
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 5/2019 

Dňa 15.5.2019 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch golfového 

klubu Red Oak Nitra, Korytovská 362/3, 951 41 Lužianky. 

 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol 

Bielik, Ivan Šebök, Martin Munka 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Vladimír Balogh, Tibor Hubík, Martin Maršálek 

                               

Sekretariát: Kamil Balga  

 Zuzana Soldánová  

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorné predpisy 

4. Reprezentácia 

5. Udeľovanie licencií 

6. Program MŠVVaŠ SR Top team 

7. Ostatné  

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 01 4/2019: Rastislav Michalák predloží zoznam aktuálnych predpisov.  

Z: Sekretariát 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 4/2019: Sekretariát SKGA v spolupráci so Slavomírom Brudňákom pripraví školenia 

pre riadnych členov a pridružených členov SKGA o spôsobe a podmienkach vykazovania 

príspevku z MŠVVaŠ SR podľa zákona o športe. 

Z: Kamil Balga 

T: 31.5.2019 

 

3. Vnútorné predpisy 

 

Rastislav Antala informoval o priebehu diskusie na stretnutí Komisie pre reprezentáciu, akým 

spôsobom sa dopracovať k správnemu nastaveniu tvorby rebríčka. Navrhuje tento rok otestovať 

novú koncepciu tvorby rebríčka, aby sa nastavili kritéria.  



Ivan Šebök navrhol zverejniť oznam o zmene tvorby rebríčka na webe SKGA.  

 

Uznesenie č. 1 5/2019: Prezídium schvaľuje koncepciu rebríčka golfistov SKGA a systém 

udeľovania bodov do rebríčka podľa predložených dokumentov, ktoré tvoria prílohu č.1 zápisnice.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 2 5/2019: Prezídium schvaľuje udelenie dodatočného časového rámca na doplnenie 

výsledkov, ktoré neboli doplnené do rebríčka, do 31.5.2019. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Tomáš Stoklasa otvoril tému smernice SKGA o udeľovaní hendikepu s hodnotou 54 hráčovi golfu 

podľa Hendikepového systému EGA. Ustanovenie článku I. bod 4 je aktuálne v disproporcii s 

ustanovením článku I. bod 3 Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon 

činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. Činnosť trénera a činnosť 

inštruktora športu v odvetví golfu sa na území Slovenskej republiky vykonáva na základe licencie 

vydanej SKGA. Navrhol vypustiť zo Smernice o udeľovaní hendikepu s hodnotou 54 hráčovi golfu 

podľa Hendikepového systému EGA v článku I. bod 4 slová „(a) profesionálny tréner, ktorý je 

členom The Professional Golfers Association“. Doterajšie písmená (b) až (d) sa označia ako písmená 

(a) až (c). Žiadne iné osoby nie než osoby zapísané v registri SKGA sú oprávnené vykonávať 
skúšku na preverenie teoretickej a praktickej spôsobilosti hráča na hru na golfovom ihrisku, na 
základe ktorej ŠTK klubu vydáva osvedčenie o udelení HCP s hodnotou 54. 

   

Uznesenie č. 3 5/2019: Prezídium schvaľuje zmenu Smernice SKGA o udeľovaní hendikepu 

s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa Hendikepového systému EGA tak, že v článku I. bod 4 sa 

vypúšťajú slová „(a) profesionálny tréner, ktorý je členom The Professional Golfers Association“ a 

doterajšie písmená (b) až (d) sa označujú ako písmená (a) až (c).  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

4. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o naplánovaných turnajoch a kempoch pred reprezentačnými 

turnajmi. Navrhol hlasovať o žiadosti Zuzany Bielikovej o príspevok na turnaj na ME Mid-Am žien 

Zuzane Bielikovej, vo výške nároku podľa Success programu. 

 

Uznesenie č. 4 5/2019: Prezídium schvaľuje príspevok na turnaj ME Zuzane Bielikovej, vo výške 

nároku podľa Success programu. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

5. Udeľovanie licencií 

 

Rastislav Michalák predložil zoznam rozhodcov, ktorí úspešne absolvovali rozhodcovské skúšky na 

schválenie a udelenie rozhodcovských licencií. 

 

Uznesenie č. 5 5/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencií pre rozhodcov III. triedy nasledovne: 

Licencia rozhodcu III. triedy: Edgar Ondroušek, Mária Baričáková 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 



Kamil Balga predložil žiadosť trénera pána Jozefa Zvončeka o udelenie trénerskej licencie A. Podľa 

splnených podmienok na udelenie licencií pre trénerov a inštruktorov bola udelená licencia 

nasledovne: 

 

Uznesenie č. 6 5/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie A pre trénera Jozefa Zvončeka. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Pavol Bielik informoval o priebehu kurzu trénerov a inštruktorov a potrebe aktualizovať Smernicu 

pre udelenie trénerských licencií. 

 

Uznesenie č. 7 5/2019: Prezídium poveruje ŠTK preveriť splnenie podmienok účastníkov kurzu 

trénerov I. kvalifikačného stupňa a inštruktorov športu I. kvalifikačného stupňa v golfe, pokiaľ ide 

o kritérium HCP.  
 

Úloha č. 01 5/2019: Tomáš Stoklasa pripraví návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav trénerov 

oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. bod 2 a 3 

Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na 

výkon činnosti inštruktora športu. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 24.5.2019 

 

6. Program MŠVVaŠ SR Top team 

 

Kamil Balga informoval o programe na podporu športovcov pri MŠVVaŠ „Top Team.“ Zároveň 

informoval o perspektíve vývoja PUŠ do budúcna. 

 

7. Ostatné 

 

Kamil Balga informoval o perspektíve výučby na FTVŠ pánom Petrom Nemcom v akademickom 

roku 2019/20 a alternatívnom riešení výučby Jánom Keherom. 

 

Ďalej informoval Kamil Balga o úspešnom schválení žiadosti a projektu pre podporu rozvoja 

trénerov od Medzinárodného olympijského výboru v roku 2020. 

 

Miroslav Rusnák informoval o priebehu realizácie prípravy začatia ich činnosti. Prebehla rozprava 

k danej téme. 

 

Tomáš Stoklasa informoval o stave memoranda V4 a plánovanom podpise za SKGA.  

 

Tomáš Stoklasa prepošle členom prezídia program s agendou, o ktorej budú delegáti  hlasovať 

v rámci mimoriadneho Valného zhromaždenia EGA  19. júna v Amsterdame. 

 

Tomáš Stoklasa informoval členov prezídia o liste, ktorým ASGS oznámila, že odstupuje od 

spoluorganizácie národného šampionátu seniorov. Podľa informácií členov prezídia, dôvodom je  

nesúhlas s nižším štartovným, ktoré navrhla SKGA, v dôsledku čoho by sa znížil príjem ASGS. 

Členovia prezídia vzali uvedené na vedomie, nevidia však dôvod zaťažovať účastníkov 

majstrovstiev seniorov vyšším poplatkom, než ktorý pokryje skutočné a odôvodnené náklady na 

zorganizovanie majstrovstiev.  

 



Dňa 25.5.2019 sa uskutoční Národný deň golfu. V spolupráci s RTVS bude odvysielaná 30 

sekundová televízna upútavka k NDG. Odvysielaná bude 6x na STV 1, vždy v priebehu 

hokejových zápasov MS. V mesiaci jún a júl bude propagačná kampaň pokračovať vysielaním 

celkovo 40 spotov na Jednotke RTV a v rozhlase RTV. 

 

Kamil Balga informoval o propagácii golfu v rámci plánovaných podujatí – uskutočnia sa 4 

podujatia v spolupráci so SOŠV  v ramci projektu Športuj Slovensko (Prešov, Štrbské pleso, Banská 

Bystrica a Bratislava). 

Plánované je aj individuálne promo podujatie v rámci Bratislavy - Športujúce mesto, Kuchajda. 

Kamil Balga rokoval s agentúrou Advantage, ktorá komplexne zabezpečí promo akciu, SKGA 

zabezpečí 2 trénerov v danej oblasti v spolupráci s klubmi. Kamil Balga predložil rozpočet na 

Street promo. Účelovo určené finančné zdroje na krytie nákladov propagačných podujatí sa 

podarilo zabezpečiť z Development Committee R&A. 

 

Uznesenie č. 8 5/2019: Prezídium schvaľuje rozpočet na realizáciou propagačných podujatí 

v spolupráci s agentúrou Advantage. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Sekretariát SKGA v spolupráci so Slavomírom Brudňákom pripraví školenia o spôsobe 

a podmienkach vykazovania príspevku z MŠVVaŠ SR podľa zákona o športe pre riadnych 

a pridružených členov SKGA, pričom školenia sa uskutočnia v priebehu mesiaca jún.  

Sekretariát rozpošle klubom v dostatočnom časovom predstihu pozvánku na školenie 

s prílohou .pdf - Zmluva MŠVVaŠ SR , aby sa zúčastnení oboznámili s daným obsahom, ktorý bude 

predmetom stretnutia.  

 

Klub GC Scotland predložil žiadosť o zmenu členstva z riadneho na pridružené, na základe 

ukončenia zmluvy s ihriskom Little Bear Tále. Na základe stanov SKGA, k zmene členstva 

dochádza automaticky, bez rozhodnutia orgánu SKGA. Prezídium vzalo zmenu členstva na 

vedomie. 

 

Kamil Balga informoval o žiadosti Cirkus golf Rekord SK ohľadne prevzatia oficiálnej záštity SKGA 

nad ich projektom. Prezídium vzalo uvedené na vedomie, SKGA je pripravená poskytnúť záštitu 

nad projektom s tým, že nebude poskytovať priamu ani nepriamu finančnú podporu projektu. 

 

6. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 12.6.2019 o 10.00 hod. na adrese golfového 

klubu Trnava, Bernolákova 2, 917 01 Trnava. 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 5/2019: Prezídium schvaľuje koncepciu rebríčka golfistov SKGA a systém 

udeľovania bodov do rebríčka podľa predložených dokumentov, ktoré tvoria prílohu č.1 zápisnice.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 2 5/2019: Prezídium schvaľuje udelenie dodatočného časového rámca na doplnenie 

výsledkov, ktoré neboli doplnené do rebríčka, do 31.5.2019. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 



Uznesenie č. 3 5/2019: Prezídium schvaľuje zmenu Smernice SKGA o udeľovaní hendikepu 

s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa Hendikepového systému EGA tak, že v článku I. bod 4 sa 

vypúšťajú slová „(a) profesionálny tréner, ktorý je členom The Professional Golfers Association“ a 

doterajšie písmená (b) až (d) sa označujú ako písmená (a) až (c).  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 4 5/2019: Prezídium schvaľuje príspevok na turnaj ME Zuzane Bielikovej, vo výške 

nároku podľa Success programu. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 6 5/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie A pre trénera Jozefa Zvončeka. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 7 5/2019: Prezídium poveruje ŠTK preveriť splnenie podmienok účastníkov kurzu 

trénerov I. kvalifikačného stupňa a inštruktorov športu I. kvalifikačného stupňa v golfe, pokiaľ ide 

o kritérium HCP.  
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 8 5/2019: Prezídium schvaľuje rozpočet na realizáciou propagačných podujatí 

v spolupráci s agentúrou Advantage. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Trvá úloha č. 02 4/2019: Sekretariát SKGA v spolupráci so Slavomírom Brudňákom pripraví 

školenia pre riadnych členov a pridružených členov SKGA o spôsobe a podmienkach vykazovania 

príspevku z MŠVVaŠ SR podľa zákona o športe. 

Z: Kamil Balga 

T: 31.5.2019 

 

Úloha č. 01 5/2019: Tomáš Stoklasa pripraví návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav trénerov 

oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. bod 2 a 3 

Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na 

výkon činnosti inštruktora športu. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 24.5.2019 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Rebríček golfistov SKGA od roku 2019. 

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. V rebríčku budú uvedení hráči všetkých kategórií. Na turnajoch na Slovensku sa budú 

hráčom body za odohraný turnaj udeľovať automaticky. Toto platí aj pri oficiálnych 

zahraničných výjazdoch organizovanými SKGA. Každý hráč, ktorý je zaradený do 

ktorejkoľvek skupiny reprezentácie, je podľa Štatútu reprezentanta SR v golfe povinný 

zasielať všetky zahraničné výsledky za účelom započítania do rebríčka do 21 dní 

o skončenia turnaja. 

4. Hráči musia byt registrovaní v členskom klube SKGA.  

5. Rebríček sa aktualizuje každý týždeň v stredu po aktualizácii rebríčka WAGR.  

6. Do rebríčka sa bude započítavať 10 najlepších bodových ohodnotení hráča 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 počtu zahraných rán oproti CR (SSS kde CR nie je známe) 

ihriska. Aby bol turnaj zaradený v rebríčku, musí byť turnaj zaradený vo WAGR (World 

Amateur Golf Ranking), alebo musí byť na začiatku sezóny alebo v priebehu sezóny 

uvedený v tzv. ,,Schválené turnaje rebríčka,,, kde má každý turnaj priradenú kategóriu. 

Pokiaľ získa turnaj kvalitatívnu úroveň WAGR vyššiu ako má uvedenú v zozname 

schválených turnajov rebríčka, bude mu pre potreby rebríčka priradená kategória podľa 

kvalitatívnej úrovne WAGR.  

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

nastúpili do turnaja. Toto neplatí pri turnajoch, na ktorých sa hráči zúčastňujú v rámci 

reprezentačného výjazdu. 

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 (SSS pokiaľ ihrisko nemá CR) daného ihriska. Ak hráč nepošle CR (SSS), bude sa 

mu počítať CR (SSS) ako PAR ihriska a navyše mu v odôvodnených prípadoch hrozí postih 

v rámci Fair Play, ak by bol zistený úmysel takto úmyselne postupovať z dôvodu umelo si 

pomôcť získať lepšie bodové hodnotenie, ako by malo byť ak by bolo správne zadané CR 

(SSS).  

11. Body do rebríčka sa počítajú mužom spoločne, na základe výsledkov v spoločnej kategórii 

(bez ohľadu na vekové kategórie turnajov). Body do rebríčka sa počítajú ženám spoločne, 

na základe výsledkov v spoločnej kategórii (bez ohľadu na vekové kategórie turnajov). 

Pokiaľ hrajú hráči na turnaji, kde nie je rozdelená kategória mužov a žien, body sa 

prideľujú za umiestnenie v spoločnej výsledkovej listine.  

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

hráčov. Ak ide o turnaj, ktorý nie je uvedený medzi schválenými turnajmi rebríčka a hráč 

si uplatňuje body, na základe zaradenia turnaja vo WAGR, turnaj musí zahájiť min. 3 hráči 

zaradení vo WAGR, aby sa takýto turnaj počítal do rebríčka. 

13. Pokiaľ turnaj, ktorý je uvedený v zozname schválených turnajov rebríčka, zaháji menej 

ako 25 hráčov v kategórii mužov a 20 hráčov v kategórii žien, bude takýto turnaj pre účely 

rebríčka zaradený o jednu kategóriu nižšie ako je turnaj zaradený v zozname schválených 

turnajov rebríčka. 



14. V turnaji musí byť odohraných min. 18 jamiek. V prípade ak sa na turnaji neodohrajú 

všetky naplánované hracie dni, poradie sa počíta po ukončení posledného hracieho dňa. 

Zároveň sa kategória turnaja pre účely rebríčka zníži o jednu bodovú úroveň za každé 

jedno neodohrané kolo a opraví sa zároveň bodové ohodnotenie na rany podľa počtu 

odohratých kôl.  

15. V prípade rovnosti rán majú všetci hráči pridelený rovnaký počet bodov za delené miesto.  

16. 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.  

17. V prípade ak na zahraničnom turnaji dokončí menej ako  

1. 25 hráčov v kategórii mužov znižuje sa hodnota turnaja o dve bodové kategórie,  

2. 40 hráčov v kategórii mužov znižuje sa hodnota turnaja o jednu bodovú kategóriu,  

3. 20 hráčov v kategórii žien znižuje sa hodnota turnaja o dve bodové kategórie,  

4. 30 hráčov v kategórii žien znižuje sa hodnota turnaja o jednu bodovú kategóriu.  

18. Hlavný rebríček bude vyhotovený pre kategóriu mužov a žien. Budú zverejnené rebríčky 

mládeže do U21, U18, U16 a U14.  

19. Hráč má povinnosť nahlásiť turnaj (s výnimkou turnajov organizovaných na Slovensku a 

oficiálnych zahraničných výjazdov SKGA) na adresu (rebricek@skga.sk) najneskôr do 21 

dní po ukončení turnaja vo formáte umiestnenom na www.skga.sk/dokumenty).  

1. V prípade ak hráč nenahlási turnaj do 21 dní, nebude mu turnaj zaradený do 

slovenského rebríčka.  

2. V prípade ak žiadosť o nahlásenie turnaja nebude správne vyplnená, ŠTK si 

vyhradzuje právo nezaradiť turnaj hráčovi do rebríčka.  

20. V prípade, ak turnaj nie je zaradený v slovenskom rebríčku (tzv. schválené turnaje 

rebríčka), hráč má možnosť požiadať o zaradenie turnaja do slovenského SKGA rebríčka na 

základe písomnej žiadosti. Žiadosť je uverejnená na www.skga.sk/dokumenty.  

1. Turnaj musí byť najmenej trojkolový.  

2. Žiadosť musí byť poslaná na email rebricek@skga.sk najneskôr do 1. apríla toho 

roku, kedy sa hrá.  

3. Administrátor rebríčka následne určí, či turnaj zaradí do slovenského rebríčka a 

pod akú kategóriu.  

21. 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.  

22. Bodové ohodnotenie turnajov za umiestenie a za rany v jednotlivých kategóriách je 

uvedené vo forme tabuľky na www.skga.sk/dokumenty.  

23. Turnaje budú počítané v časovom období 2 rokov s tým, že koeficient, ktorým sa bude 

turnaj násobiť bude postupne klesať podľa týždňov nasledovne:  

Týždeň̌ 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  

24. Jamková hra sa bude bodovať nasledovne:  

1. Kvalifikácia odohraná na rany bude ohodnotená bonusovými bodmi do rebríčka za 

odohraný výsledok na rany. Tieto body potom budú v súčte za umiestnenie v 

jamkovej časti.  

2. Hlavná súťaž na jamky sa bude bodovať za jednotlivé umiestnenia nasledovne:  

1. miesto – (podľa kategórie turnaja)  

2. miesto – (podľa kategórie turnaja)  

3. miesto – (podľa kategórie turnaja)  

4. miesto – (podľa kategórie turnaja)  

5.-8. miesto – priemer bodov za 5. – 8. miesto podľa kategórie turnaja 

9.-16. miesto – priemer bodov za 9. – 16. miesto podľa kategórie turnaja 

17.-32. miesto – priemer bodov za 17. – 32. miesto podľa kategórie turnaja 

33.-64. miesto – priemer bodov za 33. – 64. miesto podľa kategórie turnaja 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2: Systém udeľovania bodov za umiestnenie. 

Kategorizácia turnajov: (Presné bodové ohodnotenie umiestnenia v excelovskej tabuľke 

www.skga.sk/dokumenty)  

 

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 PARU 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 PARU 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 skutočne vypočítanie bonusových bodov pre hráčov v týchto prípadoch:  

1) CR obťažnosť̌ 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 obťažnosť ihriska a 

tak pre počítanie bude použitý len par.  

4) CR obťažnosť 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 obťažnosti konkrétneho ihriska, ktoré sú vynásobené počtom 
odohraných kôl (upravený model)  

Platí ́ nasledovné: CR obťažnosť ť 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.  

 

 

 


