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Základná charakteristika

Success program SKGA je program preplácania nákladov na individuálne výjazdy hráčov 
s dôrazom na úspešný výsledok. Hodnota preplácaných nákladov na výjazdy vychádza 
hlavne z lokality (cestovné a strava) a počtu dní trvania turnaja (ubytovanie). Success 
program SKGA je určený pre všetkých hráčov SKGA zaradených do Top Team a Future 
Group reprezentácie. Hráč, ktorý se zúčastní turnaja zo zoznamu turnajov zaradených do 
Success programu SKGA na rok 2017, má nárok žiadať o finančný príspevok. Faktory 
ovplyvňujúce výšku príspevkov zo Success programu SKGA sú nasledovné:

• miesto uskutočnenia turnaja;
• počet dní turnaja (za štvordenný turnaj zaplatí hráč viac ako za trojdenný. Je 

jedno, či hráč prešiel cutom alebo nie, rozhoduje stanovený počet turnajových 
dní);

• kategória turnaja (každý turnaj má svoju WAGR kategóriu. Podľa tejto 
kategórie získavajú hráči body do svetového amatérskeho rebríčka. Kategória 
je stanovená spätne po ukončení turnaja, a to nasledovnú stredu o 12:00 hod., 
kedy je generovaný aktuálny rebríček WAGR na nasledujúcí týždeň.

• výsledok, resp. umiestenie hráča (jedným z kľúčových faktorov 
ovplyvňujúcich výšku príspevku je umiestenie hráča na turnaji. Pokiaľ hráč 
neprejde cutom, má nárok len na obmedzený finančný príspevok. V prípade, 
že sa kvalifikuje do finálových kôl a dosiahne úspešné umiestnenie, môže 
dosiahnuť plnú úhradu nákladov, v prípade vysokého umiestnenia na 
najlepších turnajoch, získa dokonca aj malý finančný bonus).

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 sú 
zverejnené ďalej v dokumente v Tabuľkách M1, M2, Ž1, Ž2. Každý hráč z TOP Teamu má 
nárok na preplatenie nákladov na maximálne 5 turnajov za sezónu.
 

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

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
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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

Hráč si môže veľmi jednoducho vypočítať, na akú odmenu má za svoju účasť a konečné 
umiestnenie na turnaji nárok. Najprv si nájde v Tabuľke 1 lokalitu a počet dní konania 
turnaja a zodpovedajúcu hodnotu odmeny.. Túto hodnotu hráč zapíše do Tabuľky 3 do 
zeleného poľa a podľa kategórie turnaja a svojho umiestnenia zistí výšku odmeny

Zoznam, schválených turnajov na rok 2017
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Podanie žiadosti

Hráč, ktorý sa zúčastnil medzinárodného turnaja uvedeného v zozname turnajov zaradených do 
Success programu SKGA, má nárok požiadať SKGA o príspevok. Žiadosť hráč podáva najskôr v 
nasledujúcu stredu po skončení turnaja, kedy je stanovená kategória odohratého turnaja vo 
WAGR. Hráč si vypočíta výšku odmeny podľa pokynov v tomto dokumente a pošle žiadosť o 
vyplatenie odmeny na email rastislav.antala@gmail.com, cc: soldanova@skga.sk. 

Vzor žiadosti:
V termíne 28. - 31.7. 2017 som sa zúčastnil turnaja Austrian International Amateur Championship. 
Umiestnil som sa na treťom mieste a žiadam o preplatenie odmeny vo výške 800 EUR podľa 
Success programu SKGA. Odmenu prosím pošlite na účet číslo 123456789/1111.
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