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Podpora reprezentantov - Success program 

Základná charakteristika 

Budeme pokračovať v Success programe, ktorý bol realizovaný 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:  
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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 Golf Team Slovakia a Individual group má nárok na preplatenie nákladov 

na maximálne 5 turnajov za sezónu. Pri turnajoch Kategorie 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 náklady.  

 
 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  

 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, ktorí sa dostali do cutu  

(alebo v prvej osmine štartového poľa, pokiaľ cut nebol  



 

REPREZENTÁCIA 2022 – ADAM ŠANGALA 3 

 

Zoznam turnajov 
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Žiadosť o výplatu podpory 

Žiadosť o výplatu podpory podľa Success programu podáva hráč do 31.10.2022 mailom na adresu 

sangala@skga.sk s uvedením názvu turnaja, informáciou o umiestnení, scanom výsledkovej 

listiny alebo linkom na výsledkovú listinu. Hráč má nárok na podporu na 5 turnajoch počas sezóny. 

Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Na web stránke SKGA v sekcii 

dokumenty je uložený elektronický formulár žiadosti, ktorý automaticky výpočíta podporu po 

zadaní všetkých potrebných údajov.   

Hodnota celkových výplat podpory podľa Success programu je ohraničená sumou schválenou 

Konferenciou SKGA v rozpočte SKGA v samostatnej kapitole Success program. Ak by celkové 

nároky na podporu podľa Success programu SKGA presiahli túto sumu, všetky nároky 

budú alikvotne upravené tak, aby celková suma vyplatenej podpory nepresiahla schválenú 

čiastku. (Príklad: Celková suma schválená Konferenciou SKGA je 5 000 EUR a nároky na výplaty 

dostane SKGA vo výške 6 000 EUR, všetky podpory budú krátené o 16,67% (5000/6000 - 1) z 

nárokovaných súm. Termín výplaty všetkých platieb podpory podľa Success programu je 

30.11.2022.  


	Adam Šangala
	Základná charakteristika
	Koeficienty výpočtu
	Zoznam turnajov
	Žiadosť o výplatu podpory

