ukončení turnaja vo formáte umiestnenom na www.skga.sk/dokumenty) 

a. V prípade ak hráč nenahlási turnaj do 14 dní, nebude mu turnaj zaradený do 
slovenského rebríčka v danom kalendárnom roku, do rebríčka bude zaradený až 
v januári nasledujúceho roku. 

b. V prípade ak žiadosť o nahlásenie turnaja nebude správne vyplnená, ŠTK si 
vyhradzuje právo nezaradiť turnaj do rebríčka. 

20. V prípade, ak turnaj nie je zaradený v slovenskom rebríčku (tzv. schválené turnaje 
rebríčka), hráč má možnosť pridať turnaj do slovenského SKGA rebríčka na základe 
písomnej žiadosti. Žiadosť je uverejnená na www.skga.sk/dokumenty 

a. Turnaj musí byť najmenej trojkolový. 
b. Žiadosť musí byť poslaná na email rebricek@skga.sk najneskôr do 1. apríla toho 

roku, kedy sa hrá. 
c. Administrátor rebríčka následne určí, či turnaj zaradí do slovenského rebríčka 

a pod akú kategóriu. 
21. Z dôvodu nenahlasovania turnajov počas sezóny, má hráč právo nahlásiť svoje výsledky 

do konca decembra daného roku, /viď bod 19/. 
22. V prípade zistenia chyby môže hráč kedykoľvek kontaktovať ŠTK SKGA a žiadať o 

nápravu, ktorá mu môže pri oprávnenom zdôvodnení byť schválená. Dokument na 
oficiálne podanie žiadosti nájdete na www.skga.sk/dokumenty. 

23. Bodové ohodnotenie turnajov za umiestenie a za rany v jednotlivých kategóriách je 
uvedené v excelovskej forme tabuľky na www.skga.sk/dokumenty. 

24. Turnaje budú počítané v časovom období 2 rokov s tým, že koeficient, ktorým sa bude 
turnaj násobiť bude postupne klesať podľa týždňov nasledovne: 

 
Týždeň Váha 
1. 1.00 
2. 1.00 
3. 1.00 
4. 1.00 
5. 1.00 
6. 0.99 
7. 0.98 
8. 0.97 
9. 0.96 

 
88. 

… 
0.17 

89. 0.16 
90. 0.15 
102. 0.03 
103. 0.02 
104. 0.01 

 
25. Jamková hra sa bude bodovať nasledovne: 

a. Kvalifikácia odohraná na rany bude ohodnotená bonusovými body do rebríčka  za 
odohraný výsledok na rany. Tieto body potom budú v súčte za umiestnenie v 
jamkovej časti. 

b. Hlavná súťaž na jamky sa bude bodovať za jednotlivé umiestnenia nasledovne: 
1. Miesto –  XX 5-8.  Miesto –  podľa výsledkov v kvalifikácii medzi 

porazenými 
2. Miesto –  XX 9-16 Miesto – podľa výsledkov v kvalifikácii medzi 

porazenými 
3. Miesto –  XX              atď. 
4. Miesto – XX 



 
26. ŠTK SKGA si vyhradzuje právo na úpravy administratívnych postupov aj počas 

sezóny. 
 
 
V Bratislave 29.3.2017  
 


