
 

 

	
 
           Systém udeľovania bodov za umiestnenie 

 
Koľko dostane bodov víťaz za jednotlivý turnaj: (Podrobnejšie v excelovej 
tabuľke www.skga.sk/dokumenty) 

 
600 - x - WAGR Elite, Pro turnaje 1. kategórie /European Tour, PGA Tour, LET, 
LPGA/ 
500 - a - WAGR A 
410 - b - WAGR B, Pro turnaje 2. kategórie /Challenge Tour, Web.com Tour, Ladies 
Access Tour, Ladies Symetra Tour, Sunshine a Asian Golf Tour a turnaje podobnej 
úrovne/ 
335 - c - WAGR C  
270 - d - WAGR D, European Young Masters, Pro turnaje 3. kategórie /EPD Tour, 
Alps Tour, Mena Golf Tour a turnaje podobnej úrovne/ 
215 - e - WAGR E, MSR rany, MSR NA Jamky 
170 - f - WAGR F, Pro turnaje 4.kategórie /Czech PGA Tour, Gécko Pro Tour 
a turnaje podobnej úrovne/ 
130 - g - WAGR G 
100 - h – SKGA JUNIOR TOUR III. kolová /pokiaľ nezaradia turnaj do WAGR / 
75 - i - SKGA JUNIOR TOUR 
50 - j – Mid-Age Tour, M Mid Age jamky, M Seniori jamky, MSR stredných škôl, 
Finále TON (U12+U14) Senior Tour 
25 - k- TON (U12 + U14) 

 
 
Váha 
Počítané turnaje budú v časovom období 2 rokov s tým, že koeficient, ktorým sa bude turnaj 
násobiť bude postupne klesať podľa týždňov. Platí pre body za umiestnenia aj za rany 
 

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 
10 0.95 
11 0.94 
12 0.93 
13 0.92 



 
89 

 
0.16 

90 0.15 
91 0.14 
92 0.13 
93 0.12 
94 0.11 
99 0.06 
100 0.05 
101 0.04 
102 0.03 
103 0.02 
104 0.01 

 

Systém udeľovania bodov za rany 

1.) Základný model - tzv. základ bez vplyvu CR ihriska, ktorý je vynásobený počtom 
odohraných kôl 
 
Pri jednokolovom turnaji funguje tento model počítaný v pomere PÁRU za všetky 
odohraté kolá dohromady. Rovnako alebo viac ako +7 rán za 0 bodov. +6 rán 1 bod, +5 rán 
2 body, +4 rany 3 body, +3 rany 4 body, +2 rany 5 bodov, +1 rana 6 bodov, +0 rán 7 bodov, -
1 rana 8 bodov, -2 rany 9 bodov, -3 rany 10 bodov, atď. 
Pri dvojkolovom turnaji funguje tento model počítaný v pomere PÁRU za všetky 
odohrané kolá dohromady. Rovnako alebo viac ako +13 rán za 0 bodov. +12 rán 1 bod,.. +7 
rán 6 bodov,.. +2 rany 11 bodov, +1 rana 12 bodov, +0 rán 13 bodov, -1 rana 14 bodov, -2 
rany 15 bodov, -3 rany 16 bodov,.. - 6 rán 19 bodov, atď. 
Pri trojkolovom turnaji funguje tento model počítaný v pomere PÁRU za všetky 
odohrané kolá dohromady. Rovnako alebo viac ako +19 rán za 0 bodov. +18 rán za 1 bod ... 
+9 rán 10 bodov ... +2 rany 17 bodov, +1 rana 18 bodov, +0 rán 19 bodov, -1 rana 20 bodov, 
-2 rany 21 bodov, -3 rany 22 bodov … -8 rán 23 bodov, atď. 
Pri štvorkolovom turnaji funguje tento model počítaný v pomere PÁRU za všetky 
odohrané kolá dohromady. Rovnako alebo viac ako 25 rán za 0 bodov. +24 rán za 1 bod … 
+14 rán za 11 bodov … +2 rany 23 bodov, +1 rana 24 bodov, +0 rán 25 bodov, -1 rana 26 
bodov, -2 rany 27 bodov, -3 rany 28 bodov … -11 rán 36 bodov, atď. 
 
Toto sú základné modely, z ktorých vychádzajú upravené modely (viď bod 2). Je ich 
možné použiť počas sezóny pre skutočné vypočítanie bonusových bodov pre hráčov 
v týchto prípadoch: 
1) CR obtiažnosť bude rovnaká s párom ihriska (po zaokrúhlení CR). Napr. CR 72,1 a par 72 
pri jednokolovom turnaji, ale i pri dvojkolovom (144,2 CR a par 144), trojkolovom (216,3 a 
par 216), štvorkolovom turnaji (288,4 a par 288) s CR 72,1. 
2) Hráč odovzdá zahraničné výsledky pri jeho individuálnych štartoch, ale bez informácie, 
aký bol CR ihriska. 
3) Na oficiálnych ale aj ostatných zahraničných turnajoch nebude známe CR obtiažnosť 
ihriska a tak pre počítanie bude použitý len par. 
4) CR obtiažnosť ihriska bude vyššia, alebo menšia ako je par, ale súťažný výbor daného 
turnaje rozhodne, že vplyvom počasia sa CR rating upraví na práve odohrané kolo či všetky 
odohrané kolá. Následne súčet odohraných kôl na upravenom CR bude rovnaký po 
zaokrúhlení ako par ihriska. 
 



2. ) Upravené modely pri vplyve CR obtiažnosti konkrétneho ihriska, ktoré sú vynásobené 
počtom odohraných kôl (upravený model) 
Platí nasledovné: CR obtiažnosť sa vynásobí počtom odohraných kôl a vznikne súčet, 
ktorý je zaokrúhlený na celé čísla. 
  
Príklady: 
Par 72 a CR 72,6 dá rozdiel +0,6 na kolo, a pretože turnaj bol jednokolový, tak celkový 
rozdiel je +0,6 a po zaokrúhlení +1,0. Hráč tak bude pri výsledku ohodnotený nasledovne: 
Rovnako alebo viac ako +8 rán za 0 bodov, +7 rán 1 bod, +6 rán 2 body, +5 rán 3 body, +4 
rany 4 body, +3 rany 5 bodov, +2 rany 6 bodov, +1 rana 7 bodov, +0 rán 8 bodov, -1 rana 9 
bodov, -2 rany 10 bodov, atď. 
Par 71 a CR 68,5 dá rozdiel -2,5 na kolo, a pretože turnaj bol dvojkolový, tak celkový rozdiel 
je -5,0 a po zaokrúhlení -5,0. Hráč tak bude pri výsledku ohodnotený nasledovne: 
Rovnako alebo viac ako +8 rán za 0 bodov, +7 rán 1 bod,.. +2 rany 6 bodov,.. -3 rany 11 
bodov, -4 rany 12 bodov, -5 rán 13 bodov, -6 rán 14 bodov, -7 rán 15 bodov, -8 rán 16 
bodov,.. - 11 rán 19 bodov, atď. 
Par 70 a CR 69,6 dá rozdiel -0,4 na kolo, a pretože turnaj bol trojkolový, tak celkový rozdiel 
je -1,2 a po zaokrúhlení -1,0. Hráč tak bude pri výsledku ohodnotený nasledovne: 
Rovnako alebo viac ako +18 rán za 0 bodov, +17 rán za 1 bod, +8 rán 10 bodov,.. +1 rana 17 
bodov, +0 rán 18 bodov, -1 rana 19 bodov, -2 rany 20 bodov, -3 rany 21 bodov, -4 rany 22 
bodov,.. -10 rán 28 bodov, atď. 
Par 73 a CR 76,7 dá rozdiel +3,7 na kolo, a pretože turnaj bol štvorkolový, tak celkový 
rozdiel je +15,8 a po zaokrúhlení +16,0. Hráč tak bude pri výsledku ohodnotený nasledovne: 
Rovnako alebo viac ako 41 rán za 0 bodov, +40 rán za 1 bod,.. +30 rán za 11 bodov,.. +18 rán 
23 bodov,.. +17 rán 24 bodov, +16 25 bodov, +15 rán 26 bodov, +14 rán 27 bodov, +13 rán 
28 bodov,.. -2 rany 43 bodov,.. atď. 
 
V Bratislave 29.3.2017 
 

 


