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ČO SA STALO S NAŠIMI HENDIKEPMI?

ROZVOJ MLÁDEŽE A NOVINKY V SEZÓNE 2020

Pristúpením k novému svetovému 
HCP systému a od spustenia 
nesúťažných výsledkov  
a nesúťažných športových  
podujatí, začal sa naplno  
prejavovať nový svetový HCP 
systém. Denne dostávame  
otázky, prečo sa HCP zlepšil,  
či zhoršil, prípadne prečo  
a ako sa to stalo. Pre niektorých 
hráčov je zhoršený HCP dokonca 
vecou cti, či spoločenského statusu.

Je dôležité si uvedomiť, že HCP index 
neslúži na nič iné, než na to, aby 
hráči pri súťaži, alebo kole hranom so 
zohľadnením HCP dostali primeraný 
počet rán „k dobru“ a aby mohli férovo 
súťažiť s  ostatnými (primerane svojej 
výkonnosti) a  mať dobrý pocit z  hry. 
Nosiť si s HCP 15 pravidelne z turnajov 
po 20 STBF bodov a jednoznačne hrať 
mimo tento HCP index, nie je príjemné 
ani pre hráča samotného, ani pre jeho 
spoluhráčov.

Hráčov, ktorým bol novým 
systémom pomerne výrazne 
upravený HCP index môžeme  
zaradiť do niekoľkých skupín.

1. Hráči, ktorí ostali  
na zamrazenom HCP

 Títo hráči mali HCP 18,4 a viac, 

Rád by som začal s najväčšími 
zmenami v oblasti reprezentácie 
kde SKGA smeruje najväščiu 
podporu z rozpočtu.

Novinkou v tomto roku je nový manažér 
pre reprezentáciu Rasťo Antala, ktorý 
bude mať na starosti celú koordináciu 
a hlavne posun v tejto oblasti. Keďže 
SKGA nepracuje s toľkými peniazmi pre 
mládež ako okolité štáty, boli niektoré 
funkcie dlhodobo zastrešované 
“dobrovolníkmi” ktorí tento šport 
podporujú a majú radi.

Dotácie, ktoré dostávame od štátu  
a peniaze, ktoré má SKGA na podporu 
mládeže, sa snažíme spravodlivo 
prerozdeliť medzi jednotlivé kluby. 
Je však potrebné aby boli splnené 
podmienky. Základný projekt, ktorý 
vlastne beží a bežal s nejakými 
zmenami každý rok je napríklad 
Centrum talentovanej mládeže (CTM). 
CTM funguje na princípe presne 
stanoveného projektu s pravidlami, 
ktoré podliehajú kontrole ministerstva 
a sú dané štátom. Po splnení 
podmienok je klubu na začiatku roka 
udelený status CTM. Je veľmi dôležité 
ako klub pracuje s deťmi, akú má 
základňu, ako často robí nábory detí 
a tým padom ako napĺňa požadované 

prípadne si po 18,4 postupne 
zhoršovali a tam ostali. V posledných 
rokoch totiž HCP nad 18,5 bolo 
možné len zlepšovať, nie zhoršovať. 
Systém teda zámerne ignoroval 
výsledky, ktoré by viedli k zhoršeniu 
HCP. Ku 1. 4.2020 však posledných 
20 odohratých kôl hráča spadlo do 
započítavanej histórie hráča a z nich 
bolo použitých 8 najlepších pre 
výpočet aktuálneho HCP indexu. 
A v tomto prípade môže byť zmena 
HCP indexu veľmi výrazná, žiaľ 
smerom k zhoršeniu.

2. Hráči, ktorí majú odohratých 
málo výsledkov. 
U niektorých hráčov musel 
nový HCP systém siahnuť pre 
20 odohratých kôl veľmi hlboko 
do histórie, do čias ich úplných 
začiatkov. Sú hráči, pri ktorých 
čerpal až v roku 2010, možno aj 
ďalej. V takomto prípade je v 20 
odohratých kolách zachytená celá 
hráčova história a horšie výsledky 
zo začiatkov stiahnu HCP index 
smerom k zhoršeniu.

3. Hráči, ktorí mali pred cca 
20 kolami vysokú výkonnosť 
a momentálne ju nedosahujú. 
Niektorí hráči boli pred 20 kolami 
na vrchole sezóny a výkonnosti 

podmienky. Na základe výsledkov má 
každý jeden klub pridelené prostriedky.

Ďalší stupeň sú Regionálne tréningové 
centrá talentovanej mládeže (RTCTM) 
a najvyššia úroveň je Reprezentácia. 
Fungujeme v dvoch regiónoch - 
východ a západ - aby deti nemuseli 
na jednodňové sústredenia alebo 
kempy dochádzať z ďaleka. Jednotlivé 
regióny majú na starosti riadne vybratí 
asistenti - na východe je to Martin 
Ťavoda a na západe Samo Valúch. 
Na poslednom zasadaní prezídia sa 
odsúhlasil tréningový program, výber 
hráčov, rotácia ihrísk a jednotlivé 
termíny. V tejto sezóne bol aj vytvorený 
jednoduchý formulár pre hráčov, ktorý 
má za úlohu podporiť celkovú účasť na 
podujatiach a všeobecnú disciplínu. 
Motivačným prvkom je nepochybne 
aj Andrew Malley, ktorý bude osobne 
dohliadať na deti na vybraných 
kempoch. Ešte stále sme v procese 
zaradenia nového softvéru TCM 
vytvorenou českou firmou, ktorý uľahčí 
celkovú komunikáciu a administráciu 
golofvých trénerov. Tento systém 
automaticky ťahá výsledkové listiny 
hráča z SKGA servera, štatistiky hráča, 
tréningový plán, tréningový denník 
a zjednoduší komunikáciu medzi 
osobným trénerom a reprezentačným 
trénerom.

(mnohým to vychádza na koniec 
leta 2020). Ak v tom čase dosiahli 
vo viacerých kolách po sebe nízku 
prepočítanú odchýlku a v súčasnosti 
túto výkonnosť nemajú, veľmi 
jednoducho sa môže stať, že 
dobré odchýlky budú vytlačené 
tohtoročnými, horšími a HCP index 
môže poskočiť.

Samozrejme, existuje ešte mnoho 
iných spôsobov a  situácií, kedy sa 
HCP indexy môžu výraznejšie meniť, 
tieto vyššie spomenuté sú však 
pravdepodobne najčastejšie.

Je dôležité si uvedomiť, že systém, na 
aký sme boli zvyknutí je už minulosťou. 
Stále hráme na rany, prípadne 
stablefordové body, tieto sú však 
dôležité len pre vyhodnotenie daného 
kola, alebo turnaja. Získať 38 STBF 
bodov dnes neznamená automaticky 
zlepšenie HCP. HCP skupiny, ako sme 
ich poznali a pevne určené zlepšovanie 
HCP za každý STBF bod nad 36 
(podľa výšky HCP) sú už minulosťou. 
Tiež ochranná zóna a  automatické 
zhoršovanie HCP pri jej nedosiahnutí. 
Dnes sa pokojne môže stať, že hráč s 38 
bodmi HCP index zhorší a hráč napr. s 
32 bodmi HCP index udrží, alebo zlepší.

Prepočítaná odchýlka za dané kolo 
sa vyráta takto, odporúčame to však 
ponechať na náš server:

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet 
(vzorec pre výpočet pri hre na rany):
 PO = (113 : Slope Rating) x (UHV – CR – 
PCC úprava)

Prepočítaná odchýlka – PO – výpočet 
(vzorec pre výpočet pri hre na STBF):

 PO = (113 : Slope Rating) x (PAR + HR 
(HCP rany) – (získané body – 36) – CR 
– PCC úprava)

Osem najlepších odchýlok 
z  posledných dvadsiatich následne 
spriemerujeme a  získame aktuálny 
HCP index. Do výpočtu ešte zasiahnu 
aj aktuálne podmienky na ihrisku, 
prípadné trestné opravy a  mäkká 
a  tvrdá závora. Tieto komplikovanejšie 
postupy nájdete v  článkoch o  novom 
HCP, ktoré sme zverejnili na webe 
SKGA pred časom, tiež v  brožúre 
o HCP systéme, alebo v Pravidlách pre 
HCP, ktoré Vám môžeme zaslať v PDF 
formáte elektronicky.

Čas strávený prepočtami HCP indexu, 
prípadne hľadaním neexistujúcich 
chýb v  už uskutočnených prepočtoch 
a výsledkoch je možno lepšie prežiť na 
ihrisku a  užiť si hru. HCP index nie je 
to podstatné, o  čo v  golfe ide a  nie je 
jediným cieľom hry.

Ak ste však presvedčení o  nejakej 
chybe, samozrejme kontaktujte  
stk@skga.sk

Prajeme Vám peknú hru.

MIROSLAV RUSNÁK,
predseda komisie pre mládež



DÁTUM/DATE HRACIE DNI/
DAYS OF PLAY PODUJATIE/EVENT MIESTO KONANIA/VENUE

JÚN
16. - 19.6.2020 4 SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP SEDÍN
27. - 29.6.2020 3 SLOVAK SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP SEDÍN
27. - 28.6.2020 3 SKGA TOUR I. LOMNICA
27.6.2020 2 MID AM SENIOR SKGA TOUR I. LOMNICA
28.6.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI I. LOMNICA
16. - 19.6.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI II. LOMNICA
JÚL
4. - 6.7.2020 3 SKGA TOUR II. SKALICA
4. - 5.7.2020 2 MID AM SENIOR SKGA TOUR II. SKALICA
4.7.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI III. SKALICA
5.7.2020 1 MID AM SENIOR SKGA TOUR I. SKALICA
18. - 20.7.2020 3 SKGA JUNIOR TOUR I. HRUBÁ BORŠA
18.7.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI V. HRUBÁ BORŠA
19.7.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI VI. HRUBÁ BORŠA
28. - 31.7.2020 4 MATCH PLAY CHAMPIONSHIP SKALICA
AUGUST
1. - 2.8.2020  ODPORÚČANÝ TERMÍN PRE MAJSTROVSTVÁ JEDNOTLIVÝCH KLUBOV  
6. - 8.8.2020 3 EUROPEAN MID AMATEUR MEN´S AND LADIES´ CHAMPIONSHIPS GOLF DU DOMAINE IMPÉRIAL, ŠVAJČIARSKO
12. - 14.8.2020 3 SLOVAK JUNIOR CHAMPIONSHIP VEĽKÁ LOMNICA
27. - 29.8.2020  3 EUROPEAN YOUNG MASTERS GC MLADÁ BOLESLAV, ČR
28. - 30.8.2020 3 MSR KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV HRUBÁ BORŠA
SEPTEMBER
1.- 4.9.2020  4 EUROPEAN SENIORS‘ MEN´S TEAM CHAMPIONSHIP DIAMOND CC, RAKÚSKO
1.- 4.9.2020 4 EUROPEAN SENIORS‘ LADIES´ TEAM CHAMPIONSHIP BLACKSEARAMA, BULHARSKO
2. - 5.9.2020 4 EUROPEAN AMATEUR CHAMPIONSHIP CLUB DU MÉDOC, FRANCÚZSKO
4. - 6.9.2020  3 SLOVAK MID AM CHAMPIONSHIP PENATI - HERITAGE
9. - 12.9.2020  4 EUROPEAN LADIES´ TEAM CHAMPIONSHIP UPSALA GC, ŠVÉDSKO
9. - 12.9.2020 4 EUROPEAN AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP HILVERSUMSCHE GC, HOLANDSKO
11. - 13.9.2020 3 EUROPEAN SENIOR MEN´S AND LADIES´ CHAMPIONSHIPS WOODHALL SPA GC, ANGLICKO
12. - 14.9.2020  3 SKGA TOUR III. BÁČ
12. - 13.9.2020 2 MID AM SENIOR SKGA TOUR III. BÁČ
13. - 15.9.2020 2 PENATI SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP PENATI - LEGEND
14. - 17.9.2020 3 EUROPEAN SENIORS‘ LADIES´ TEAM CHAMPIONSHIP NORTH BERWICK, ŠKÓTSKO
19. - 21.9.2020 3 SKGA TOUR IV. NITRA
19.9.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI VII. NITRA
20.9.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI VIII. NITRA
23. - 26.9.2020 4 EUROPEAN GIRĹ S TEAM CHAMPIONSHIP HRUBÁ BORŠA
25.9.2020 1 POHÁR PREZIDENTA SKGA NITRA
26. - 27.9.2020 2 MAJSTROVSTVÁ SR ŽIAKOV U12, U14 NITRA
30.9. - 3.10.2020 4 MAJSTROVSTVÁ SR ŽIAKOV U12, U14 CUBO GC, SLOVINSKO, TBC
OKTÓBER
3. - 4.10.2020 2 MID AM SENIOR SKGA TOUR IV. SEDÍN
10. - 12.10.2020 3 SKGA JUNIOR TOUR II. PENATI - HERITAGE
10.10.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI IX. PENATI - HERITAGE
11.10.2020 1 TON 2020 BY RORY SABBATINI X. PENATI - HERITAGE
20. - 23.10.2020 3 EUROPEAN BOYS´ TEAM CHAMPIONSHIP ŠPANIELSKO, TBC

KALENDÁR SKGA 2020


