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Koncept práce reprezentácie v roku 2018

Ciele reprezentácie (Tímové)

Dlhodobý cieľ reprezentácie
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 
umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, 
European Young Masters atď.) 

Strednodobé cieľ reprezentácie
Účasť na ME mužov, chlapcov, žien, dievčat, pravidelné umiestnenie do 12. miesta 
Účasť na European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 12. miesta 

Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2018
Účasť na MS družstiev, umiestnenie do 35. miesta muži a do 30. miesta ženy 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na ME žien, umiestnenie do 16. miesta 
Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 15. miesta 
Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup na ME 2019 
Účasť na ME mužov, Divízia 2, postup na ME 2019 

Ciele reprezentácie (Individuálne)

Strednodobé ciele (do 2024)
Účasť jedného hráča na LOH 2024 
Účasť na ME jednotlivcov žien, umiestnenie do 20. 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 2018
Muži
HCP 0.0 a menej   9 hráčov (v súčasnosti 6) 
WAGR TOP 1000   3 hráči (v súčasnosti 2) 
Ženy
HCP 0.0 a menej   13 hráčok (v súčasnosti 10) 
WAGR TOP 1000    7 hráčiek (v súčasnosti 5) 
WAGR TOP 500   3 hráčky (v súčasnosti 2) 

U 18
Chlapci, HCP 3.5 a menej  13 hráčov (v súčasnosti 10) 
Dievčatá, HCP 3.5 a menej  13 hráčok (v súčasnosti 11)  
U14
Chlapci, HCP 6.0 a menej  3 hráči (v súčasnosti 1) 
Dievčatá, HCP 6.0 a menej  2 hráčky (v súčasnosti 0)  
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Realizačný tím reprezentácie 2018

Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu
Člen Prezídia dohliada na chod reprezentácie SR, ako predseda Komisie pre reprezentáciu a 
prostredníctvom Komisie navrhuje koncepciu reprezentácie v golfe, v spolupráci so sekretariátom 
SKGA manažérsky zastrešuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a sústredenia. 
Komunikuje s reprezentantami ohľadne reprezentácie SR. Navrhuje realizačný tím, manažéra 
výjazdu na domáce a zahraničné reprezentačné turnaje a taktiež je zodpovedný za návrh Team 
Advisorov pre reprezentačný výjazd. Všetky návrhy schvaľuje prezídium SKGA. 

Generálny sekretár SKGA
je osoba, ktorá predkladá potrebné dokumenty na schválenie prezídiu SKGA počas zasadnutia 
Prezídia. Komunikuje s Členom prezídia zodpovedným za 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 Komisiou pre reprezentáciu SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu určitú 
Prezídium SKGA a funčne priamo podlieha členovi prezídia zodpovedného za reprezentáciu. 
Jeho zodpovednosťou je: 
• sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentatov, sledovanie výkonnosti hráčov na domácich 

turnajoch, 
• komunikácia s osobnými trénermi reprezentatov,  
• analýza štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab, 
• vzdelávanie trénerov zaradených so systému prípravy reprezentatov, 
• návrh zaradenia hráčov do jednotlivých reprezentačných tímov, 
• návrh nominačných kritérií pre výjazdy reprezentácie, 
• návrh nominácie hráčov na reprezentačné výjazdy a sústredenia, 
• plánovanie a realizácia reprezentačných sústredení a výjazdov reprezentácie, 
• realizuje pozíciu Team Advisor na reprezentačných akciách, na ktoré je nominovaný. 

Kapitán reprezentácie
Je osoba, ktorá je navrhnutá členom prezídia pre reprezentáciu 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. 

Externí spolupracovníci
SKGA môže na sústredenia a výjazdy nominovať aj iných externých odborníkov, napr. fitness 
trénera, mentálneho trénera, prípadne iných špecialistov. 
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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. Lekárska športová prehliadka 
5. Športové testy podľa požiadaviek SKGA 
6. Skúšky z pravidiel 
7. Schválenie hráča Trénerom reprezentácie 
8. Návrh zaradenia hráča do reprezentácie Prezídiu SKGA komisiou pre reprezentáciu 
9. Schválenie hráča Prezídiom SKGA 
10. Podpis potrebných dokumentov (zmluva). 

Náklady na všetky tieto kroky si hradí výhradne hráč sám. Hráč je povinný prejsť lekárskymi 
prehliadkami a športovými testami cez organizácie, ktoré sú definované v Zákone o športe, 
prípadne inými podobnými organizaáciami v zahraničí, pokiaľ sa hráč dlhodobo zdržuje v 
zahraničí. 

Rozdelenie Skupín reprezentácie

Golf Team Slovakia

Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 

Vek:      Maximálne študent vysokej školy 

Počet Hráčov:    max: 12   U18: min 4  

Práva a povinnosti:    Podpísaná Zmluva o reprezentácii SR v golfe 
     Absolvovanie lekárskej prehliadky 
     Ostatné - popísané v Zmluve o reprezentácii SR v golfe 

Podmienky prijatia hráča do Golf Team Slovakia:  
     Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do 
reprezentácie 
        Muži:    U18 
     HCP:    2.0 a menej  3.0 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. Podmienkou zaradenia do Individual Group je poradie hráča do 8. miesta v rebríčku 
WAGR zo slovenských hráčov. 
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FUTURE Team

Hráči Future group sú nádejní reprezentanti SVK v golfe, ktorí reprezentujú SR na juniorských, 
kadetských a žiackych medzinárodných podujatiach. 

Vek:      Maximálne 18 rokov vrátane 

Počet Hráčov:    Chlapci: max 10  U14: min 2   
     Dievčatá: max 10   U14: min 2 

Práva a povinnosti:    Podpísaná Zmluva o reprezentácii SR v golfe 
     Absolvovanie lekárskej prehliadky 
     Ostatné - popísané v Zmluve o reprezentácii SR v golfe 

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 
     Chlapci: HCP 15.0    Dievčatá: HCP 18.0 

Nominačné kritériá

Pravidlá nominácie
Systém a pravidlá nominácie budú zverejnené na začiatku sezóny a navrhuje ich Člen prezídia 
zodpovedný za reprezentáciu. Nominácie sú priamo naviazané na kalendár turnajov 
reprezentácie. Nominačné kritériá sú schvalované Prezídiom SKGA. 

Podmienkou nominácie na medzinárodné podujatie v sezóne 2018 je absolvovanie 
minimálne jedného turnaja organizovaného SKGA (SKGA Tour, SKGA Junior Tour, 
Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska na rany, Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska 
juniorov, Majstrovstvá Slovenska v hre na jamky).

Typy nominácií

Rebríček WAGR

Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez umiestenie v rebríčku WAGR , pokiaľ splnia 1

všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie a pokiaľ počas sezóny dodržujú všetky 
ustanovenia Zmluvy o reprezentácii SR v golfe. 

Rebríček SKGA

Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez rebríček SKGA (SKGA), pokiaľ splnia 
všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie a pokiaľ počas sezóny dodržujú všetky 
ustanovenia Zmluvy o reprezentácii SR v golfe. Počet rebríčkových nominácií na turnaj sa líši 
odpočtu hráčov na turnaji. 

 Hráč môže byť nominovaný na podujatie podľa rebríčka WAGR jedine v prípade, že je vo WAGR vedený 1

pod slovenskou vlajkou.
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Divoká karta

Hráčov nominovaných podľa divokej karty (DK) navrhuje Tréner reprezentácie členovi prezídia 
zodpovedného za reprezentáciu podľa dole uvedených pravidiel. Nomináciu podľa divokej karty 
schvaľuje na základe predloženia návrhu Prezídium SKGA. 

Kritériá na divokú kartu: 
• aktuálna výkonnosť hráča (posledné 2 mesiace - priemerný počet rán, štatistiky, porovnanie 

hráčov prichádzajúcich do úvahy na nomináciu) 
• vývoj výkonnosti hráča počas sezóny  
• osobnostné a morálne charakteristiky hráča a jeho vhodnosť do tímu 
• herný štýl hráča a jeho vhodnosť vzhľadom na ihrisko, na ktorom sa turnaj uskutoční 

Typy turnajov a rozdelenie nominácií
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Čas uzatvorenia nominácií
Nominácie družstiev na jednoltivé podujatia sa uzatvárajú vždy k dátumu stanoveného na 
začiatku sezóny a sú uvedené v kalendári repreznetácie. Nominácie musia byť uzatvorené 
nejmenej dva týždne pred deadline, ktorý SKGA dostáva od organizátorov turnajov (EGA, IGF, 
R&A, atď.). 

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, príp. fitness trénera, mentálneho trénera a iných 
odborníkov. 

Kalendár turnajov reprezentácie

Je spracovaný Členom prezídia zodpovedným za reprezentáciu pred začiatkom sezóny, kedy 
budú jasné termíny a nominačné kritériá. 

Kalendár obsahuje: 

Dátum 
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Názov turnaja  
Miesto 
Počet hracích dní 
Tréneri výjazdu 
Nominačné kritériá 
Dátum uzávierky nominácií 

V prípade akejkoľvek nejasnosti, do kalendára sa píše tzv. TBA a doplní, keď sa nejasná vec 
vyreši. 

Podpora reprezentantov - Success program

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). Detailné informácie sú uvedené v samostatnom 
dokumente. 

Štatistiky hráčov

Od tejto sezóny začíne SKGA spolupracovať so škótskou spoločnosťou Golf Data Lab, ktorá sa 
špecializuje na analýzu golfových výsledkov. Hráči budú povinní zapísať svoje herné štatistiky z 
každého odohatého súťažného kola, ktoré budú k dispozícii trénerom reprezentácie a na základe 
ktorých budú efektívnejšie nastavené individuálne tréningové plány a individuálny rozvoj hráčov. 

Karta výhod

SKGA vyvinie úsilie o realizáciu Karty výhod hľadaním partnerov pre reprezentáciu vo forme 
využiteľných zliav pre reprezentantov. Predpokladané zľavy budú na golfových ihriskách, v 
obchodoch, u dodávateľov oblečenia a výstroja a iných služieb. Karta výhod bude tlačená pre 
hráčov, obsahuje základné informácie a skupinu, do ktorej bol hráč daný rok nominovaný. 

Reporty z turnajov

Za reporty zo turnajových výjazdov je zodpovedný tímový advisor výjazdov, ktorý report posiela 
členovi prezídia zodpovedného za reprezentáciu. V prípade ak advisor nie je vyslaný, za report je 
zodpovedný člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu. 
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