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Úvod 

V roce 2015 Česká golfová federace zavedla tzv. Success program, který má za úkol motivovat hráče ke zvýšenému počtu  
startů v nejprestižnějších mezinárodních turnajích v Evropě. Detailní popis Success programu ČGF, instrukce k podání žádosti  
a seznamy zařazených mezinárodních turnajů v roce 2022 najdete dále v tomto dokumentu a samostatných tabulkách. 
 
 

Success program ČGF  

Je určen výhradně pro hráče Národních tréninkových skupin ČGF včetně hráčů v Czech Golf Teamu a hráčů studujících na 
univerzitách v USA. Hráč zařazený do Národní tréninkové skupiny ČGF, který se zúčastní turnaje ze Seznamu akcí zařazených do 
Success programu ČGF na rok 2022 (viz níže), má nárok žádat o finanční příspěvek. Sportovní úsek STK ČGF si vyhrazuje právo 
příspěvek ze Success programu ČGF nevyplatit hráči, který se např. vzdá reprezentace ČR, má vážné kázeňské prohřešky  nebo 
poruší Podmínky spolupráce mezi ČGF a členem NTS. 
 
Faktory ovlivňující výši příspěvku ze Success programu ČGF jsou: 
 

• lokalita turnaje (vyšší náklady má hráč na turnaj konaný na britských ostrovech než např. na turnaj v Německu či 
Rakousku);    

• počet dnů turnaje (čtyřdenní turnaj stojí hráče víc než třídenní. Pro tento parametr je rozhodující oficiálně stanovený 
počet turnajových dnů bez cvičných kol); 

• kategorie turnaje (každý turnaj má svou sílu podle „Power Method“ na světovém amatérském žebříčku WAGR. Podle 
ní hráči získávají body do žebříčku. Tato hodnota je známa až zpětně po skončení turnaje, a to následující středu v 
poledne, kdy je žebříček WAGR aktualizován (viz odkaz - www.wagr.com); 

• výsledek, resp. umístění hráče (jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výši příspěvku je umístění hráče v turnaji. 
Pokud hráč neprojde cutem, má nárok jen na nízký finanční příspěvek. V případě, že se kvalifikuje do finálových kol 
a je dále úspěšný, může dosáhnout až na plnou úhradu nákladů, v případě umístění na stupních vítězů získá drobný 
finanční bonus). 

 
Kombinace uvedených čtyř faktorů určí konečnou výši příspěvku ze Success programu ČGF za konkrétní turnaj.  
Případná povinnost přiznání příjmu či prokázání s ním souvisejících nákladů je na odpovědnosti každého jednotlivého 
příjemce finančního příspěvku ze Success programu ČGF. 
 
 

Podání žádosti 
POZOR! Jediným akceptovaným způsobem podání žádosti o příspěvek je elektronická forma za využití online formuláře v systému 
BRYSON! Žádosti zaslané emailem apod. nebudou akceptovány. Pokud se ve formuláři vyskytne chyba, bude v systému zamítnut 
a hráči bude zasláno vysvětlení (např. že chybně zadal sílu turnaje nebo počet dnů konání). V takovém případě bude vyzván 
k vyplnění nového formuláře. 
 
 

Vyplnění online formuláře / žádosti 
V systému BRYSON v sekci ŽÁDOSTI kliknete na zelené políčko ŽÁDOST O SUCCESS FEE.  
Následně vyplníte v online formuláři přesný název turnaje, datum konání, počet hracích dnů (jak je uvedeno v propozicích 
turnaje), zvolíte destinaci, sílu turnaje podle Power Method na WAGR a uvedete vaše umístění. Pokud se jednalo o turnaj do 18 
let nebo pokud turnaj obsahoval jamkovou hru, zaškrtnete příslušné políčko. Následně stisknete tlačítko Kalkulovat, zobrazí se 
vám vypočtená výše příspěvku, načež necháte Odeslat žádost. Ta se automaticky zařadí do seznamu a bude čekat na revizi a 
následné schválení/odmítnutí. Pokud u žádosti svítí „potvrzeno“, můžete během několika dnů očekávat příspěvek na vašem 
bankovním účtu.  
Aby žádost proběhla úspěšně, musíte mít ve svém profilu v Brysonu uvedené číslo účtu. 
 
 

Pravidla pro podání žádosti 
Hráči mohou v roce 2022 žádat o finanční podporu maximálně na tři mezinárodní turnaje ze Seznamu akcí zařazených do Success 
programu 2022. Hráči žádají průběžně, nikoliv na konci roku za všechny odehrané turnaje. Nad rámec tří mezinárodních turnajů 
lze žádat o příspěvek na individuální Mistrovství Evropy mužů a žen. Do seznamu turnajů spadají také schválené profesionální 
turnaje v zahraničí (European Tour, Ladies European Tour, European Challenge Tour, LET Aceess Series a Pro Golf Tour), avšak 
hráč může žádat o Success fee za účast v profesionálním turnaji maximálně jednou v sezóně. Ostatní žádosti se musí týkat 
amatérských turnajů.  
 

http://www.wagr.com/
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Modifikace výpočtů 
Turnaje chlapců do 18 let jsou pro účely výpočtu povýšeny o sílu 150 (po zaškrtnutí pole „Turnaj chlapců do 18 let“ se automaticky 
k síle turnaje přičte hodnota 150 navíc. Je to z důvodu, že chlapecké turnaje se pohybují ve výrazně nižších hodnotách Power 
Method než je tomu u dívčích turnajů. 

 
Turnaje, jejichž součástí je jamková hra (např. The Amateur Championship) mají poníženou základní částku (vzniká podle lokality 
a počtu dnů konání akce), z které se vypočítává výše příspěvku. Je to z důvodu, že turnaje s jamkovou hrou jsou často vypsány na 
5-6 dnů a příspěvky tak byly neúměrně vysoké. Po zaškrtnutí pole „jamková hra součástí“ se základní částka automaticky sníží o 
5 000 Kč.    

 
 
Ukázka vyplněné žádosti o Success Fee v systému BRYSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Šavrda 
Sportovní ředitel ČGF 
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Příloha:  Seznam akcí zařazených do Success programu ČGF na rok 2022 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE MUŽŮ 

Datum Název turnaje Počet dnů Síla v roce 2021 

9.-12.2.2022 Portuguese International Amateur Championship 4 dny 450 

1.-6.3.2022 Spanish International Amateur Championship 6 dnů 547 

30.3.-2.4.2022 European Nations Cup – Copa Sotogrande 4 dny zrušeno 

27.-30.4.2022 Italian International Amateur Stroke Play Championship  4 dny 240 

19.-22.5.2022 English Men's Open Amateur SP Championship (Brabazon Trophy) 4 dny 503 

27.-29.5.2022 French Men's Amateur Stroke Play Championship (Murat Cup) 3 dny zrušeno 

27.-29.5.2022 Scottish Men's Open Championship 3 dny 420 

22.-25.6.2022 European Amateur Championship (Španělsko) 4 dny 767 

21.-24.7.2022 German International Amateur Championship 4 dny 440 

28.-30.7.2022 Austrian International Amateur Championship 4 dny 173 

 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE CHLAPCŮ DO 18 LET 

Datum Název turnaje Počet dnů Síla v roce 2021 

6.-8.4.2022 Scottish Boys Open Championship 3 dny 42 

14.-18.4.2022 French International Boys Championship (Michel Carlhian Trophy) 5 dnů 156 

2.-4.6.2022 German Boys Open 3 dny 130 

19.-21.7.2022 English Boys Open Amateur Stroke Play Championship (Carris Trophy) 3 dny 49 

TBA R&A Boys Amateur Championship 6 dnů 103 

31.8.-2.9.2022 Italian International Individual (U16) Championship 3 dny 53 

1.-4.9.2022 Spanish International (U18) Stroke Play Championship 4 dny 94 

 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE ŽEN 

Datum Název turnaje Počet dnů Síla v roce 2021 

26.-29.1.2022 Portuguese International Ladies Amateur Championship 4 dny 629 

1.-6.3.2022 Spanish International Ladies Amateur Championship 6 dnů 636 

30.3.-2.4.2022 European Nations Cup – Copa Sotogrande 4 dny zrušeno 

14.-18.4.2022 French International U21 Championship (Esmond Trophy) 5 dnů 535 

15.-17.4.2022 Scottish Women's Open Stroke Play Championship (Helen Holm) 3 dny 507 

27.-30.4.2022 Italian International Ladies Stroke Play Championship  4 dny 439 

23.-26.6.2022 German International Ladies Amateur Championship 4 dny 508 

20.-23.7.2022 European Ladies Amateur Championship (Anglie) 4 dny 930 

28.-30.7.2022 Austrian International Ladies Amateur Championship 4 dny 172 

28.-30.10.2022 Spanish International Ladies Stroke Play Championship 3 dny 321 

 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE DÍVEK DO 18 LET 

Datum Název turnaje Počet dnů Síla v roce 2021 

6.-8.4.2022 Scottish Girls Open Championship 3 dny 47 

2.-4.6.2022 German Girls Open 3 dny 492 

14.-16.6.2022 ANNIKA Invitational Europe 3 dny 153 

19.-21.7.2022 English Girls Open Amateur Stroke Play Championship 3 dny 74 

TBA R&A Girls Amateur Championship 5 dnů 222 

31.8.-2.9.2022 Italian Girls International Championship  3 dny 197 

* červeně jsou označeny turnaje obsahující jamkovou hru 


