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Predgovor - K izdaji Pravil o hendikepu 2020 do 2020
Golf je globalna igra z enotnimi pravili igranja, enotnimi pravili o opremi

in enotnimi pravili o amaterskem statusu. Po tesnem sodelovanju med
predstavniki takrat obstoječih hendikep sistemov in nacionalnimi združenji,
ameriški generalni sekretar in R&A z veseljem predstavljata še enoten sklop
pravil o hendikepu, ki veljajo po vsem svetu za vse igralce golfa.
Vizija oblikovanja svetovnega sistema hendikepov, ki bi vsebovala enoten
sklop pravil o hendikepu in sistem ocenjevanja igrišč, se je začela pred skoraj
desetletjem na sestanku predstavnikov šestih takrat obstoječih hendikep
sistemov - USGA, Golf Avstralija, Svet nacionalnih golfskih zvez (CONGU),
Evropske golf zveze (EGA), Južnoafriške golf zveze (SAGA) in argentinske golf
zveze (AAG) - skupaj z R&A-jem. Zanimanje za koncept vzpostavitve enotnega
hendikepa je bilo veliko in je spodbudilo celovit pregled takrat obstoječih
hendikep sistemov.
Prva izdaja Pravil o hendikepu je rezultat tega pregleda. Odseva sedem let
dela, ki so ga opravili predstavniki USGA, R&A ter številnih golf združenj po
vsem svetu, zlasti pa izjemna prizadevanja Hendikep komisije. Prav tako
odraža povratne informacije, prejete s strani tisoče igralcev golfa in hendikep
administratorjev s celega sveta.
Svetovni hendikep sistem ima tri glavne cilje:
(i)
spodbuditi čim več golfistov, da pridobijo in vzdržujejo hendikep;
(ii)
omogočiti golfistom različnih sposobnosti, spola in narodnosti, da
s svojim hendikepom lahko tekmujejo kjerkoli v svetu, pravično in
enakovredno; in
(iii)
z zadostno natančnostjo prikazati rezultat, ki ga je igralec golfa
razumno sposoben doseči na kateremkoli igrišču po svetu pod
normalnimi pogoji.
Prepričani smo, da Pravila hendikepa izpolnjujejo te cilje, da se bodo igralcem
golfa zdela vključujoča in pravična, ter jih bodo Hendikep skrbniki videli kot
sodobno, prilagodljivo kodo, ki jo je mogoče dosledno uporabljati.
Pravila o hendikepu za celotni svet na skupni osnovi urejata USGA in
The R&A. Administracija in pregled v posamezni državi bosta še naprej
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v pristojnosti nacionalnih zvez ali drugih pooblaščenih organov, kar bo
pripomoglo k zagotavljanju učinkovitega in odzivnega delovanja sistema na
lokalni ravni. Pravila o hendikepu dajejo pooblaščenim organizacijam tudi
določeno diskrecijsko pravico, da sistem prilagodijo svojim golfskim kulturam.
To je zgodovinski trenutek za golf in ob tem se želimo iskreno zahvaliti
vsem tistim posameznikom in organizacijam, ki so prispevali k temu
projektu. Posebna zahvala za prispevek in zavezanost razvoju svetovnega
sistema hendikepa gre pokojnemu Alanu Holmesu.
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Definicije
Aktivna sezona
Obdobje, ko je možno predložiti sprejemljive rezultate za namene hendikepa in ga
določi pooblaščena zveza na svojem ozemlju.
Bogey igralec
Igralec s Hendikep indeksom približno 20,0 za moške in približno 24,0 za ženske
Course Rating
Težavnost golf igrišča za ”scratch” igralca v primeru normalnega stanja igrišča in
normalnih vremenskih pogojev (glej Dodatek G).
Član
Posameznik, ki postane član golf klubu na način, ki ga določa Statut kluba.
Članstvo igralcu omogoča pridobitev hendikepa.
Domači klub
Primarni golf klub igralca, ki ga le ta izbere in si tako zagotovi, da se njegov
Hendikep indeks upravlja v skladu s Pravili hendikepa.
Dovoljen način igre
Oblika igre, primerna za namene hendikepa, ki jo določi pooblaščeno združenje,
kjer se krog igra (glej pravilo 2.1a).
Evidenca rezultatov
Zgodovina sprejemljivih rezultatov igralca skupaj s:
− trenutnim hendikep indeksom igralca,
− najnižjim hendikep indeksom igralca,
− drugimi podrobnostmi o vsakem krogu (na primer datum odigranega
kroga) in
− morebitnimi prilagoditvami (na primer izjemen rezultat).
(glej Dodatek B.)
Golf igrišče
Zemljišče kjer se igra golf, sestavljeno iz naslednjih petih področij, kot so
opredeljena v Pravilih golfa :
1.
splošno območje,
2.
udarjališča, s katerega mora igralec igrati, ko začne igrati luknjo,
3.
vsa kazenska območja,
4.
vsi bunkerji in
5.
zelenica luknje, ki se igra.
Vsaka luknja ima lahko več udarjališč. Vsak sklop udarjališč na igrišču bi moral
imeti svoj Course Rating in Slope Rating, ločeno za oba spola.
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Golf klub
Organizacija/društvo, ki ji je dovoljeno, da kot članica nacionalnega združenja
upravlja Hendikep indekse tistih igralcev, ki so se določili da je to njihov »domači
klub« , v skladu z zahtevami Pravil o hendikepu. Za izpolnitev pogojev se lahko
od golf kluba zahteva, da izpolnjuje določene zahteve, ki jih določi pooblaščeno
združenje.
Hendikep igrišča
Preračunan igralčev Hendikep indeks glede na udarjališča z upoštevanjem Slope
Rating-a in oceno igrišča (Course Rating) ter parom igrišča ( glej pravilo 6.1).
Hendikep indeks
Dokazane sposobnosti igralca, izračunane glede na Slope Rating golf igrišča pri
normalni težavnosti igranja (to je igrišča s Slope Rating 113)
(glej pravilo 5.2).
Hendikep komisija
Subjekt, ki ga ustanovi golf klub ali pooblaščeno združenje, ki je odgovoren za
zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti golf kluba ali pooblaščenega združenja
skladno s Pravili hendikepa (glej pravilo 1.3 in Dodatek A).
Igralni hendikep
Prilagojen Hendikep igrišča, z vsemi omejitvami ali razpisnimi pogoji
tekmovanja. Predstavlja dejansko število udarcev, ki jih igralec prejme ali da za
odigrani krog (glej pravilo 6.2).
Indeks luknje (Težavnost luknje)
Vrednost (od 1 do 18), ki je dodeljena vsaki luknji na golf igrišču in določa, kje
igralec prejme ali da hendikep udarce (glej Dodatek E).
Izjemen rezultat
Score Differential (SD), ki je vsaj 7,0 udarcev boljši od igralčevega Hendikep
indeksa v času, ko je odigral krog (glej pravilo 5.9).
Izračun igralnih pogojev (PCC)
Statistični izračun, ki določa, ali so se pogoji na dan igre razlikovali od običajnih
igralnih pogojev in so bistveno vplivali na uspešnost igralcev. Primeri pogojev, ki bi
lahko vplivali na uspešnost rezultatov igralcev, vključujejo:
− pogoje na igrišču,
− vremenske razmere in
− postavitev igrišča
(Glej pravilo 5.6.)
Kazenski rezultat
Rezultat, ki ga določi Hendikep komisija za igralca, ki ni predložil sprejemljivega
rezultata kljub temu, da bi ga moral (glej pravilo 7.1b).
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Mehka omejitev (glej Omejitve)
Najnižji Hendikep indeks
Najnižji Hendikep indeks, ki ga je igralec dosegel v 365-dnevnem obdobju (eno
leto) pred dnevom, ko je bil zadnji odigran rezultat vpisan v evidenco njegovih
rezultatov (glej pravilo 5.7).
Neaktivna sezona
Časovno obdobje, katerega na določenem območju določi pooblaščeno pristojno
združenje, ko rezultatov ni mogoče predložiti za namene hendikepa.
Neto dvojni bogey
Rezultat, ki je enak paru luknje plus dva udarca in je prilagojen za vse hendikep
udarce na tej luknji. Neto dvojni bogey je najvišji rezultat na luknji za namene
hendikepa (glej pravilo3.1).
Neto par
Rezultat, enak paru luknje, ki je prilagojen za vse hendikep udarce na tej luknji (glej
pravilo 3.2).
Omejitev-kapica
Postopek, ki zniža ali omeji višino, s katero se lahko Hendikep indeks igralca
poveča, če ga primerjamo z igralčevim najnižjim Hendikep indeksom.
V postopku omejitve sta dve sprožilni točki :
− Mehka omejitev - točka, po kateri se zniža gibanja Hendikep indeksa
navzgor.
− Trda omejitev - točka, ki določa največjo omejitev gibanja Hendikep
indeksa navzgor.
(Glej pravilo 5.8.)
Par
Rezultat na luknji, vključno z dvema udarcema na zelenici, ki naj bi ga po
pričakovanjih dosegel »scratch” igralec ob normalnem stanju igrišča in v
normalnih vremenskih pogojih. (glej Dodatek F). Pooblaščeno združenje ali golf
klub na podlagi pooblastila nacionalnega združenja, je odgovorno za določanje
para (glej Dodatek A).
Pooblastilo za izvajanje in upravljanje Pravil hendikepa
Pooblastilo dobi subjekt, ki je v skladu z določili USGA in R&A Rules Limited
skladno z njegovimi pristojnostmi in odgovornostmi pooblaščen za izvajanje
in upravljanje Pravil hendikepa, kot ga nanj prenese organ, preko katerega je
pooblaščen. Tak subjekt mora biti več-nacionalno, nacionalno ali regionalno
združenje, federacija ali zveza.
Potrditev rezultata
Potrditev igralčevega rezultata je mogoča na dva načina:
− s fizičnim podpisom ali elektronskim potrjevanjem zapisovalca, in/ali
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− rezultat potrdi pooblaščena oseba (sodnik, profesionalni učitelj...)
(glej pravilo 4.4.)
Pravila golfa
Pravila Golfa odobrena s strani United States Golf Association (“USGA”) in R&A
Rules Limited ( „The R&A“), vključno z vsemi vrstami dovoljenih lokalnih pravil, ki
jih sprejeme tekmovalna komisija za tekmovanje ali za golf igrišče. Za namene
Pravil hendikepa je treba upoštevati tudi vsa splošna sklicevanja na Pravila golfa, ki
pokrivajo „Spremenjena pravila golfa za igralce invalide“
Pravila hendikepa
Pravila hendikepa odobrena s strani United States Golf Association (“USGA”) in
R&A Rules Limited ( „The R&A“) in s katerimi upravlja pooblaščeno združenje v
okviru svojih pristojnosti.
Pregled hendikepa
Postopek, ki ga izvede Hendikep komisija, da ugotovi, če so potrebne prilagoditve
Hendikep indeksa kateregakoli člana kluba.
(glej pravilo 7.1a in Dodatek D).
Prilagojen bruto rezultat
Igralčev bruto rezultat, vključno s kaznimi ter prilagoditvami kadar:
− igralec preseže svoj največji rezultat na posamezni luknji,
− luknja ni bila odigrana, ali
− igralec prične igrati luknjo vendar je ne zaključi.
(glej pravilo 3)
Prilagoditev hendikepa
Odstotek hendikepa igrišča, ki je priporočen, da se doseže pravičnosti za vse
igralce, ki sodelujejo v igri z določenim formatom (glejte Dodatek C).
Pristojnost
Geografsko ozemlje, na katerem pooblaščeno združenje upravlja Pravila
hendikepa.
Score Differential (SD)*
Izračunana razlika med igralčevim prilagojenim bruto rezultatom in oceno igrišča
(Course Rating), ki ga odraža Slope Rating in preračun pogojev igranja. Je
številčna vrednost, ki se jo izračuna na podlagi rezultata, doseženega na golf
igrišču na določen dan in se vpiše v igralčevo evidenco rezultatov. Score
Differential (SD) mora biti izračunan za 18 lukenj oziroma se ustrezno preračuna
(glej člen 5.1).
* Score Differential se v slovenski jezik ne bo prevajal, ker prevod ne zajame
ustreznega pomena, polege tega je besedna zveza avtorsko zaščitena. Uporabljala
se bo torej originalna besedna zveza Score Differential ali okrajšava SD.
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Definicije

Scratch igralec
Igralec s Hendikep indeksom 0,0.
Slope Rating
Navedba relativne težavnosti igrišča za vse igralce, ki niso »scratch” igralci,
v primerjavi s tistimi, ki so »scratch” igralci. (glej Dodatek G).
Splošna igra
Izven organiziranega tekmovanja, ko golfisti igrajo:
− priložnostni krog ali
− tekmovalno, vendar ne na organiziranem dogodku.
Sprejemljiv rezultat
Rezultat dosežen v dovoljenem načinu igre, ki ustreza vsem določbam po
Pravilih hendikepa (glej pravilo 2).
Strokovni pregled
Postopek, s katerim je mogoče potrditi ali izpodbiti rezultat ali Hendikep indeks
(glej pravilo 4.4).
Trda omejitev (glej omejitev)
Vrsta rezultata
Oznaka, ki določa vrsto sprejemljivega rezultata, ko se ta pojavi v igralčevi evidenci
rezultatov (glej Dodatek B).
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1.1 Namen Svetovnega Hendikepa Sistema (SHS)
Svetovni hendikep sistem vključuje Pravila hendikepa in sistem ocenjevanja
težavnosti igrišča (Course Rating System). Njegov namen je povečati užitek v
igri golfa in omogočiti čim več golfistom, da:
− pridobijo in vzdržujejo Hendikep indeks,
− uporabijo Hendikep indeks na katerem koli igrišču za golf po vsem
svetu in
− tekmujejo ali igrajo priložnostni krog z vsemi drugimi na pošteni in
enaki osnovi.
To dosežemo z:
− vzpostavitvijo ocene igrišča (Course Ratings) in Slope Ratings za vsa
udarjališča, glede na dolžino in težavnost igranja (glej diagram 1.1);
− prilagoditev Hendikep indeksa, za posamezno igrišče in obliko igre;
− ocena vpliva igralnih pogojev na podlagi rezultatov igralcev za določen
dan, ki se jih po potrebi prilagodi;
− omejitev najvišjega števila udarcev na luknji za namene hendikepa,
kar zagotavlja da bo Hendikep indeks še naprej odražal sposobnost
igralca;
− uporaba enotnega izračuna za posodobitev Hendikep indeksa za
vse oddane sprejemljive rezultate;
− vsakodnevno posodabljanje Hendikep indeksa;
− redni pregled igralčevega Hendikep indeksa z namenom, da le ta še
naprej odraža igralčeve sposobnosti.

PRAVILO 1
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Udarjališče

DIAGRAM 1.1: Ločen Course Rating in Slope Rating za vsak set udarjališč

Dolžina		Moški		Ženske
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1.2 Dovoljenje za uporabo Svetovnega Hendikepa Sistema
USGA in R&A morata za uporabo Svetovnega Hendikep Sistema združenje
pooblastiti. Na svojem območju pristojnosti lahko pooblaščeno združenje:
− Uporablja Pravila hendikepa in sistem ocenjevanja igrišča.
− Uporabi registrirane znamke svetovnega hendikepa.
− Vodi Hendikep indeks neposredno ali, če se tako odloči, prek golf
kluba.
− Opravi oceno igrišča (Course in Slope Rating).
Naslednje blagovne znamke in storitvene so v lasti ali licenci USGA in R&A; vse
pravice pridržane:
World Handicap System™, WHS™, Handicap Index®, Score Differential™,
Low Handicap Index™, Course Handicap™, Playing Handicap™, Course
Rating™, Bogey Rating™, Slope Rating™.
Organizacijam, ki niso pooblaščene za uporabo svetovnega hendikepa
sistema, je prepovedana uporaba teh znamk, ali katerega koli dela svetovnega
hendikepa. To vključuje sistem ocenjevanja igrišča in formulo za izračun
hendikepa, razen kadar organizacija golfskim klubom prek pooblaščenega
združenja zagotavlja izdelke ali storitve za namene hendikepa.

1.3 Odgovornosti igralca, Komisije za hendikep in 			
pooblaščenega združenja
Vsi igralci, Hendikep komisije in pooblaščena združenja igrajo pomembno
vlogo pri zagotavljanju, da se Pravila hendikepa pravilno uveljavljajo in izvajajo.
Glavna področja odgovornosti za vsakega ključnega deležnika so:
(i)
Igralec

−
−
−
−
−
−
(ii)

Od igralca se pričakuje, da:
upošteva Pravila hendikepa in jih ne uporablja ali zaobide z
namenom, da bi pridobil nepošteno prednost,
poskuša doseči najboljši rezultat na vsaki luknji,
predloži sprejemljiv rezultat za namene hendikepa čim prej po
odigranem krogu in to pred polnočjo po lokalnem času,
predloži sprejemljive rezultate, kot dokaz svojih sposobnosti,
igra po Pravilih golfa in
potrdi rezultate svojih soigralcev.
Hendikep komisija v klubu

PRAVILO 1
−

−
−
(iii)

−
−

(iv)

−
−
−

(v)

−

−

(vi)

−
−
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Golf klub, ki je član pooblaščenega združenja je odgovoren
za vodenje Hendikep indeksa tistih članov, ki so se odločili
za primarno članstvo v tem klubu, v skladu z zahtevami Pravil
hendikepa.
Hendikep komisijo ustanovi golf klub in je odgovorna za
zagotavljanje skladnosti določenih obveznosti in odgovornosti
kluba po Pravilih hendikepa.
Kadar nacionalno združenje neposredno upravlja in vodi Hendikep
indeks igralca prevzame ta del odgovornosti golf kluba.
Regionalno združenje za golf
Regionalno združenje za golf je pridruženo nacionalnemu združenju
in ga sestavljajo golf klubi in/ali golfisti na določenem območju.
Regionalno združenje za golf ima posebne pristojnosti v okviru
svetovnega sistema hendikepa, zato mu lahko nacionalno
združenje dodeli dodatne obveznosti.
Nacionalno združenje
Pooblaščeno nacionalno združenje ima izključne pravice za
izvajanje in upravljanje svetovnega hendikep sistema na ozemlju v
njegovi pristojnosti, vključno z izdajo Hendikep indeksa .
Nacionalno združenje ima posebne pristojnosti znotraj Svetovnega
hendikep sistema, zato mu lahko večnacionalno združenje dodeli
dodatne obveznosti.
Pooblaščeno nacionalno združenje lahko nekatere svoje
odgovornosti prenese na regionalno združenje ali golf klub.
Večnacionalno združenje
Kadar je pooblaščeni organ za hendikep večnacionalno združenje,
ima le-to izključne pravice za izvajanje in upravljanje svetovnega
hendikep sistema na ozemlju v njegovi pristojnosti in v imenu vseh
nacionalnih članic združenja.
Pooblaščeno večnacionalno združenje lahko nekatere pravice
ali odgovornosti za izvajanje in izpolnjevanje obveznosti
svetovnega hendikep sistema prenese na nacionalno združenje v
svoji pristojnosti.
USGA in The R&A
USGA in R&A sta skupaj odgovorni za pisanje in razlago Pravil o
hendikepu in za sistem ocenjevanja igrišč.
USGA in R&A sta združena organa upravljanja svetovnega
hendikep sistema in sta odgovorna za odobritev uporabe
svetovnega hendikep sistema.

Popolne pravice in odgovornosti vsakega ključnih deležnikov so opisane v
Dodatku A.
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1.4 Kako pridobiti Hendikep indeks
1.4a Pridružitev golf klubu
Za pridobitev Hendikep indeksa , ki ga je mogoče upravljati v skladu s Pravili
hendikepa, mora biti igralec:
− Član golf kluba , ki je član pooblaščenega združenja, ali
− neposredni član pooblaščenega združenja, ki je prevzelo odgovornost
golf kluba (glej pravilo 1.3 (ii)).
Igralec, ki odda rezultat za pridobitev ali vzdrževanje Hendikep indeksa se
strinja z uporabo Evidence rezultatov za:
− namen strokovnega pregleda (glej pravilo 4.4),
− izdajo Hendikep indeksa in
− upravljalne in raziskovalne namene.

Pojasnila k pravilu 1.4a:
1.4a/1 - Ali lahko profesionalni igralec golfa pridobi Hendikep indeks
Poklicni igralec golfa lahko pridobi Hendikep indeks, če izpolnjuje vse
odgovornosti igralca, skladno s Pravili hendikepa.
1.4b Določitev domačega kluba
Igralec mora izbrati en golf klub kot svoj domači klub, ki bo odgovoren za
vzdrževanje njegovega Hendikep indeksa.
Toda vsi golf klubi, katerih član je igralec, lahko izmenjujejo
informacije z domačim klubom, kar lahko privede do tega, da domači
klub prilagodi Hendikep indeks tega igralca .
Če je igralec član več kot enega golf kluba, mora zagotoviti, da vsak golf
klub ve:
− v katerih drugih golf klubih je igralec še član in
− kateri golf klub je izbral za svoj matični klub.

Pojasnila k pravilu 1.4b:
1.4b/1 - Merila, uporabljena pri določanju domačega kluba
Pravilo 1.4b zahteva od igralca, ki je član več golfskih klubov, da
enega imenuje za svoj domači klub.

PRAVILO 1
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Igralec svoj domači klub lahko izbere na osnovi naslednjih meril:
− bližina primarnega prebivališča,
− pogostost igranja in/ali
− golf klub, v katerem igralec odda sprejemljivih rezultatov.
Če se igralčevo primarno prebivališče stalno spreminja, tako da različni golf
klubi izpolnjujejo zgornja merila v različnih letnih časih, bi moral igralec
razmisliti o tem, ali bi ustrezno spremenil svoj domači klub.
Igralci domačega kluba ne smejo izbrati z namenom, da bi tako pridobili
Hendikep indeks, ki bi jim lahko prinesel nepošteno prednost.
1.4b/2 – Igralec spremeni svoj domači golf klub
Ko igralec zaradi kakršnega koli razloga spremeni svoj domači klub, mora o
tem obvestiti vse golf klube katerih član je, novemu domačemu klubu pa mora
predložiti svojo Evidenca rezultatov.
1.4b/3 - Igralec, ki je član v več golf klubih, ki so člani različnih združenj
ima več kot en Hendikep indeks
Pravilo 1.1 določa, da je namen svetovnega hendikep sistema med drugim
dati čim večjemu številu golfistov priložnost, da pridobi in vzdržuje Hendikep
indeks.
Kadar je igralec član golf kluba, ki je v pristojnosti drugega nacionalnega
združenja kot pa njegov domači klub, se lahko od tega igralca zahteva, da ima
ločen Hendikep indeks za vsako od pristojnih nacionalnih združenj. Vendar
tako ločevanje Hendikep indeksov ni zaželeno. Igralčeva odgovornost je, da
svojemu domačemu klubu in tudi drugemu klubu na drugem ozemlju odda
vse sprejemljive rezultate, da bi obe nacionalni združenji lahko zagotovili enak
Hendikep indeks.
Če pa kdaj vseeno prihaja do razlike Hendikep indeksom igralca, znotraj
različnih pooblaščenih združenj, se v tem primeru uporabi Hendikep indeks
v pristojnosti pooblaščenega združenja na katerega ozemlju igralec igra. Če
igralec igra izven obeh vpletenih pooblaščenih združenj, mora za igro in rezultat
uporabiti nižjega od obeh Hendikep indeksov.
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PRAVILO 2
Rezultati, sprejemljivi za namene hendikepa
Načelo pravila:

Rezultati, ki jih igralec predloži za namene hendikepa, so osnova za izračun
Hendikep indeksa.
Pravilo 2 zajema pogoje, katerim mora rezultat zadostiti, da je sprejemljiv
za namene hendikepa in hkrati zagotavljati razumen dokaz o sposobnosti
igralca ter na koncu tudi Hendikep indeks, ki naj bi odražal igralčevo dokazano
sposobnost.
2.1 Sprejemljivost rezultatov
Rezultat je za namene hendikepa sprejemljiv, če je bil krog odigran:
− v odobreni obliki igre (glej pravilo 2.1a) na najmanjšem določenem
številu lukenj, potrebnih za rezultat na 9 ali 18 luknjah (glej pravilo 2.2),
− v družbi vsaj še ene osebe, ki je lahko tudi zapisovalec (pod pogojem,
da izpolnjuje vse druge zahteve po Pravilih golfa),
− po Pravilih golfa (glej pravilo 2.1b),
− na igrišču s trenutno oceno CR in SR, kjer se dolžina in normalna
težavnost igranja dosledno ohranjajo (glej dodatek G),
− na golf igrišču v aktivni sezoni.
Poleg tega mora biti rezultat igralca vedno potrjen v skladu s Pravili
hendikepa (glej pravilo 4.4).
Če ena ali več zgoraj navedenih zahtev ni izpolnjena, rezultat ni sprejemljiv za
namene hendikepa.

Pojasnila k pravilu 2.1:
2.1/1 - Rezultat je sprejemljiv za namene hendikepa tudi, če odigrane
luknje niso bile v zaporedju, ki ga je določila komisija
Pravilo 5.1 Pravil golfa zahteva, da se luknje v krogu igrajo po vrstnem redu,
ki ga določi komisija, pristojna za tekmovanje, ali komisija, ki je pristojna
za igrišče. Vendar je rezultat sprejemljiv za namene hendikepa tudi, če luknje v
krogu niso bile odigrane v zaporedju, ki ga je določila komisija.
Na primer:
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Ko je igrišče zelo zasedeno in začetek na alternativni luknji zagotavlja
primerno hitrost igranja.
Če bi igra v drugačnem vrstnem redu omogočila, da bi več igralcev
lahko zaključilo svoje runde, zlasti v obdobjih, ko je dan krajši.

2.1/2 - Status rezultatov doseženih na tekmovanju kjer se hkrati igra
Match in seštevna igra
Ko igralec tekmuje v Match dvoboju, hkrati pa igra seštevno igro in sta oba
formata igre dovoljena, je seštevni rezultat tisti, ki ga je treba predložiti za
namene hendikepa. Rezultata Match igre se ne sme oddati.
2.1/3 – Igralec odda rezultat za namene hendikepa, po igri na začasnih
zelenicah ali udarjališčih
Pooblaščena zveza mora ugotoviti, ali so rezultati, doseženi na igrišču z
začasnimi pogoji igranja, sprejemljivi za namene hendikepa. Pooblaščena
zveza mora tudi ugotoviti, ali je potrebna začasna sprememba ocene igrišča
(CR in SR), da bi odražala začasne spremembe (glej prilogo G).
2.1a Igranje v dovoljenem formatu igre
Dovoljeni formati igre so:
Format igre

Vrsta kroga

Število lukenj

Organizirano tekmovanje
Splošno igranje

9
9

18
18

Stableford – splošno igranje
Par/Bogey – organizirano tekmovanje

9
9

18
18

Par/Bogey – splošno igranje
Največji možen rezultat – organizirano
tekmovanje
Največji možen rezultat – splošno
igranje

9

18

9

18

9

18

Stableford – organizirano tekmovanje
Individualna
seštevna
igra

(i)

9

18

Krog, ki ga igralec odigra na ozemlju zveze, ki mu vodi hendikep.
Ob upoštevanju drugih določb v Hendikep pravilih mora igralec za
namene hendikepa predložiti sprejemljiv rezultat v dovoljeni obliki

PRAVILO 2
(ii)

(iii)
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igre, ki se odigra na ozemlju zveze, katera mu vodi hendikep (glej
diagram 2.1a).
Krog, ki ga igralec odigra na ozemlju zveze, katera mu ne vodi
hendikepa (tujina). Ob upoštevanju drugih določb v Pravilih
hendikepa:
− rezultat dosežen v dovoljeni oblike igre na ozemlju
v pristojnosti druge zveze, kjer je bil odigran krog, je sprejemljiv
za namene hendikepa in ga je treba predložiti, četudi format
igre ni dovoljen s strani igralčeve domače zveze.
− Rezultat dosežen v obliki igre, ki ni dovoljena na ozemlju v
pristojnosti zveze kjer je bil odigran krog, vendar je dovoljena
oblika igre v pristojnosti igralčeve domače zveze , je sprejemljiv
rezultat za namene hendikepa in ga je potrebno predložiti.
− Rezultat dosežen v obliki igre, ki ni dovoljena na ozemlju v
pristojnosti zveze, kjer je bil odigran krog, niti ni dovoljena
okviru pristojnosti domače zveze igralca, za namene hendikepa
ni sprejemljiv in ne sme biti objavljen v igralčevi Evidenci
rezultatov (glej diagram 2.1a.).

Najava namere za oddajo rezultata po splošni igri.
Igralec mora najaviti svojo namero, da bo po splošni igri
predložil sprejemljiv rezultat za namene hendikepa.
Taka najava mora biti opravljena:
− preden igralec začne krog, in
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v skladu z zahtevami ali pogoji, ki jih določi Hendikep
komisija in/ali pooblaščeno združenje.

Hendikep komisija lahko smatra, da je igralec predhodno najavil svoj namen,
da predloži sprejemljiv rezultat za namene hendikepa kadar igra dovoljeno
obliko igre na rednem, organiziranem dogodku, skupaj z drugimi igralci.

Pojasnila k pravilu 2.1a:
2.1a/1 – Rezultati, ki niso sprejemljivi za namene hendikepa
Nekateri formati igre in rezultati, ki se igrajo pod določenimi omejenimi pogoji
tekmovanja, niso sprejemljivi za namene hendikepa in ne smejo biti objavljeni v
Evidenci rezultatov.
Naslednji seznam ni preveč izčrpen in če je igralec v dvomih glede
sprejemljivega rezultata, je priporočljivo, da se pozanima pri golf klubu,
v katerem igra, ali pri pooblaščenem združenju.

PRAVILO 2
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2.1b Igranje v skladu s Pravili golfa
Krog mora biti odigran v skladu s Pravili golfa , da je sprejemljiv za namene
hendikepa, ob upoštevanju naslednjega:
(i)
Organizirana tekmovanja. V primeru, da je igralec izključen
s tekmovanja zaradi kršitve Pravil golfa, vendar ni pridobil
pomembne prednost v rezultatu, bi moral rezultat ostati sprejemljiv
za namene hendikepa.

(ii)

Če je igralec izključen s tekmovanja zaradi katerekoli druge
kršitve Pravil golfa, rezultat ni sprejemljiv za namene hendikepa.
Dokončno odločitev na podlagi vseh okoliščin sprejme tekmovalna
komisija.
Splošno igranje. Če organizirani dogodek ni tekmovalne narave,
rezultat ni sprejemljiv za hendikep, če igralec:
− krši Pravila golfa in ne uporabi pravilne kazni, ali
− namerno prezre Pravila golfa.

Če igralec upošteva in igra po določilih Lokalnega pravila, tudi če komisija na
tem igrišču teh določil ni sprejela, je rezultat še vedno sprejemljiv za namene
hendikepa. Enako velja v primeru, da igralec krši določilo lokalnega pravila, ki
ga je predpisala komisija.
Primeri situacij, ki se nanašajo na Lokalna pravila, kjer je lahko rezultat
sprejemljiv za namene hendikepa vključujejo:
− igralec je nadaljeval z alternativno možnostjo postopka olajšave z
udarcem in razdaljo kljub temu, da lokalno pravilo ne velja, ali
− Igralec je uporabil napravo za merjenje razdalje, kljub lokalnemu
pravilu, ki prepoveduje uporabo teh naprav.
Dokončno odločitev na podlagi vseh okoliščin sprejme tekmovalna komisija.

Pojasnila k pravilu 2.1b:
2.1b/1 - Primeri, ko je bil igralec izključen s tekmovanja, vendar ni dobil
pomembne rezultatske prednosti
Komisija ima diskrecijsko pravico, da sprejme rezultat za namene hendikepa,
če je igralec izključen s tekmovanja, vendar z rezultatom ni dosegel pomembne
prednosti.
Primeri situacij, kjer lahko komisija meni, da z rezultatom ni dosežena
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pomembna prednost, vključujejo:
Pravila
golfa

Vrsta diskvalifikacije

Priporočena akcija za
namene hendikepa

3.3b (1)/(2)

Števna kartica ni podpisana

Rezultat se upošteva

3.3b (2)

Števna kartica ni predložena
pravočasno
Rezultat luknje, vpisan na
števni kartici, je nižji od
dejanskega

Rezultat se upošteva

Na števni kartici manjka ali je
vpisan previsok hendikep

Dodajte ali prilagodite
hendikep in sprejmite rezultat

3.3b (3)
3.3b (4)

Rezultat se upošteva s
popravkom

2.1b/2 - Primeri, ko je bil igralec izključen s tekmovanja zaradi dejanja, ki
bi mu prineslo pomembno prednost v rezultatu
Primeri situacij, ko lahko komisija ugotovi, da je igralec v rezultatu pridobil
pomembno prednost, vključujejo:
Pravilo
golfa

Vrsta diskvalifikacije

Priporočeno
ukrepanje za
namene hendikepa

1.3b

Igralci se namerno strinjajo, da bodo kršili
pravilo ali predpisane kazni, za katere
vedo, da so v veljavi

Rezultat ni
sprejemljiv

4.1a
4.3a (1)

Izvedba udarca s palico, ki ni na spisku
dovoljenih palic
Uporaba naprave za merjenje razdalj, ki
meri tudi spremembo višine

Rezultat ni
sprejemljiv
Rezultat ni
sprejemljiv

2.1b/3 - Luknja, ki v splošni igri ni bila odigrana po Pravilih golfa
Če je igralec v splošni igri kršil Pravila golfa in zavestno ni uporabil pravilne
kazni, se rezultat ne sme sprejeti za namene hendikepa. V nekaterih
okoliščinah pa se lahko rezultati na posameznih luknjah prilagodijo na neto
dvojnemu bogey, da dobimo rezultat, sprejemljiv za namene hendikepa.
Če Hendikep komisija ugotovi, da igralec uporablja prilagoditev neto dvojni
bogey, da bi pridobil nepoštene prednosti pri točkovanju, mora Hendikep
komisija ukrepati v skladu s pravilom 7 Pravil o hendikepu.
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2.2 Najmanjše število odigranih lukenj za sprejemljiv rezultat
2.2a Rezultat za 18 lukenj
Da je rezultat za 18 lukenj sprejemljiv za namene hendikepa, je treba odigrati
najmanj 10 lukenj.
2.2b Rezultat za 9 lukenj
Da je rezultat za 9 lukenj sprejemljiv za namene hendikepa, je treba odigrati
vseh 9 lukenj. Če igralec ni igral vsaj 9 lukenj, rezultat ni sprejemljiv za namene
hendikepa.
Šteje se, da je bila luknja odigrana, če jo je igralec začel igrati.
Opomba:
Za sprejemljiv rezultat za 9 lukenj je treba odigrati 9 lukenj na ocenjenem
igrišču (CR in SR), (glej pravilo 2.1).
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PRAVILO 3
Prilagoditev rezultata na luknji
Načelo pravila:
Na rezultat za hendikep ne bi smel pretirano vplivati slab

rezultat na eni ali
dveh luknjah, saj ne odražata dokazane sposobnosti igralca. Poleg tega lahko
nepopolni rezultati in/ali rezultati, kjer igralec ni zaključil vsake luknje, nudijo
razumen dokaz o igralčevi sposobnosti in se jih lahko uporabi za namene
hendikepa.
Pravilo 3 zajema okoliščine, ko so rezultati lahko sprejemljivi in kako jih je treba
prilagoditi.

3.1 Največji možen rezultat za namene hendikepa
3.1a Preden igralec ima Hendikep indeks
Za igralca, ki predloži svoje prve rezultate za pridobitev začetnega Hendikep
indeksa, je največji možen rezultat na vsaki odigrani luknji omejen na par + 5
dodatnih udarcev (glej diagram 3.1a).
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3.1b Po vzpostavitvi Hendikep indeksa
Za igralca z uveljavljenim Hendikep indeksom je najvišji možen rezultat na vsaki
odigrani luknji omejen na neto dvoji bogey, izračunano na naslednji način:
Par luknje + 2 udarca + hendikep udarec (ci), ki ga igralec prejme za
posamezno luknjo *
(* ali minus hendikep udarci, ki jih plus hendikep igralec vrne za posamezno
luknjo).
(Glej diagram 3.1b.)
− Neto dvojni bogey je enak najnižjemu rezultatu na luknjo, za katerega
bi igralec dosegel nič Stableford točk.
− Število lukenj v krogu ni omejeno, kjer se uporabi neto dvojni bogey
prilagoditev.
− Če v pogojih tekmovanja (glej pravilo 7.2a) ali dodatek hendikepu,
obstajajo omejitve glede števila prejetih udarcev, se ta omejeni Igralni
hendikep sme uporabljati le za namene tekmovanja, na primer, da se
določi:
• končno uvrstitev in prejemnike nagrad ter
• število danih ali prejetih udarcev za različne oblike iger.
Igralčev poln, neomejen hendikep igrišča je treba uporabiti povsod, kjer gre za
neto dvojni bogey prilagoditev. Hendikep igrišča se v takih primerih zaokroži na
najbližje celo število (glej pravilo 6.1a/b).
− Kadar je izračunani hendikep igrišča višji od 54 in igralec prejme 4 ali
več udarcev po luknji, je največji možen rezultat za namene hendikepa
na posamezni luknji par + 5.
− Prilagoditev rezultata na luknji na neto dvojni bogey je lahko:
• o samodejna, kadar se uporablja vnos rezultatov „luknja za
luknjo“, ali
• o preračuna igralec sam, ko predloži prilagojeni bruto rezultat za
rundo.
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3.2 Ko se luknja ne igra
Obstajajo različne okoliščine, ki lahko povzročijo, da krog ni končan in se
nekatere luknje ne igrajo. Na primer zaradi:
− pojemajoče svetlobe ali slabega vremena,
− poškodbe ali bolezni igralca,
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dvoboj se zaključi pred zadnjo luknjo ali
komisija razglasi luknjo za neigralno zaradi vzdrževanja ali obnove.

Rezultat se lahko uporabi za namene hendikepa, če je rudna bila odigrana na
minimalnem številu lukenj zahtevanem za rezultat na 9 ali 18 luknjah (glej pravili
2.1 in 2.2 ).
Če je bilo odigrano minimalno zahtevano število lukenj in je razlog, da igralec
ne igra luknje veljaven, mora igralec uporabiti spodnjo tabelo, za sprejemljiv
rezultat na 18 luknjah:
Število
odigranih
lukenj

Razlika do
18 lukenj

Kakšen rezultat (-e) zabeležiti za luknje, ki
niso bile odigrane

Vsaj 10 lukenj

Razlika do
18 lukenj

Za prvo luknjo, ki ni bila odigrana
dodajte neto par plus en dodaten udarec
(ali enakovredne Stableford točke).

Vsaj 14 lukenj

Razlika do
18 lukenj

Dodajte neto par (ali enakovredne
Stableford točke).

Če razlog, da igralec ne odigra luknje ali lukenj, ni veljaven, lahko Hendikep
komisija razmisli o uporabi kazni (glej pravilo 7.1).
Opombe:
1. Igralčev poln, neomejen hendikep igrišča je treba uporabiti povsod, kjer se
uporablja neto par . Pri tem postopku se hendikep igrišča zaokroži na najbližje
celo število (glej pravilo 6.1).
2. Če ima igralec plus igralni hendikep in mora dati udarce, teče ta postopek
od luknje s stopnjo težavnosti 18 nazaj, razen če komisija določi drugače.
Torej bo igralec z igralnim hendikepom +3 dal tri udarce na luknjah z indeksom
težavnosti 18, 17 in 16.
Neto par rezultat na luknji se izračuna z odštevanjem danega udarca od para
luknje.
Na primer:

Par luknje
4

-

Dani udarci
1

=

Neto par rezultat na luknji
3
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Če je izid tekmovanja odločen, preden so zaključene vse luknje, igralec pa se
odloči igrati katero od preostalih lukenj, je treba zabeležiti dejanske rezultate za
preostale luknje.

Pojasnila k pravilu 3.2.:
3.2/1 - Neveljavni razlogi, da se luknja ne igra
V pravilu 3.2 je opisano, kakšen rezultat vrniti za luknjo, ki ni bila odigrana iz
utemeljenega razloga, da bi bilo še vedno mogoče predložiti sprejemljiv rezultat
za namene hendikepa.
Če se ugotovi, da igralec luknje ali lukenj ni igral zaradi neveljavnega razloga,
rezultat ne bo sprejemljiv za namene hendikepa. Neveljavni razlogi vključujejo,
vendar niso omejeni na:
− Če igralec določene luknje na igrišču ne igra, ker ve, da mu ta običajno
povzroča preglavice in bo verjetno vrnil visok rezultat za to luknjo.
− Zadnjih lukenj na igrišču ne odigra, da ne bi oddal visokega ali nizkega
rezultata.
V obeh primerih bi lahko Hendikep komisija dodala kazenski dodatek
igralčevemu rezultatu, če ugotovi, da so bila igralčeva dejanja namenjena
pridobivanju nepravične prednosti (glej pravilo 7.1b).
3.2/2 - Določitev rezultata za luknje, ki niso bile odigrane
Igralec mora dodati poljubno oznako ob vrnjenem rezultatu, ki vključuje luknje,
ki niso bile odigrane (glej Dodatek B, opomba 5). To bo zagotovilo, da se
lahko vsi postopki, določeni v Hendikep pravilih pravilno izvedejo, na primer
izračun Score Differential-a (SD) za rezultat na 9 luknjah (glej pravilo 5.1b) in
izračun morebitne prilagoditve za nenormalne igralne pogoje (glej pravilo 5.6).
Kadar so zahtevani rezultati po posameznih luknjah, mora igralec dodati
oznako na vsako luknjo, ki je ni odigral.

3.3 Igralec je luknjo začel igrati, vendar je ni končal
Če je začel igrati luknjo, vendar je zaradi opravičljivega razloga, skladno s
Hendikep pravili, ni dokončal, mora igralec zapisati svoj rezultat, ki ustreza
situaciji in glede na obliko igre, kot npr. neto dvojni bogey ali nič Stableford
točk.
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Opombe:
1. Če oblika igre igralcu ne dovoli, da pobere svojo žogo pred dokončanjem
luknje, na primer posamični bruto rezultat ali neto rezultat v seštevni igri, bo
igralec diskvalificiran.
2. V formatu najvišji možen rezultat v seštevni igri lahko pride do situacije, ko
igralec še ni dosegel svojega neto dvojnega bogeya, preden je že dosegel
največji rezultat, ki ga določajo pogoji tekmovanja. V takšnem primeru mora
igralec zabeležiti bodisi neto dvojni bogey ali nič Stableford točk (glej Pravila
golfa, pravilo 21.2).

36

P4

PRAVILO 4

PRAVILO 4
PREDLOŽITEV REZULTATA
Načelo pravila:
Pravilo 4 zajema postopek predložitve sprejemljivih rezultatov za namene
hendikepa, tako za pridobitev začetnega hendikep indeksa kot za vzdrževanje
uveljavljenega hendikep indeksa.
Pravočasna oddaja rezultatov s strani igralca ali katerega koli drugega
odgovornega ali pooblaščenega za oddajo rezultatov v igralčevem imenu
omogoča odzivne posodobitve in zagotavlja merjenje igralčevih sposobnosti v
realnem času .
V tem pravilu so opisane tudi informacije, ki jih morajo igralci predložiti za
sprejemljive rezultate in kako jih je mogoče preveriti.

4.1 Informacije, ki so potrebne za vpis rezultata
4.1a Splošno
(i) Rezultat, objavljen v igralčevi Evidenci, mora biti:
− sprejemljiv rezultat (glej pravilo 2.1), in
− vpisan v pravilnem časovnem zaporedju, tudi če je rezultat predložen
dan po odigranem krogu.
(ii) Rezultat je treba vpisati v igralčevo Evidenco rezultatov v obliki kot jo
predpiše pooblaščeno združenje. To je lahko v obliki rezultatov za posamezne
luknje (močno priporočljivo), v obliki prilagojenih bruto rezultatov ali Stableford
točk.
(iii) Ob predložitvi rezultata mora igralec zagotoviti, da se v Evidenco rezultatov
vključijo naslednje informacije :
− datum odigranega kroga,
− ocena igrišča (CR in SR) za udarjališča s katerih je igral in
− če je možno tudi par in stopnjo težavnosti za vsako luknjo.
Te informacije so običajno navedene na števni kartici.
(iv) Hendikep komisija bi morala zagotoviti, da se predloženi rezultat čim
prej objavi v igralčevo Evidenco rezultatov.
(v) Če je rezultat za neko rundo oddan dan po tem, ko je bila ta odigrana,
mora igralec poleg zgoraj opisanih zahtevanih informacij predložiti tudi izračun
dnevnih pogojev igranja (PCC).
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(glej Dodatek B - vzorec Evidence rezultatov)

Pojasnila k pravilu 4.1a:
4.1a/1– Ko se Par na števni kartici razlikuje od para, zabeleženega na
terminalu golf kluba ali drugi napravi, ki se uporablja za oddajo rezultatov
Pooblaščeno združenje ali po pooblastilu nacionalnega združenja je golf
klub tisti, ki je odgovoren za določanje parov . Zato v primerih, ko mora
igralec za namene hendikepa predložiti prilagojene rezultate po luknjah,
pravilne vrednosti parov za igrano igrišče pa niso jasne, mora igralec dobiti
potrditev o pravilnih vrednostih za pare, preden odda svoje rezultate po
luknjah za namene hendikepa.
4.1b Rezultati predloženi za vzpostavitev Hendikep indeksa
Rezultati, ki jih predloži igralec za pridobitev začetnega Hendikep indeksa,
morajo biti predloženi kot:
− rezultati po posameznih luknjah (močno priporočljivo), ali
− prilagojeni bruto rezultati za 9 ali 18 lukenj.
Za vse podrobnosti o igralčevi Evidenci rezultatov glejte Dodatek B.
4.2 Upravičenost do predložitve ocene
Sprejemljiv rezultat mora predložiti igralec, Hendikep komisija, komisija
pristojna za organizacijo tekmovanja, ali kdorkoli drug pooblaščen s strani
igralca.
4.3 Časovni okvir za oddajo rezultata
Igralec mora predložiti svoj rezultat čim prej na dan igre, po koncu kroga in
pred polnočjo (po lokalnem času).
Če igralec na dan igre ne odda svojega rezultata:
− njegov Hendikep indeks ne bo pravočasno posodobljen za naslednji
dan (glej pravilo 5.4) in
− njegov rezultat ne bo vključen v izračun dnevnih pogojev igranja
(PCC) (glej pravilo 5.6).
Ko se rezultat v Evidenco rezultatov objavi po dnevu igre in je PCC za dan
odigranega kroga že preračunan, je treba prilagoditev PCC še vedno uporabiti
za izračun Score Differential-a (SD) igralca, čeprav njegov rezultat ni bil
vključen v PCC.
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Če je rezultat predložen izven zaporedja:
− Rezultat je v igralčevo Evidenco rezultatov treba dodati v pravilnem
časovnem zaporedju.
− Objavljeno prilagoditev PCC za igrano igrišče za golf, na dan
odigranega kroga, je treba uporabiti za izračun Score Differential-a
(SD).
− Igralčev Hendikep indeks je potrebno preračunati.
Opomba: Hendikep komisija bi morala preučiti katerikoli ponavljajoč se primer,
ko igralec ni pravočasno predložil rezultata (glej pravilo 7.1b).
Če ni dokazov, da je igralec ravnal tako, da bi pridobil nepošteno prednost,
bi morali vsi rezultati, predloženi v vmesnem obdobju, veljati za namene
hendikepa.

4.4 Potrjevanje rezultata
Rezultat, predložen za namene hendikepa, mora biti potrjen s strani
zapisovalca (ki spremlja igralčev rezultat) v skladu s Pravili golfa.
Zapisovalec in igralec morata pri potrjevanju igralčevega rezultata upoštevati
določene odgovornosti, skladno s Pravili golfa (glej pravilo 3.3b v
Pravilih golfa).
Zapisovalec mora biti oseba, ki je sprejemljiva za Hendikep komisijo.

Pojasnila k pravilu 4.4:
4.4/1 - Pojasnilo pomena strokovnega pregleda kot metode potrjevanja
rezultatov
Medsebojno strokovno presojo običajno izvaja nekdo:
− ki igra v isti skupini ali je bil prisoten med rundo in ali
− je član istega golf kluba kot igralec.
V vseh primerih mora biti to nekdo, ki:
− ima razumno osnovo, na podlagi katere lahko podpre oddani rezultat,
ali pozove igralca zaradi kakršnekoli nepravilnosti v objavljenem
rezultatu, ali
− pozna igralčevo dokazano sposobnost in lahko razumno potrdi ali
izpodbija Hendikep indeks tega igralca.
Pozive ali spore je treba razčistiti z igralcem in/ali prijaviti Hendikep komisiji.
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Da se postopek strokovnega pregleda olajša, mora igralčeva Evidenca
rezultatov biti dostopna vsem ostalim članom v golf klubu (glej Dodatek B).

4.5 Število rezultatov, potrebnih za začetni Hendikep indeks
Za pridobitev začetnega Hendikep indeksa mora igralec predložiti sprejemljive
rezultate dosežene na najmanj 9 luknjah.
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PRAVILO 5
IZRAČUN HENDIKEP INDEKSA
Načelo pravila:
Hendikep indeks igralca mora predstavljati njegovo dokazano sposobnost
in, kadar je to primerno, biti odziven pri rezultatih, ki niso v skladu z igralčevo
dokazano sposobnostjo.
Pravilo 5 zajema postopek izračuna Hendikep indeksa in vključuje zaščitne
ukrepe, potrebne za zagotovitev, da igralčev hendikep indeks še naprej odraža
njegove sposobnosti in da se ohrani pravičnost za vse igralce golfa. Vključuje
mehanizme, ki:
− Upoštevajo pogoje, v katerih je bil odigran krog.
− Upoštevajo predhodno izkazano sposobnost v določenem časovnem
obdobju.
− V določenem časovnem obdobju omejijo gibanje Hendikep indeksa
igralca navzgor.
− Ko je oddan izjemen rezultat, uporabi dodatne prilagoditve igralčevega
Hendikep indeksa.

5.1 Izračun Score Differential-a
5.1a Za rezultate na 18 luknjah
Za namene tega pravila:
− Seštevna igra se nanaša na bruto rezultat, neto rezultat ali igro z
najvišjim možnim rezultatom.
− Oblika iger Stableford in Par/Bogey se obravnava ločeno.
Score Differential (SD) za 18 lukenj se izračuna na naslednji način in zaokroži
na najbližjo desetino, z .5 se zaokroži navzgor:
V oblikah seštevne igre:

Score
=
Differential (SD)

(113 ÷Slope
Rating )

x

( prilagojen bruto rezultat Course Rating - prilagoditev PCC )
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V Stableford oblikah:
Score Differential (SD)

=

(113 ÷Slope
Rating )

x

( par + hendikep igrišča (dosežene točke - 36) Course Rating prilagoditev PCC )

Opombe:
1. V oblikah igre Par/Bogey, ko se večinoma predloži rezultat proti igrišču, se
za izračun Score Differential-a, rezultat Par/Bogey pretvori v število „doseženih
točk z uporabo metode točkovanja za Stableford „. Rezultat na luknji, ki je
boljši od neto birdija ali slabši od neto bogeya ne bo dodatno obravnavan.
Zato za krog na 18 luknjah:
− Kadar je igralčev Par/Bogey rezultat proti igrišču izenačen (sicer znan
kot all-square), bi se to pretvorilo v 36 doseženih točk.
− Kadar je igralčev Par/Bogey rezultat proti igrišču čez ali pod:
−
za rezultat 3 pod bi se to pretvorilo v 39 doseženih točk.
−
pri rezultatu 4 čez bi se to pretvorilo v 32 doseženih točk.
2. Prilagoditev PCC je od -1,0 do +3,0 (glej pravilo 5.6).
5.1b Rezultat na 9 luknjah
Rezultat na 9 luknjah se poveča na Score Differential (SD), ki je enakovreden
tistemu za 18 lukenj za takojšnjo uporabo v Evidenci rezultatov.
• Rezultat na 9 luknjah se poveča na Score Differential (SD), ki je
enakovreden tistemu za 18 lukenj tako, da se za preostale luknje dodajo
neto pari z enim dodatnim udarcem za prvo luknjo, ki ni bila odigrana, ali
17 točk v Stableford igri (glej diagram 5.1 b/1).
• Drugih 9 lukenj, ki se uporabljajo preračun je vedno istih 9 lukenj, ki so
bile odigrane.
Rezultat za 9 lukenj se poveča na Score Differential (SD), ki je enakovreden
tistemu za 18 lukenj kot sledi in se zaokroži na najbližjo desetino, z .5 se
zaokroži navzgor:
V seštevnih oblikah (ki se za namene tega pravila nanašajo na bruto rezultat,
neto rezultat ali največji možen rezultat)

PRAVILO 5
Score Differential
=
(SD)

(113 ÷ Slope
Rating za 9
lukenj)

P5

x

(prilagojen bruto rezultat
- (Course Rating
- (0.5 x prilagoditev PCC))

x

( par + hendikep igrišča (skupno število točk - 36)
– Course Rating - (0.5 x
prilagoditev PCC ))
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V oblikah Stableford in Par/Bogey:
Score Differential
=
(SD)

(113 ÷ Slope
Rating za 9
lukenj)

Pri čemer:
− Slope Rating je enak Slope Rating-u za odigranih 9 lukenj.
− Prilagojen bruto rezultat je enak prilagojenemu bruto rezultatu za 9
odigranih lukenj, plus neto pari za drugih devet lukenj, plus en dodatni
udarec na 10. luknji. Izračuna se s pomočjo hendikepa igrišča za 18
lukenj, ki temelji na 9 odigranih luknjah.
− Skupno število točk je enako dejanskim Stableford točkam, doseženim
na 9 luknjah, plus 17 Stableford točk. Morebitni udarci, ki jih igralec
zaradi uporabe hendikepa za 9 lukenj, ni prejel, morajo pa biti
dodeljeni, ko se za preračun uporablja Hendikep za 18 lukenj, bodo
prav tako dodani skupnim točkam.
− Course Rating je enak Course Rating-u za odigranih 9 lukenj,
podvojeno.
− Par je enak paru za 9 lukenj , podvojen.
− Hendikep igrišča je enak hendikepu igrišča za 18 lukenj in temelji na
odigranih 9 luknjah.
− Uporabi se 50% preračunanih pogojev igranja (PCC) za dan.
Opombe:
1. V Par/Bogey oblikah igre, ko se predloži rezultat proti igrišču, se rezultat Par/
Bogey za 9 odigranih lukenj pretvori v število točk po Stablefordu. Rezultat
na luknji, ki je boljši od neto birdija ali slabši od neto bogeya ne bo dodatno
obravnavan. Zato za krog na 9 luknjah:
− Kadar je igralčev Par/Bogey rezultat proti igrišču izenačen (sicer znan
kot all-square), se to pretvori v 18 doseženih točk.
− Ko je igralčev Par/Bogey rezultat proti igrišču ali čez ali pod:
− o Pri rezultatu 3 pod bi to pretvorilo v 21 doseženih točk.
− o Pri rezultatu 4 čez bi to pretvorilo v 14 doseženih točk.
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Za namene preračuna Score Differential-a (SD) enakovrednega tistemu za 18
lukenj se doseženim točkam doda 17 Stableford točk.
2. Za izračun hendikepa igrišča za 18 lukenj, ki temelji na odigranih 9 luknjah
glej pravilo 6.1a.
3. Prilagoditev PCC za 18 lukenj je od -1,0 do +3,0 (glej pravilo 5.6).
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5.1c Zaokrožitev negativnega Score Differential-a
Če je prilagojeni bruto rezultat izračunan nižje od Course Ratinga, je Score
Differential (SD) negativno število. V takem primeru se zaokrožuje navzgor,
proti 0. Na primer:
− Če je Score Differential (SD) preračunan na -1.54, se zaokroži na -1.5
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Če je Score Differential (SD) preračunan na -1.55, se zaokroži na -1.5
Če je Score Differential (SD) preračunan na -1.56, se zaokroži na -1.6

5.2 Izračun Hendikep indeksa
5.2a Za manj kot 20 rezultatov
Hendikep indeks se izračuna iz najnižjih Score Differential-ov (SD) v Evidenci
rezultatov. Če Evidenca vsebuje manj kot 20 Score Differential-ov (SD), se za
določitev števila Score Differential-ov (SD) , ki jih je treba vključiti v izračun , up
orabi spodnja tabela. Rezultat izračuna zaokrožite na najbližjo desetino.
Število Score Differentials
v evidenci rezultatov

Score Diff., ki se uporabijo
za izračun Hendikep indeksa

Prilagoditev

1

Score Differential

-2.0

2

Najnižji (1)

-2.0

3

Najnižji (1)

-2.0

4

Najnižji (1)

-1.0

5

Najnižji (1)

0

6

Povprečje najnižjih 2

-1.0

7 ali 8

Povprečje najnižjih 2

0

9 ali 11

Povprečje najnižjih 3

0

12 ali 14

Povprečje najnižjih 4

0

15 ali 16

Povprečje najnižjih 5

0

17 ali 18

Povprečje najnižjih 6

0

19

Povprečje najnižjih 7

0

20

Povprečje najnižjih 8

0

Dodelitev začetnega Hendikep indeksa
Na podlagi kakršnihkoli dodatnih podatkov o dokazani sposobnosti
igralca lahko Hendikep komisija spremeni začetni Hendikep indeks
igralca navzgor ali navzdol (glej pravilo 7.1a).
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Za naslednje igralce se lahko od Hendikep komisije zahteva, da razmisli o
dodelitvi nižjega Hendikep indeksa:
− Izkušeni igralci, ki se po daljši odsotnosti vračajo v igro.
− Izkušeni igralci, ki še nikoli prej niso imeli Hendikep indeksa.
− Profesionalni igralci, ki se vračajo v amaterski status.
V takšnih okoliščinah mora Hendikep komisija upoštevati postopke določene
pri pooblaščenih združenjih in pridobiti potrditev, preden dodeli Hendikep
indeks, ki je nižji od 2,0 za moške in 2,0 za ženske.

Pojasnila k pravilu 5.2a:
5.2a/1 - Sprememba začetnega Hendikep indeksa igralca zaradi dokazov
o prejšnji sposobnosti
Igralec predloži tri rezultate, da pridobi začetni Hendikep indeks, kar ima za
posledico izračunane Score Differential-e (SD) 15,3, 15,2 in 16,6.
To bi pomenilo začetni Hendikep indeks:
Najnižji Score Differential
(SD)
15.2

-

Prilagoditev

=

2

Začetni Hendikep indeks
13.2

Hendikep komisija ima podatek, da je igralec, ki se je po dolgih letih odsotnosti
ponovno pridružil golf klubu, kot mladi golfist igral dobro in je imel Hendikep
indeks okrog 8,0.
Na podlagi razpoložljivih dokazov lahko Hendikep komisija prilagodi izračunani
začetni Hendikep indeks igralca tako, da bolje odraža predhodno izkazano
sposobnost.
5.2a/2 - Sprememba začetnega Hendikep indeksa igralca, kadar so
poznejši rezultati bistveno drugačni od pričakovanih
Igralec predloži tri rezultate, da pridobi začetni Hendikep indeks. Preračun
Score Differential-ov (SD) je: 40,7, 42,4 in 36,1.
To bi pomenilo začetni Hendikep indeks:
Najnižji Score Differential (SD)
36.1

-

Prilagoditev
2

=

začetni Hendikep indeks
34.1

Igralec nato predloži še tri rezultate, kjer so Score Differential-i (SD): 45,9, 43,6
in 45,0.
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Po teh šestih rezultatih bi igralčev Hendikep indeks bil:
Povprečje najnižjih dveh

(SD)
38.4

-

Prilagoditev
1

=

začetni Hendikep
indeks
37.4

Pri pregledu igralčevega izračunanega Hendikep indeksa igralca glede na
njegove rezultate se Hendikep komisija v tem primeru lahko odloči, da se
prilagoditev -1 umakne in tako zagotovi, da izračunani Hendikep indeks bolje
odraža igralčeve sposobnosti.
5.2b Za 20 rezultatov
Hendikep indeks se izračuna iz najnižjih Score Differential-ov (SD) v Evidenci
rezultatov. Če Evidenca vsebuje vsaj 20 Score Differential-ov (SD), je
postopek za izračun Hendikep indeksa:
− Izračunano povprečje najnižjih 8 od zadnjih 20 Score Differentialov (SD) (ki vključujejo prilagoditve zaradi izjemnih rezultatov in/ali
preglede komisije), ki se zaokroži na najbližjo desetino.
− Izračunana razlika med povprečjem najnižjih 8 Score Differential-ov
(SD) in najnižjim Hendikep indeksom.
• Če je razlika večja od 3, se uporabi mehka omejitev.
• Če je razlika večja od 5 tudi še po mehki omejitvi, nastopi še trda
omejitev.
(Glej pravilo 5.8.)
5.2c za Plus Hendikep indeks
Kadar je v igralčevi Evidenci rezultatov 20 Score Differential-ov (SD) in se
Hendikep Indeks izračuna kot negativno število, to predstavlja plus Hendikep
Indeks.
Ko igralčev začetni Hendikep indeks pade v spodnji konec območja hendikepa
tako za moške kot ženske, mora Hendikep komisija upoštevati vse postopke,
ki jih določi pooblaščeno združenje, preden izda Hendikep indeks, ki je pod
določeno stopnjo (glej pravilo 5.2a).

5.3 Najvišji Hendikep indeks
Najvišji Hendikep indeks, ki se ga lahko izda igralcu, je 54,0.
Opomba: Komisija, pristojna za tekmovanje, lahko določi najvišjo omejitev za
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prijavo na tekmovanje (glej pravilo 7.2).

5.4 Pogostost revizije posodobitev Hendikep indeksa
Igralčev Hendikep indeks je treba posodobiti najpozneje naslednji dan po
predložitvi rezultata, ali čim prej po tem.
V primeru, ko igralec pred posodobitvijo Hendikep indeksa igra nov krog, tudi
če se v enem dnevu igra več krogov, je priporočljivo, da igralec uporabi svoj
obstoječi Hendikep indeks . Vendar pa lahko v določenih okoliščinah komisija,
pristojna za tekmovanje (ali Hendikep komisija ), odloči, kateri igralni Hendikep
naj igralec uporabi (glej pravilo 7.2).

Pojasnila k pravilu 5.4 :
5.4/1 - Primer, ko komisija, ki vodi tekmovanje, sme prilagoditi igralčev
igralni hendikep
V primeru, ko je igralec v dopoldanskem krogu v dovoljenem formatu igre
izjemno dobro igral ter isti dan, kasneje igra še en tekmovalni krog in se njegov
Hendikep indeks ne bo posodobil do naslednjega dne, se komisija pristojna za
tekmovanje lahko odloči prilagoditi igralni hendikep tega igralca.
Komisija bi morala upoštevati vse razpoložljive informacije vključno s
posledicami, ki bi jih lahko imel rezultat na Hendikep indeks igralca in ali bi
igralec dobil kakšno nepošteno prednost, ker njegov Hendikep indeks ni bil
posodobljen, preden se odloči, ali bo prilagodila njegov igralni hendikep.
5.4/2 - Odgovornost golf kluba, da čim prej objavi rezultate
Kadar je golf klub zadolžen, da na koncu vsakega dne objavi rezultate, mora to
storiti čim prej in po možnosti pred polnočjo, skladno s Pravili o hendikepu. To
je pomembno, ker:
− Zagotovi, da se Hendikep indeks igralca posodobi čim prej po
odigranem krogu (glej pravilo 5.4).
− Omogoča izvedbo izračuna pogojev igranja (glej pravilo 5.6).
− Zagotovi, da so po potrebi rezultati na voljo ocene za strokovno
preverjanje.
− Omogoča Hendikep komisiji, da opravlja svoje druge naloge (glej
Pravilo 7.1b).
Neizvajanje te nalog lahko ogrozi integriteto Pravil hendikepa.
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5.5 Staranje rezultatov in njihova izločitev iz Hendikep
indeksa
Rezultat je še naprej del izračuna Hendikep indeksa, če ostaja med zadnjimi 20
igralčevimi zabeleženimi rezultati, ne glede na starost rezultata.
Če je potrebno, se rezultat za 9 lukenj, ki čaka, da bo združen z drugim
rezultatom za 9 luknjami, obdrži, dokler ne postane starejši od dvajsetega
najstarejšega rezultata za 18 luknjami v Evidenci. Ko se to zgodi, se ta rezultat
zavrže.
Hendikep Indeks preneha veljati le, ko igralec ni več član vsaj enega golf kluba.
Opomba: Če je mogoče, je treba hraniti igralčevo Evidenco rezultatov. To
bo v pomoč Hendikep komisiji, v primeru, da bo igralec v prihodnosti spet
pridobil Hendikep indeks.

5.6 Izračun pogojev igranja
Načelo pravila:
Course Rating-i temeljijo na normalnih igralnih pogojih, vendar se težavnost
igrišča za golf lahko iz dneva v dan zelo spreminja zaradi:
− pogojev igrišča,
− vremenskih razmer in/ali
− postavitve igrišča.
Izračun pogojev igranja (PCC) določa, ali so se igralni pogoji na dan tako
razlikovali od običajnih pogojev, da je za kompenzacijo tega stanja potrebna
prilagoditev. Je dnevni statistični postopek, ki primerja rezultate, ki jih
predložijo igralci v nekem dnevu, s pričakovanimi rezultatskimi vzorci.
Namen te funkcije v izračunu hendikepa je prepoznati, da je povprečni rezultat
dosežen v težjih igralnih pogojih lahko boljši od dobrega, ki je bil oddan na
dan, ko so bili igralni pogoji lažji. Če tak rezultat ne bi bil ustrezno prilagojen, bi
lahko izpadel iz preračuna Hendikep indeksa.
Če PCC določi, da so oddani sprejemljivi rezultati v skladu s pričakovanimi
rezultatskimi vzorci točkovanja, potem prilagoditve ni.
Izračunana prilagoditev je odvisna od:
− Če je svoj pričakovani rezultat doseglo bistveno manj igralcev, kot
je bilo pričakovano, se smatra, da so bili pogoji za igranje težji od
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normalnih.
− Če je svoj pričakovani rezultat doseglo več igralcev, kot je bilo
pričakovano, se smatra, da so bili pogoji za igranje lažji od normalnih.
Izračun pogojev igranja (PCC) :
− Na splošno se izvaja samo enkrat na dan.
− Za sprejemljive rezultate upošteva dnevno oddane rezultate na
igrišču in zahteva vsaj osem sprejemljivih rezultatov, da se določi, ali je
potrebna prilagoditev.
− Vključuje le sprejemljive rezultate, ki jih predložijo igralci s Hendikep
indeksom 36,0 ali manj.
− Je enak nič, če je oddanih manj kot osem sprejemljivih rezultatov .
− Če je mogoče, ne vključuje rezultatov, ki dopolnjeni do 9 ali 18 lukenj.
− Lahko določi prilagoditev -1,0, 0,0, +1,0, +2,0 ali +3,0 in se uporablja
pri izračunu Score Differential-ov (SD) za vse igralce.

Pojasnila k pravilu 5.6:
5.6/1 - Postopek za izračun pogojev igranja
Izračun pogojev igranja (PCC) bo potekal avtomatsko in ga je mogoče povzeti
na naslednji način:
1. Izračuna se pričakovani rezultat za vsakega igralca, ki izpolnjuje pogoje.
2. Izračuna se pričakovano standardno odstopanje Score Differential-ov (SD)
na igrišču ter pri tem vključi vse veljavne Slope Rating-e.
3. Ugotovi se, koliko igralcev je na dan doseglo boljši ali slabši rezultat od
pričakovanega.
4. Delež igralcev, ki predložijo enak, boljši ali slabši rezultat od pričakovanega
rezultatskega obsega določa, ali je potrebna prilagoditev PCC .
5. Če je potrebna prilagoditev, se določi za koliko težje ali lažje je bilo golf
igrišče tisti dan.
6. Na podlagi teh izračunov se določi končno prilagoditev PCC, ki je potrebna
za igro na ta dan.
7. Prilagoditev PCC se uporablja kot celo število.
Opombe:
− Za uporabo PCC prilagoditve pri izračunu Score Differential-a (SD) glej
pravilo 5.1a (za rezultat na 18 luknjah) in pravilo 5.1b (za rezultat na 9
luknjah).
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Sprejemljivi rezultati na 9 luknjah se za vključitev v PCC
podvojijo, skupaj s podvojenim Course Rating-om in Slope Rating-om
za 9 lukenj.
PCC se uveljavi za vse sprejemljive rezultate, ki so predloženi na dan
igre in vse rezultate za nazaj, odigrane na ta dan, vendar predložene
kasneje.

5.6/2 - Okoliščine, ki utegnejo v enem dnevu povzročiti več kot en izračun
igralnih pogojev
Pravilo 5.6 priporoča, da se na dan izvede samo en izračun pogojev igranja
(PCC).
Lahko pa pride do okoliščin, ki zahtevajo izračun ločenega PCC-ja za del
dneva ali za določeno tekmovanje. Na primer:
− Izjemno spremenljivo vreme v nekem dnevu.
− Struktura igralcev na tekmovanju , ki se igra v nekem dnevu, se
bistveno razlikuje od strukture igralcev, ki so istega dne igrali splošne
kroge.
5.6/3 - Kako narediti ločen izračun pogojev igranja za določeno
tekmovanje in kakšno prilagoditev uporabiti za splošno odigrane kroge
istega dne
V okoliščinah, ko se za določeno tekmovanje naredi ločen izračun pogojev
igranja (PCC):
− Za izračun ločenega PCC se upoštevajo samo rezultati tistih igralcev,
ki so sodelovali na tekmovanju .
− Vsaka izračunana prilagoditev iz ločenega PCC-ja bo uporabljena
le za izračun Score Differential-ov (SD) igralcev, ki so sodelovali na
tekmovanju.
− Za vse ostale igralce, ki so istega dne igrali na istem igrišču, se
uporabi PCC preračunan iz vseh sprejemljivih rezultatov tistega dne
(vključno z rezultati igralcev, ki so sodelovali na tekmovanju).
5.6/4 - Igralec v istem dnevu igra več krogov na istem igrišču in narejen je
ločen izračun pogojev igranja
Če igralec v istem dnevu igra dve ali več rund na istem igrišču in se za enega
ali več krogov preračuna ločen PCC, se za vsakega od izračunanih Score
Differential-ov (SD) tega igralca lahko uporabi drugačna prilagoditev PCC .
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5.6/5 – Runda odigrana drugje, rezultat pa oddan v domačem klubu
Ko igralec odda rezultat v svojem domačem klubu po igri odigrani na
nekem drugem igrišču, mora za to igrišče na dan, ko je tam igral pridobiti
tudi preračun PCC. Ta se potem uporabi pri preračunu igralčevega Score
Differential-a (SD), preden se posodobi igralčev Hendikep indeks.
5.6/6 - Izvedba izračuna pogojev igranja na golf igrišču s 27 luknjami
Golf igrišče ima trikrat po 9 lukenj, znanih kot Južno, Vzhodno in Zahodno
igrišče. Zasnova in postavitev treh igrišč omogoča, da golfisti igrajo (a) samo 9
lukenj na katerem koli igrišču ali (b) 18 lukenj v poljubni kombinaciji 9 lukenj (2 x
Južno, Južno/Vzhodno, Južno/Zahodno, 2 x Vzhodno, Vzhodno/Zahodno in 2
x Zahodno).
Izračun pogojev igranja (PCC) se izvede za katero koli igrišče z 18 luknjami, ki
mu je bila dodeljena ocena težavnosti igrišča (CR in SR).
Če so izpolnjena vsa merila skladno s pravilom 5.6, se vsak dan
izvede PCC za vsako kombinacijo 18 lukenj.
5.6/7 - Uporaba preračuna igralnih pogojev (PCC) pri igranju 9 lukenj na
golf igrišču s 27 luknjami
Golf igrišče ima trikrat po 9 lukenj, poznanih kot Južno, Vzhodno in Zahodno
igrišče. Zasnova in postavitev treh igrišč omogoča, da golfisti igrajo (a) samo 9
lukenj na katerem koli igrišču ali (b) 18 lukenj v poljubni kombinaciji 9 lukenj (2 x
Južno, Južno/Vzhodno, Južno/Zahodno, 2 x Vzhodno, Vzhodno/Zahodno in 2
x Zahodno).
Za igralca, ki je na Južnem igrišču odigral samo 9 lukenj:
− Njegov rezultat se upošteva pri izračunu pogojev igranja (PCC) za
vsako kombinacijo Južno /Južno, Južno /Vzhodno in Južno/Zahodno
igrišče z 18 luknjami.
− Njegov rezultat se bo podvojil, uporabi se ocena težavnosti igrišča (CR
in SR) za istih 9 lukenj, kot jih je odigral, .
− Če so izpolnjena vsa merila skladno s pravilom 5.6,
bo PCC preračunan za vsako 18-lukenjsko kombinacijo.
− Za računanje igralčevega Score Differential-a (SD)se uporabi 50%
prilagoditve PCC za kombinacijo Južno/Južno igrišče.
− Če se za kombinacijo Južno/Južno igrišče ne izvede PCC, se
za izračun Score Differential-a (SD) igralca ne bo uporabila
prilagoditev PCC . To velja tudi, če se prilagoditev PCC izvede za
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druge kombinacije z 18 luknjami, ki vključujejo Južno golf igrišče.

5.7 Najnižji Hendikep indeks
Najnižji Hendikep indeks predstavlja dokazano sposobnost igralca, za obdobje
365 dni pred dnevom, na katerega je v Evidenco njegovih rezultatov dodan
najnovejši rezultat. Najnižji Hendikep indeks zagotavlja referenčno točko, s
katero se lahko primerja trenutni Hendikep indeks.
− Najnižji Hendikep indeks se vzpostavi, ko ima igralec vsaj
20 sprejemljivih rezultatov v svoji Evidenci rezultatov.
− Ko ima igralec najnižji Hendikep indeks, se ga ponovno oceni
vsakokrat, ko igralec predloži nov sprejemljiv rezultat in mora biti
prikazan v njegovi Evidenci rezultatov.
− Na novo določen najnižji Hendikep indeks se upošteva pri obdelavi
igralčevega naslednjega predloženega sprejemljivega rezultata. Najnižji
Hendikep indeks se lahko obdrži več kot 365 dni, dokler igralec spet
ne predloži novega sprejemljivega rezultata.

Pojasnila k pravilu 5.7:
5.7/1 - Okoliščine, ko je igralčev najnižji Hendikep indeks starejši od 365
dni
Pravilo 5.7 določa, da lahko je obdobje od doseženega najnižjega Hendikep
indeksa do novega sprejemljivega rezultata lahko dolgo 365 dni in več. Kot
rezultat, se najnižji Hendikep indeks, ki je starejši od 365 dni, še vedno lahko
upošteva pri izračunu igralčevega Hendikep indeksa.
Na primer:
Igralec je 1. januarja 2021 predložil rezultat in njegov preračunani Hendikep
indeks je 12.3. Njihov najnižji Hendikep indeks v tem trenutku je 10,6, določen
1. marca 2020.
Ko igralec 1. aprila 2021predloži svoj naslednji rezultat, se bo pri izračunu
posodobljenega Hendikep indeksa njegov najnižji Hendikep indeks 10,6
še vedno upošteval, čeprav je star več kot 365 dni. To je zato, ker je
365-dnevni časovni okvir pred datumom, ko je bil dosežen zadnji rezultat v
igralčevi Evidenci, kar je v tem primeru obdobje med 1. januarjem 2021 in
1. januarjem 2020. Ko se izračuna njegov posodobljeni Hendikep indeks, se
novi najnižji Hendikep indeks nahaja znotraj 365-dnevnega obdobja med 1.
aprilom 2021 in 1. aprilom 2020.
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5.7/2 - Okoliščina, ko je najnižji Hendikep indeks tudi trenutni Hendikep
indeks
Potem ko je 1. aprila 2021 predložil rezultat, si igralec vzame premor in
novi sprejemljiv rezultat šele 1. julija 2022. Pri izračunavanju igralčevega
posodobljenega Hendikep indeksa se kot referenčno točko uporabi najnižji
Hendikep indeks v 365 dneh dosežen pred 1. aprilom 2021.
Igralec nato odigra naslednji krog 1. avgusta 2022. Za določitev njegovega
najnižjega Hendikep indeksa se uporabi 365-dnevno obdobje pred 1. julijem
2022, vendar v tem časovnem okviru ni bilo predloženih nobenih drugih
rezultatov. Zato v tej situaciji igralčev trenutni Hendikep indeks postane hkrati
tudi njegov najnižji Hendikep indeks.

5.8 Omejitev gibanja Hendikep indeksa navzgor
V postopku omejitve sta dve sprožilni točki:
(i)
Mehka omejitev. Mehka omejitev se sproži, ko je razlika
med igralčevim novo izračunanim Hendikep indeksom
in njegovim najnižjim Hendikep indeksom večja od 3,0
udarcev.

(ii)

Kadar je izračun povečanja Hendikep indeksa večji od 3,0
udarcev, je vrednost nad 3,0 udarci omejena na 50% tega
povečanja.
Trda omejitev. Trda omejitev se sproži, da omeji povišanje
igralčevega Hendikep indeksa, ko je že nastopila mehka
omejitev. Povišanje se omeji na 5.0 udarcev nad igralčevim
najnižjim Hendikep indeksom.

Pri znižanju igralčevega Hendikep indeksa omejitve ni.
Postopki mehke in trde omejitve se sprožijo šele, ko ima igralec najnižji
Hendikep indeks (glej diagram 5.8.).

5.9 Oddaja izjemnega rezultata
Ko je v Evidenco igralčevih rezultatov objavljen izjemen rezultat, se Hendikep
indeks zmanjša skladno s spodnjo tabelo za prilagajanje:
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Število udarcev (SD) je nižje od igralčevega Hendikep indeksa v veljavi, ko je bil odigran krog

Izjemno znižanje rezultata

7,0 - 9,9

-1,0

10,0 ali več

-2,0

−
−
−
−

Znižanje se lahko uporabi na podlagi enega samega izjemnega
rezultata.
Znižanja za več izjemnih rezultatov se uporabijo kumulativno.
Znižanje je samodejno, znotraj preračuna posodobljenega Hendikep
indeksa, po predložitvi izjemnega rezultata.
Znižanje zaradi izjemnega rezultata se odrazi tudi v prilagoditvi
zadnjih 20 Score Differential-ov (SD) zabeleženih v igralčevi Evidenci
rezultatov, ki vključuje izjemni rezultat. Posledično bo vpliv znižanja
prisoten tudi po predložitvi naslednjega rezultata, vendar bo sčasoma,
ko bodo predloženi novi rezultati, zbledel.
Če ima igralec v trenutku, ko je predložil izjemen rezultat v svoji
Evidenci rezultatov manj kot 20 Score Differential-ov (SD), se znižanje
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odrazi na vseh zabeleženih Score Differential-ih (SD), vključno z
izjemnim rezultatom.
Dodatna obvestila o pregledu hendikepa bodo dana Hendikep komisiji
v obravnavo, ko:
• Se za igralčev Hendikep indeks uveljavi več znižanj zaradi izjemnih
rezultatov.
• Je Score Differential (SD) 10.0 ali več udarcev pod igralčevim
Hendikep indeksom v veljavi, ko je bil odigran ta krog in se je
sprožilo znižanje za -2,0 zaradi izjemnega rezultata.
Hendikep komisija lahko razveljavi vse prilagoditve za izjemen
rezultat, če meni, da bi Hendikep indeks igralca zaradi teh prilagoditev
ne bil pravi odraz njegovih dokazanih sposobnosti (glej pravilo 7.1a).

(Glej diagram 5.9.)
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PRAVILO 6									
Hendikep igrišča in izračun igralnega hendikepa
Načelo pravila:
Izračun hendikepa igrišča pretvori Hendikep indeks v število udarcev, ki
jih igralec potrebuje za igranje katerega koli golf igrišča z oceno težavnosti
(CR in SR). To omogoča prenosljivost Hendikep indeksa igralca, kjerkoli
igra. Preračun v igralni hendikep pa omogoča pravičnost med igralci vseh
stopenj hendikepa v različnih oblikah igre. Igralni hendikep je
izračunan z uporabo ustreznega dodatka za hendikep h igralčevemu hendikepu
igrišča. Pri oblikah igre, pri katerih je v veljavi 100-odstotni dodatek za
hendikep, bo igralni hendikep enak hendikepu igrišča.
Hendikep igrišča - Za namene hendikepa se hendikep igrišča uporabi zato, da
se lahko določi število udarcev, ki jih igralec prejme (ali da) na kateremkoli golf
igrišču in za pravilno uporabo neto par in neto bogey prilagoditev.
Igralni hendikep - Z namenom vzpostaviti enakost se izračuna igralni hendikep,
ki določi število udarcev, ki jih vsak igralec prejme ali da. Tako se zagotovi, da
lahko vsi igralci uživajo v pošteni in enakovredni igri kadar tekmujejo proti ali
igrajo drug z drugim.

6.1 Izračun hendikepa igrišča
6.1a Za krog na 18 luknjah
Hendikep igrišča za 18 lukenj se izračuna na naslednji način:

Hendikep
igrišča

=

Hendikep
indeks

x

( Slope Rating ÷113)

+

( Course rating
- par)

Opomba: Hendikep igrišča za 18 lukenj, ki temelji na istih 9 luknjah, se
izračuna na naslednji način:
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Hendikep
indeks

x

( Slope Rating za
9 lukenj ÷ 113)

+

(2 x Course rating za 9
lukenj - 2 x par za 9 lukenj)

6.1b Za krog na 9 luknjah
Hendikep igrišča z 9 luknjami se izračuna na naslednji način:
Hendikep
igrišča

=

(Hendikep
indeks ÷ 2)

x

(Slope Rating za 9
lukenj ÷ 113)

+

(Course Rating za
9 lukenj - par za 9
lukenj)

(Glej Dodatek E za napotke o dodelitvi indeksa udarcev za kroge z 9
luknjami.)
Pojasnilo k pravilu 6.1b:
6.1b/1 - Uporaba ocene težavnosti igrišča (CR in SR) pri izračunu
hendikepa igrišča za igro na 9 lukenj
Ko pooblaščeno združenje izda ocene težavnosti igrišč (CR in SR) golf
klubom, je treba ocenam za 18 lukenj dodati tudi ocene za prvih in drugih 9
lukenj.
Na primer:
Bela udarjališča (moški)
Course Rating
18 lukenj
Luknje 1-9
Luknje 10-18

73.1
36.1
37,0

Bela udarjališča (ženske)

Rating

Slope

Course
Rating

Rating

Slope

132
132
131

75.5
37.3
38.2

138
135
141

Izračun hendikepa igrišča na 9 luknjah mora uporabljati pravilen Course Rating
za igrano igrišče z 9 luknjami .
Opomba: Izračunani hendikep igrišča za 18 ali 9 lukenj se zaokroži na najbližje
celo število, z .5 zaokroži navzgor:
− Uporaba prilagoditve za največji možen rezultat na luknji (glej pravilo
3.1) in kadar luknja ni odigrana (glej pravilo 3.2).
− Kadar je to primerno pri izračunu Score Differential-a (SD).
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V nasprotnem primeru se obdrži celotna izračunana vrednost, zaokroževanje
pa se zgodi šele po izračunu igralnega hendikepa.

6.2 Izračun igralnega hendikepa
6.2a Standardni izračun
Igralni hendikep se izračuna na naslednji način: Igralni hendikep = Hendikep
igrišča x dodatek hendikepu
Izračunani igralni hendikep se zaokroži na najbližje celo število, z .5 zaokroži
navzgor.
Za priporočene dodatke hendikepu glejte Dodatek C.
6.2b Izračun, kadar je na tekmovanju v uporabi več udarjališč z različnimi
pari
Za namene tega pravila:
− Seštevna igra se nanaša na bruto rezultat, neto rezultat ali oblike iger z
največjim možnim številom udarcev.
− Oblike iger Stableford in Par/Bogey se obravnavajo ločeno.
Ko se tekmovanje igra z dveh ali več različnih setov udarjališč (kot dogodki
mešani po spolu ali sposobnostih), glede na obliko igre in razliko v paru glede
na udarjališče, je standardnemu izračunu igralnega hendikepa morda potrebno
dodati udarce, da se ohrani enakost in določijo končne uvrstitve, rezultati in
nagrade.
(i)
Oblika seštevne igre in Match igre (kjer se rezultati zabeležijo kot
bruto ali neto rezultati). Igralec, ki tekmuje s seta udarjališč z večjim
parom, mora prejeti dodatne udarce za krog. Število teh udarcev
je razlika med parom, ki ga imajo udarjališča s katerih igralec igra
in najnižjim parom z drugih udarjališč.
Ti dodatni udarci se dodajo igralčevemu igralnemu hendikepu na
naslednji način:
Igralni hendikep = ( hendikep igrišča x dodatek
hendikepu ) + razlika v parih
Opomba: Kot alternativa, kadar večina tekmovalcev igrajo z
udarjališč z največjim parom, se lahko igralcem, ki tekmujejo z
udarjališč z nižjim parom dodeli manjše število udarcev za krog, ki
je enako razliki med pari.
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Obliki seštevne in Match igre (kjer se rezultati zapisujejo glede na
par). Ker se igralčev neto (ali bruto) status za krog glede na par z
drugimi igralci primerja direktno, se standardnemu preračunu za
igralni hendikep ne dodaja udarcev, tudi če obstaja razlika v parih z
različnih setov udarjališč.
Oblike Stableford igre. Ker se igralčevo skupno število Stableford
točk za krog primerja neposredno s številom točk drugih igralcev,
se pri standardnem izračunu igralnega hendikepa ne dodaja
dodatnih udarcev, tudi če obstaja razlika v parih z različnih setov
udarjališč.
Par/Bogey oblike iger. Ker se rezultat igralca za krog v Par/Bogey
igri primerja neposredno z rezultatom vseh ostalih igralcev, se pri
standardnem izračunu igralnega hendikepa ne dodaja dodatnih
udarcev, tudi če obstaja razlika v parih z različnih setov udarjališč.
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PRAVILO 7 								
Ukrepi komisije
Načelo pravila:
Hendikep komisija igra ključno vlogo pri uspešni administraciji igralčevega
Hendikep indeksa in je opremljena z orodji za posredovanje, ko izračunani
Hendikep indeks ne odraža več igralčeve izkazane sposobnosti.
Če so ustrezno uporabljena, ta orodja omogočajo pravično in dosledno
obravnavanje igralcev od golf kluba do golf kluba.
Komisija, ki je pristojna za tekmovanje, ima tudi pomembno vlogo pri določanju
ustreznih pogojev tekmovanja za vse sodelujoče igralce.

7.1 Hendikep komisija
7.1a Izvajanje pregleda hendikepa in prilagajanje Hendikep indeksa
Opravljanje pregleda hendikepa. Hendikep komisija bi
morala pregledati Hendikep indeks igralca po postopkih iz
dodatka D.

(i)

−
−
−

Hendikep komisiji močno priporočamo, da vsako
leto pregleda hendikep.
Pregled hendikepa se na zahtevo igralca ali drugega igralca
lahko izvede kadarkoli.
Pred katerokoli prilagoditvijo Hendikep
indeksa igralca mora Hendikep komisija natančno preučiti
vse razpoložljive dokaze, vključno z naslednjim:
• Ali je na igralčev potencial vplivala začasna/trajna
poškodba ali bolezen, katere obseg je dovolj velik,
da ima vpliv na igralčevo sposobnost za pošteno
in enakopravno igro z drugimi igralci ali proti njim.
• Morebitne omejitve, ki jih je igralec prej imel.
• Ali se igralčeva sposobnost hitro izboljšuje ali
upada.
• Ali igralec igra bistveno drugače v eni obliki
igre v primerjavi z drugo obliko, na primer na
organiziranih tekmovanjih in med splošnimi igrami;
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med nedovoljeno in dovoljeno obliko igranja.
Če je ugotovljeno, da so igralčeva dejanja v smislu
pridobivanja nepravične prednosti.
(ii)
Prilagoditev Hendikep indeksa. Pri pregledu vseh
razpoložljivih dokazov mora Hendikep komisija
določiti najustreznejši postopek ukrepanja za
prilagoditev Hendikep indeksa igralca , ki je lahko:
− Ponastavitev Hendikep indeksa z uporabo prilagoditve za
vsakega od zadnjih 20 Score Differential-ov (SD)v Evidenci
rezultatov, da bi dosegli izbrani Hendikep indeks, ki bi bolje
odražal igralčevo izkazano sposobnost.
• To bo omogočilo posodobitev Hendikep indeksa, ko
bodo objavljeni novi rezultati.
• Če je v igralčevi Evidenci rezultatov manj kot 20 Score
Differential-ov (SD), se prilagoditev uporabi za vse
zabeležene Score Differential-e (SD) .
• Hendikep komisija lahko prilagoditev kadar koli
odstrani, če je ugotovljeno, da ni več upravičena.
•

Ali
− Hendikep komisija lahko Hendikep indeks za določeno
obdobje zamrzne, na ravni, ki jo izbrala.
• V tem obdobju se Hendikep indeks igralca ne bo
posodabljal, ko bodo objavljeni novi rezultati, razen če
se Hendikep komisija odloči, da bo Hendikep indeks
zamrznila samo za povišanje.
• Hendikep komisija lahko kadar koli odstrani
zamrznitev Hendikep indeksa in rezultati v
igralčevi Evidenci bodo uporabljeni za izračun
igralčevega Hendikep indeksa.
Vsaka prilagoditev igralčevega Hendikep indeksa, ki je posledica pregleda
hendikepa, mora:
− Za sankcijo ali ratifikacijo imeti pooblastilo pooblaščenega
združenja. Pooblaščeno združenje ima diskrecijsko pravico, da omeji te
zahteve le za igralce nad, pod ali v določenem hendikep obsegu.
− Sme biti uporabljena šele, ko je igralec obveščen in je imel priložnost,
da odgovori Hendikep komisiji ali po potrebi pooblaščenemu
združenju .
− Je najmanj 1 udarec navzgor ali navzdol.
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Hendikep indeks igralca poveča le za 5,0 udarcev nad
igralčevim najnižjim Hendikep indeksom, razen v primeru izjemnih
okoliščin. Takšne okoliščine se lahko nanašajo na igralca, z dolgotrajno
boleznijo ali poškodbo, ki mu preprečuje igranje golfa na prej doseženi
ravni.
Če se bo Hendikep indeks igralca povečal za več kot 5,0 udarcev, naj
bo ta prilagoditev sankcionirana ali ratificirana s strani pooblaščenega
združenja.

Pojasnila k pravilu 7.1a:
7.1a/1 - Ponastavitev igralčevega Hendikep indeksa s prilagajanjem najnovejših 20 Score Differential-ov (SD)
Če prilagodite vsakega od zadnjih 20 Score Differential-ov (SD) v
igralčevi Evidenci rezultatov, boste zagotovili, da bo vpliv prilagoditve ostal tudi
po predložitvi naslednjega rezultata, postopno pa bo oslabel, ko bo predloženih
več rezultatov.
Primer: Igralec ima Hendikep indeks 10,3, in Hendikep komisija se odloči, da to
prilagodi na 9.3, ker nedavni rezultati kažejo, da igralec hitro napreduje.
Z uporabo tega primera bi Hendikep komisija uporabila prilagoditev -1 za
vsakega od zadnjih 20 Score Differential-ov (SD). Vpliv te prilagoditve na končni
izračun pa je prikazan v spodnjih tabelah:
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7.1a/2 – Prilagoditev Hendikep indeksa za poškodovanega igralca mora
temeljiti na rezultatih, ki jih je dosegel po poškodbi
Hendikep komisija bi o prilagoditvi Hendikep indeksa poškodovanega
igralca morala razmisliti šele po predložitvi enega ali več sprejemljivih
rezultatov po poškodbi. Hendikep komisija bi pri določitvi stopnje morebitne
prilagoditve poleg rezultatov, predloženih po poškodbi morala upoštevati tudi
naravo in resnost poškodbe.
Potem, ko je bilo predloženih več rezultatov in postane očitno, da je poškodba
povzročila trajno spremembo igralčevih sposobnosti, je morda primerno, da se
igralčeve Evidence rezultatov ne upošteva in se mu dodeli Hendikep indeks na
osnovi rezultatov, predloženih po poškodbi (glejte pravilo 5.2a).
7.1b Uporaba kazni
V primeru, da igralec rezultata v dovoljeni obliki igre ne predloži pravočasno, bi
morala Hendikep komisija razlog raziskati in ustrezno ukrepati.
(i)
Če obstaja veljaven razlog, da rezultat ni bil predložen
pravočasno. Hendikep komisija igralčevega domačega
kluba igralca je pristojna, da ugotovi, ali je igralčev razlog,
da ni predložil rezultata, utemeljen.
− Veljavni razlogi za to, da rezultat ni bil predložen lahko
vključujejo:
• nenadna poškodba ali bolezen,
• izredne razmere,
• nevarne vremenske razmere ali
• kakršen koli drug razlog za ustavitev igre, ki ga
Hendikep komisija upošteva kot veljavnega.
− Kadar domači klub ali komisija meni, da ima igralec
utemeljen razlog, da ni končal kroga, obstajata dve
možnosti:
• Možnost 1 - Rezultat mora biti objavljen. Če
igralec ne konča svojega kroga, vendar je odigral
minimalno število lukenj, ki jih je za sprejemljiv
rezultat na 9 ali 18 lukenj določilo pooblaščeno
združenje, mora biti rezultat predložen za namene
hendikepa.
• Možnost 2 - Rezultata se ne smete objaviti. Če
igralec ne konča svojega kroga in ni odigral
najmanjšega števila lukenj za sprejemljiv rezultat
na 9 ali 18 luknjah, ki ga je določilo pooblaščeno
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združenje, rezultat ne sme biti objavljen za namene
hendikepa.
(ii) Če ni veljavnega razloga za to, da rezultat ni bil predložen.
Komisija ima pooblastilo, da ugotovi, ali je igralčev razlog, da ni
predložil rezultata, utemeljen.
− Neveljavni razlogi za to, da se rezultat ne predloži, lahko
vključujejo:
• Preprečitev, da bi nizek rezultat
povzročil znižanje Hendikep indeksa.
• Preprečitev, da bi visok rezultat povzročil zvišanje
Hendikep indeksa.
− Če je rezultat igralcev mogoče prepoznati in so ti
prekinili krog, potem ko so odigrali vsaj minimalno število
lukenj za sprejemljiv rezultat na 9 ali 18 luknjah, ki jih je
določilo pooblaščeno združenje, je treba rezultate predložiti
za namene hendikepa.
− Če Hendikep komisija izve za igralčev pravi rezultat potem,
ko je ta že predložil rezultat s kaznijo, mora komisija
dejanski rezultat prav tako objaviti v igralčevi Evidenci
rezultatov. Hendikep komisija ima diskrecijsko pravico, da
rezultat s kaznijo obdrži ali izbriše iz Evidence rezultatov
igralca.
− Če Hendikep komisija ugotovi, da igralec ni uspel predložiti
rezultata, da bi s tem pridobil nepravično prednost, bi
morala razmisliti o umiku igralčevega Hendikep indeksa in/
ali uporabiti ustrezno kazen (visoko ali nizko, odvisno od
namere).
− Hendikep komisija ali pooblaščeno združenje mora
razmisliti o disciplinskih postopkih za igralce, ki svojih
rezultatov večkrat ne predložijo ali večkrat ne uspejo
dokončati runde.
(Glejte diagram 7.1b.)
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7.1c Umik Hendikep indeksa
Hendikep komisija ali pooblaščeno združenje, mora umakniti Hendikep indeks
za igralca, ki namerno ali večkrat ne ravna skladno z odgovornostmi igralca
po Pravilih o hendikepu (glej prilogo A).
− Umik igralčevega Hendikep indeksa se izvede šele, ko je igralec
obveščen in je imel možnost odgovoriti Hendikep komisiji,
pooblaščenemu združenju ali drugi disciplinski komisiji.
− Igralca je treba obvestiti, koliko časa bo njegov Hendikep
indeks umaknjen in o morebitni dodatnih pogojih.

PRAVILO 7

P7

71

7.1d Ponovna vzpostavitev Hendikep indeksa

Ponovna vzpostavitev igralčevega Hendikep indeksa je potrebna, če je
bil njegov Hendikep indeks umaknjen za določen čas.

Za določitev stopnje Hendikep indeksa, s katero naj bi igralec ponovno začel,
bo Hendikep komisija morda želela razmisliti o:
− Ponovna vzpostavitev Hendikep indeksa na ravni, za katero Hendikep
komisija meni, da odraža trenutno izkazano sposobnost igralca.
− Dodeljevanje Hendikep indeksa tako, kot da bi bil igralec nov v športu.
− Ponovna vzpostavitev zadnjega zabeleženega Hendikep indeksa.
Zelo priporočljivo je, da Hendikep komisija po ponovni vzpostavitvi Hendikep
indeksa igralca v naslednjih odigranih krogih natančno spremlja igralčev
Hendikep indeks in po potrebi izvede ustrezne prilagoditve.

7.2 Komisija, ki vodi tekmovanje
7.2a Pogoji tekmovanja
Komisija, pristojna za tekmovanje, lahko določi najvišjo omejitev za igro v
okviru pogojev tekmovanja. Komisija lahko na primer določi:
− Najvišji Hendikep indeks dovoljen za prijavo ali uporabo na
tekmovanju.
− Največji igralni hendikep.
Za posodobitev Hendikep indeksa igralca po tekmovanju, kjer je komisija
določila največje meje, je treba za izračun prilagojenega bruto rezultata
uporabiti igralčev poln, neomejen hendikep igrišča.
Zaradi lažjega administrativnega dela mora komisija odgovorna za tekmovanje
v pogojih večdnevnega (več krogov) tekmovanja določiti ali bo igralčev
Hendikep indeks v obdobju trajanja tekmovanja ostal nespremenjen.
Priporočljivo je, da Hendikep indeks na takšnih tekmovanjih ostane
nespremenjen ves čas trajanja tekmovanja.
7.2b Druga dejanja
Komisija, pristojna za tekmovanje, si lahko pridržuje pravico do:
− Prilagoditve igralnega hendikepa udeležencev skladno s pogoji
tekmovanja, če obstajajo dokazi, da njihov Hendikep indeks ne odraža
njihove dokazane sposobnosti.
− Odločitve, da je treba v primeru, kadar so pogoji na igrišču
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izredno slabi, začasno ustaviti oddajo rezultatov za namene
hendikepa. Komisija bi morala pri uveljavitvi te prekinitve pridobiti
odobritev ustreznega pooblaščenega združenja.
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Dodatek A: Pravice in odgovornosti
Celovitost Svetovnega hendikepa sistema (SHS) temelji na vseh ključnih
deležnikih, ki zagotavljajo, da so izpolnjene zahteve, določene v Pravilih o
hendikepu in izpolnjujejo svoje odgovornosti.
Ključni deležniki vezani na Pravila o hendikepu so:
− igralci;
− Golf klub in njegova Hendikep komisija;
− Regionalne golf zveze*;
− Nacionalna združenja*;
− Večnacionalna združenja*;
− USGA in The R&A.
*Znane pod skupnim imenom »pooblaščena združenja«.
Odgovornosti vsakega ključnega deležnika so:
1. Odgovornosti igralca. Skladno z zahtevami Pravil o hendikepu se od igralca
pričakuje, da:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Ravna celovito in uporablja Pravila o hendikepu na pošten
način, ter jih ne »prireja ali se jim izogiba« z namenom, da bi
pridobil neupravičene prednost.
Ima samo en Hendikep indeks, ki temelji na eni sami Evidenci
rezultatov, katero upravlja domači klub igralca v skladu s Pravili o
hendikepu.
Opomba: Ta Hendikep indeks bo veljal povsod, vključno v vseh
golf klubih, kjer je igralec član.
Zagotovi, da vsak golf klub, katerega član je, pozna podrobnosti o:
− drugih golf klubih, katerih član je, in
− kateri golf klub je igralčev matični klub.
Pred igranjem kroga v odobreni obliki igre, poskrbi, da:
− pozna svoj Hendikep indeks,
− obvesti Hendikep komisijo ali komisijo, pristojno za
tekmovanje o morebitnih neskladjih z njegovim Hendikep
indeksom in navede podrobnosti o rezultatih, ki jih treba še

DODATEK A
−

(v)
(vi)

(vii)
(viii)

(ix)
(x)

A

umestiti v njegovo Evidenco rezultatov,
ve na katerih luknjah dobi ali da hendikep udarce,

in
− da vpiše pravilen hendikep na števni kartici.
Na vsaki luknji poskuša doseči najboljši rezultat.
Kadar je to primerno, zagotovi, da so vsi sprejemljivi rezultati
predloženi za namene hendikepa, vključno z rezultati
doseženimi izven pristojnosti domačega pooblaščenega
združenja. Sprejemljive rezultate je treba predložiti:
− pred polnočjo na dan igranja in
− v pravilnem kronološkem zaporedju.
Predloži sprejemljive rezultate, da zagotovi razumne dokaze o
svoji dokazani sposobnosti.
Vsakemu novemu golf klubu predloži vse podrobnosti o svoji
zgodovini igranja, o Hendikep indeksu, članstvu in vse druge
informacije, ki so pomembne za njegovo dokazano sposobnost
igranja golfa.
Igra po Pravilih golfa.
Potrdi rezultate svojih soigralcev.

2. Odgovornosti golf klubov, Hendikep komisij, regionalnih združenj,
nacionalnih združenj in večnacionalnih združenj.
Za delovanje skladno s Pravili o hendikepu, se od Hendikep komisij in pooblaščenih združenj pričakuje, da:
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Pooblaščene zveze
Golf
klub
Hendikep
komisija

Regionalna

✔

✔

✔ ✔

združenja

Nacionalna
združenja

Več
nacionalna
združenja

(i)

Vzpostavijo Hendikep komisijo
in potrebni podporni sistem, da
zagotovijo pravilno upravljanje
svetovnega hendikep sistema in
njegovo celovitost.

(ii)

Zagotovijo, da vsi udeleženi
izpolnjujejo svoje odgovornosti.

✔

✔

✔ ✔

(iii)

Vzpostavijo postopke, ki jih je
treba upoštevati, kadar eden od
udeležencev ne izpolnjuje svojih
odgovornosti.

✔

✔

✔ ✔

(iv}

Omogočijo izobraževanje udeležencev
o svetovnem hendikep sistemu in o
njihovih odgovornostih.

✔

✔

✔ ✔

(v)

Vzpostavijo postopke za umik
igralčevega Hendikep indeksa.

✔

✔

✔ ✔

(vi)

Ohranijo celovite in posodobljene
Evidence rezultatov, ki vsebujejo
dovolj zgodovine, v najboljšem
primeru vsaj za dve leti, da se
omogoči natančen izračun igralčevega
Hendikep indeksa.

✔

✔

✔ ✔

(vii}

Sporočijo postopke, ki jih je treba
upoštevati v dovoljeni obliki igre.

✔

✔

✔ ✔

DODATEK A
(viii)

Dovolijo uporabo izračunov ali
postopkov svetovnega hendikep
sistema, vključno z vsemi sporazumi
z drugimi ponudniki računalniških
rešitev in storitev.

(ix)

Vsaj enkrat na leto pregledajo
Hendikep indeks igralcev, da
zagotovijo, da še odraža njihove
dokazane sposobnosti.

A

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Prilagodijo ali umaknejo igralčev
Hendikep indeks:
·
Kateri ne odraža več njegovih
dokazanih sposobnosti.

(x)

·
Kadar igralec ne izpolni svojih
odgovornosti skladno s Pravili o
hendikepu.
·
Kadar so njegova dejanja
namenjena pridobivanju nepravične
prednosti.
Igralca je treba obvestiti o morebitnih
prilagoditvah ali umiku njegovega
Hendikep indeksa in o trajanju
prilagoditve oziroma umika.

(xi)

Rešujejo kakršenkoli spor ali dvom
vezan na Pravila o hendikepu in
določijo pritožbene postopke.

✔

✔

✔

(xii)

Zagotovijo, da so vse ustrezne
informacije o rezultatih in hendikepu
na voljo drugim udeležencem, kadar je
to potrebno ali primerno.

✔

✔

✔
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(xiii)

Uporabijo in/ali sporočijo priporočene
ali predpisane postopke za
vzpostavitev para luknje, skladno s
Pravili o hendikepu. To bo, za namene
hendikepa, omogočilo dosledno
uporabo največjega števila udarcev
in rezultatov za luknje, ki niso bile
odigrane.

✔

✔

(xiv)

Obvestijo pooblaščeno združenje in/
ali dobavitelja programske opreme
o nenatančnosti pri posodabljanju
igralčevih rezultatov v Evidenco
rezultatov.

✔

✔

(xv)

Uporabijo katerikoli veljavno kazen za
igralčev rezultat in o vsaki prilagoditvi
obvestijo igralca.

  ✔

(xvi)

Kjer to določi pooblaščeno združenje,
poiščejo dovoljenje za dodelitev,
ponovno vzpostavitev ali prilagoditev
Hendikep indeksa za elitne igralce.

  ✔

(xvii)

Poizvejo, ali je za dodelitev ali
prilagoditev najnižjega Hendikep
indeksa potrebna odobritev
pooblaščenega združenja in, če je
tako, v katerem primeru je takšna
odobritev potrebna.

(xviii)

Določijo priporočene dodatke
hendikepu.

  ✔   ✔

✔ ✔

(xix)

Določijo porazdelitev težavnosti lukenj.

  ✔   ✔

✔

(xx)

Izračunajo/objavijo in združijo izračun
igralnih pogojev (PCC) za vsak dan.
To bo omogočilo uporabo PCC tujim
igralcem, ki so igrali izven domačega
ozemlja.

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

DODATEK A

A

Opombe:
1. Kjer nacionalno združenje neposredno skrbi in upravlja Hendikep indeks
igralcev, le-to prevzame odgovornosti golf kluba.
2. Po potrebi prenos teh pristojnosti določi večnacionalno združenje ali
nacionalno združenje.
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Odgovornosti svetovnega sistema hendikepa vezane na golf igrišče
Od pooblaščenega združenja se pričakuje:

Od golf klubov /Hendikep komisij se
pričakuje:

1. Da zagotovi, da imajo vsa golf
igrišča, ki jih je odobrilo za namene
hendikepa oceno težavnosti
(CR in SR) za vsa uporabljana
udarjališča, skladno s Course
Rating System-om. Ocene morajo
vsebovati tudi vse začasne ali trajne
spremembe igrišča, ki jih predlagajo
pridruženi golf klubi/ lastniki igrišč.
2. Uporablja programsko
aplikacijo za Course Rating za
izračun in izdajo ocen težavnosti
igrišča (CR in SR).
3. Vodi evidenco vseh ocen igrišč,
opravljenih znotraj svoje pristojnosti.
4. Ustanovijo komisijo za
ocenjevanje golf igrišč.
5. Zagotovi strokovno usposobljene
osebe za ocenjevanje igrišč (vključno
z vodji ekip) za izvajanje vseh
potrebnih izmer, ocen in ponovnih
pregledov.
6. Določi obdobje, ko se lahko
uporabi boljša lega žogice in so
rezultati za namene hendikepa še
vedno sprejemljivi.
7. Določi začetne in končne
datume neaktivne sezone na
ustreznih območjih svoje pristojnosti.

1. Da ima preverjeno izmero igrišča
za vsak set udarjališč z oceno za vse
odobrene oblike iger.
2. Obvesti pooblaščeno
združenje o vseh
pomembnih spremembah na igrišču,
zlasti o spremembah dolžine in
uvedbi območij s kaznijo, ki bi lahko
vplivale na izdano ocene igrišča (CR
in SR).
3. Poskrbi, da se bodo
vsi sprejemljivi rezultati odigrali z
ocenjenih udarjališč (CR in SR),
kot je opredeljeno v Course Rating
System-u.
4. Vzdržuje golf igrišče na način, ki je
skladen s pogoji, predstavljenimi ob
ocenitvi težavnosti igrišča.
5. Izobesi tabelo s Hendikepi igrišča
in igralnimi hendikepi za vsak set
udarjališč na vidno mesto.
6. Zagotovi, da se objava vseh
sprejemljivih rezultatov prekliče,
če so pogoji na igrišču
izredno slabi. Pred uvedbo
mora golf klub najprej pridobiti
soglasje ustreznega pooblaščenega
združenja.
7. Poskrbi, da je golf igrišče
označeno skladno s Pravili golfa.
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Dodatek B: Igralčeva Evidenca rezultatov
Predstavljene so tri vzorčne Evidence rezultatov za prikaz informacij, ki jih
morajo vsebovati.
(i)

(i)

(ii)

Splošna verzija. Je dostopna Hendikep komisiji in vsem
igralcem v golf klubu v državah, kjer je za potrjevanje
rezultatov potreben strokovni pregled. V tej Evidenci rezultatov
bodo prikazane osnovne podrobnosti o 20 najnovejših rezultatih in
5 rezultatov, ki so bili nazadnje zamenjani v okviru 20-ih rezultatov.
Zgoščena verzija. Je dostopna Hendikep komisiji in igralcem
v državah, kjer je za potrjevanje rezultatov potreben strokovni
pregled. Ta zapis je enak splošni verziji, vendar glede na širšo
razpoložljivost ne da podatkov o dnevu odigranega kroga in o
igranem golf igrišču zaradi zasebnosti podatkov.
Polna verzija. Za referenco igralcu, ki mu Evidenca rezultatov
pripada Hendikep komisiji in vsem, ki sodelujejo pri reševanju
sporov, in ki se lahko uporabi za podporo vsem vidikom
svetovnega hendikep sistema. Evidenca rezultatov bo vsebovala
vse podatke o zadnjih 20 rezultatih, kot tudi 5 rezultatov, ki so
bili nazadnje zamenjani znotraj 20 zapisov. Omogočala bo tudi
možnost povezave s celotno zgodovino zabeleženih rezultatov
nekega igralca.

*Vse tri (3) zgoraj omenjene verzije izpisov bodo objavljene na
golfportalu, tako da bo imel vsak član možnost vpogleda v svoje
rezultate!
Opombe:
Veliko polj s podatki se lahko avtomatizira.
1. Ime domačega kluba (pooblaščen za namene hendikepa) se lahko
samodejno izpolni s pomočjo igralčeve identifikacijske številke ali imena.
2. Trenutni Hendikep indeks se lahko samodejno izpolni iz zadnjega
izračunanega Hendikep indeksa.
3. Datum oddaje rezultata – je lahko privzet dan, ko je rezultat predložen in
objavljen v Evidenco rezultatov, z možnostjo, da se po potrebi spremeni .
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4. Baza podatkov o igriščih (je lahko lokalna ali centralna) lahko vsebuje
samodejne vnose za: državo; Course Rating; Slope Rating; par in preračun
Course Rating - par.
5. ** V kolikor je potrebno, naj pooblaščeno združenje določi oznake za tipe
rezultatov, ki pomagajo določiti način igre, kje se je igrala in podobno. To je
predvsem v pomoč Hendikep komisiji pri njenih postopkih, hkrati pa zagotavlja
pravilno rabo Pravil o hendikepu.
Primeri, kako se lahko označi, vključujejo:
Vrsta: Tekmovanje; Splošna igra ; igra na 9 lukenj (D)
Oblika igre: Seštevna igra; Match igra
Kjer je bil odigran krog: Doma; Tujina
Drugi podatki: Nedokončan krog; Izjemen rezultat; Kazenski rezultat
6. *** Kadar se uporablja vnos rezultata po luknjah, se lahko uporabi samodejne
prilagoditve bruto rezultata. Če vnos po luknjah ni v uporabi, bo treba
prilagojen bruto rezultat za luknjo, ki je bila začeta, vendar ne odigrana, ali
luknjo, ki ni bila v igri, preračunati ročno.
7. Hendikep igrišča se lahko izračuna samodejno, z uporabo igralčevega
Hendikep indeksa, Course Rating-a, Slope Rating-a in para uporabljenih
udarjališč.
8. Prilagojeni bruto rezultat (i) se lahko izračunajo samodejno.
9. **** Stableford točke in Par/Bogey rezultate je mogoče samodejno
izračunati, če se uporablja vnos rezultatov doseženih po posameznih luknjah; v
nasprotnem primeru jih bo treba ročno vnesti kot skupne točke/rezultat.
10. Vse izbrane končne prilagoditve, kot na primer izjemni rezultati in/
ali prilagoditve Hendikep komisije, so za izračun končnega
prilagojenega Hendikep indeksa samodejne.
Kjer vnosnih polj ni mogoče samodejno polniti, jih je treba pri vnosu rezultatov
v sistem izpolniti ročno.
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Dodatek C: Prilagoditev hendikepa za namene 		
		tekmovanja
Prilagoditve hendikepa so zasnovane zato, da zagotavljajo enakost za igralce
vseh stopenj sposobnosti za vsako obliko igre, tako za 9 kot tudi za 18 lukenj.
Za prilagoditve hendikepa se uporabi Hendikep igrišča in to je zadnji korak
pri izračunu igralčevega igralnega hendikepa (glej pravilo 6.1 in pravilo 6.2).
Nacionalno združenje je odgovorno za določitev možnih prilagoditev
hendikepa, lahko pa to odgovornost prenese na regionalno združenje ali golf
klub.
Naslednja tabela prikazuje priporočene prilagoditve hendikepa, ki temeljijo
na srednje velikih neto tekmovanjih. Dodatke se lahko prilagodi glede na število
udeležencev in željeno stopnjo enakosti (glej pojasnilo C/1):
Oblika
igre

Vrsta kroga
Posamezno

95%

Posamezno Stableford

95%

Posamezno Par/Bogey

95%

Seštev- Posamezni največji možen
na igra rezultat
Four-Ball

Match
igra

Priporočen dodatek hendikepu

95%
85%

Four-Ball Stableford

85%

Four_Ball Par/Bogey

90%

Posamezno

100%

Four-Ball

90%
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Foursomes
Greensomes

60% nižjega hendikepa + 40% višjega hendikepa

Pinehurst/Chapman

60% nižjega hendikepa + 40% višjega hendikepa

Najboljši 1 od 4 seštevno

Drugo

50% skupnega hendikepa ekipe

75%

Najboljša 2 od 4 seštevno

85%

Najboljše 3 od 4 seštevno

100%

Vsi 4 od 4 seštevno

100%

Scramble (4 igralci)

25%/20%/15%/10% od najnižjega do najvišjega
hendikepa

Scramble (2 igralca)
Skupna rezultat 2 Match
iger

35% nižjega/ 15% višjega
100%

Najboljši 1 od 4 Par/Bogey

75%

Najboljši 2 od 4 Par/Bogey

80%

Najboljši 3 od 4 Par/Bogey

90%

4 od 4 Par/Bogey

100%

Hendikep tekmovanja:
Za organizirana tekmovanja bi morala komisija določiti prilagoditev
hendikepa v okviru pogojev tekmovanja.
Na splošno, po prilagoditvi hendikepa v seštevnih oblikah igre, igralec prejme
polni igralni hendikep.
Na splošno, po prilagoditvi hendikepa v Match obliki igre igralec z
najnižjim igralnim hendikepom v primerjavi z drugimi igralci ne dobi
nič udarcev. Drugi igralec prejme udarce za razliko med lastnim
igralnim hendikepom in najnižjim igralnim hendikepom.
Plus igralni hendikepi:
Če komisija ne določi drugače, igralci s «plus» igralnim hendikepom vrnejo
udarce igrišču, začenši z luknjo z indeksom težavnosti 18. Na primer, igralec z
igralnim hendikepom +2 bi igrišču vrnil udarce na luknjah z indeksom težavnosti 18 in 17.
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Ko se uporabijo prilagoditve hendikepa, se igralec s plus igralnim
hendikepom pomakne navzgor proti ničli, vključno z zaokroževanjem. To naj bi
ohranilo enako relativno razliko med igralnimi hendikepi.
Dodatne luknje:
Prilagoditve hendikepa so zasnovane z namenom, da ustvarijo enakopravnost
na 9 ali 18 luknjah. Pogoji tekmovanja morajo določiti, kje naj se uporabljajo
hendikep udarci, če je za določitev zmagovalca ali drugih končnih mest
potrebno odigrati dodatne luknje (glej Uradni vodič po Pravilih golfa, Postopki
komisij, razdelek 7A).
DODATEK C Pojasnila:
C/1 - Vpliv števila tekmovalcev na priporočene dodatke hendikepu
Število igralcev ima vpliv na enakovrednost in ga je potrebno upoštevati pri
določanju prilagoditve hendikepa za nek dogodek in obliko igre.
Priporočena prilagoditev hendikepa za posamezne oblike seštevne igre za
srednje velika tekmovanja z vsaj 30 igralcev je 95%. Če ima tekmovanje nižjo
udeležbo od 30 igralcev, se priporoča 100% prilagoditev hendikepa.
C/2 - Primeri, kako dodeliti udarce na hendikep tekmovanjih, ko veljajo
prilagoditve hendikepa
Igralec

Posamična Match igra

Four-Ball Match igra

100% prilagoditev

90 % prilagoditev

10
18
27
39

9
16
24
35

Igralni hendikep
hendikepa

A
B
C
D

Igralni hendikep
hendikepa

Primer 1: V igranju posameznega Match-a med igralcem A in igralcem B, igra
igralec A z nič (0) udarci, igralec B pa prejme 8 udarcev.
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Primer 2: V Four-Ball Match igri bi igralec A igral nič (0) udarci, igralec B bi
dobil 7 udarcev, igralec C 15 udarcev in igralec D 26 udarcev.
Opomba: Udarci, prejeti za Four-Ball Match igro ostanejo enaki, tudi če igralec
z najnižjim hendikepom ne more igrati.
C/3 - Primeri, kako porazdeliti udarce na hendikep tekmovanjih, ki
vključujejo plus hendikep igralce in kdaj se uporabijo prilagoditve
hendikepov
Naslednja ilustracija prikazuje, kako se 85% dodatek hendikepu uporablja za
dve ekipi, ki tekmujeta v Four-Ball seštevni igri s hendikepi igrišča +4 (igralec
A), 16 (igralec B), 7 (igralec C) in 26 (igralec) D):
Igralec A

Igralec B

Hendikep igrišča
Ekipa 1

Igralec A

Igralni Hendikep
(85% Hendikepa igrišča)

Igralec B

Igralec C

Igralec D

Hendikep igrišča
Ekipa 2

Igralec C

Igralni Hendikep
(85% Hendikepa igrišča) Igralec D
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85% prilagoditev hendikepa pomeni 17 udarcev razlike med partnerjema v
ekipi 1 in 16 udarcev razlike med partnerjema v ekipi 2. To je približno 85%
razlike med hendikepi igrišča in ohranja relativno enakovrednost.
Pri uporabi prilagoditve hendikepa, se bo vsako znižanje vedno odrazilo v
igralnem hendikepu, ki je bližje ničli, tudi za igralce, ki imajo plus Hendikep
indeks.
Primeri:
Igralec

A
B
C
D

Hendikep
igrišča

1+4
16
7
26

Four_Ball Match igra

Tekma s štirimi

85% prilagoditve hendikepa

Igralni hendikep

Igralni hendikep

+3
14
6
22

žogami

90% prilagoditve
hendikepa
+4
14
6
23

Primer 1: V seštevni Four-Ball igri igralec A vrne igrišču tri udarce, igralec B
prejme 14 udarcev, igralec C prejme 6 udarcev, igralec D pa 22 udarcev.
Primer 2: V Four-Ball Match igri A prejme nič (0) udarcev, igralec B prejme 18
udarcev, igralec C prejme 10 udarcev, igralec D pa 27 udarcev.
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Dodatek D: Pregled hendikepa
Postopek pregleda hendikepa daje Hendikep komisiji možnost zagotovi,
da Hendikep indeks igralca odraža njegovo dokazano sposobnost.
Zelo priporočljivo je, da Hendikep komisija vsaj enkrat letno pregleda
hendikep vseh svojih članov.
− Specifikacije programske opreme Svetovnega Hendikep sistema bodo
priporočile vrsto poročil in obvestil, ki bodo v pomoč Hendikep
komisiji, da bo lahko določila tiste igralce, ki zahtevajo pregled
hendikepa. Pregled se lahko opravi vsako leto ali po potrebi.
− Igralca je treba seznaniti in mu dati možnost, da sodeluje pri
postopku letnega pregleda hendikepa, v kolikor je to mogoče in po
potrebi tudi dati možnost pritožbe.
Pregled hendikepa lahko sproži:
− Pooblaščeno združenje, ki članom - golf klubom, naroči da
opravijo letni pregled Hendikep indeksa vseh igralcev, ki tega
imajo.
− Hendikep komisija, ki želi pregledati hendikep igralca,
kateri nenehno vrača rezultate, ki ne odražajo njegove dokazane
sposobnosti.
− Igralec, ki zahteva pregled hendikepa po obdobju, ko meni, da
se njegovi predloženi rezultati ne ujemajo s trenutnim Hendikep
indeksom.
Pri pregledu hendikepa lahko Hendikep komisija upošteva:
− Zgodovino Evidence rezultatov igralca.
− Trend Hendikep indeksa igralca, kot so na primer razlike v Hendikep
indeksu v zadnjih 12-24 mesecih.
− Odstopanja od pričakovanih rezultatov igralca.
− Pogostost predložitve rezultatov v zadnjih 12 mesecih glede na
prejšnje 12- mesečne cikle.
− Primerjava povprečnih Score Differential-ov med tekmovalnimi in
priložnostnimi krogi.
− Primerjava povprečnih Score Differential-ov v Match igri glede na
seštevno obliko igre.
− Primerjava povprečnih Score Differential-ov v posameznih in moštvenih
oblikah igre.
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Kakršnikoli rezultati doseženi v neodobrenih oblikah igre.
Vsaka druga informacija, ki jo ima Hendikep komisija glede
igralčeve golfske sposobnosti. Na primer izboljšanje igre po učnih urah
golfa, upad rezultatov glede na pogostnosti igranja, staranje, težje
poškodbe ali bolezni itd.
Odstotek sprejemljivih rezultatov, predloženih v domačem
klubu igralca.
Odstotek sprejemljivih rezultatov, predloženih po splošni igri.
Odstotek sprejemljivih rezultatov po igri na devetih (9) luknjah.
Določitev pomembnih trendov hendikepa za obravnavo Hendikep
komisije.
Obdobje, ki je minilo, odkar je igralec nazadnje odigral Hendikep
indeks.
Število rezultatov odkar je igralec nazadnje igral svoj Hendikep indeks.
Informacije, ki jih posreduje kateri koli drugi golf klub, v katerem je
igralec tudi član.
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Dodatek E: Porazdelitev težavnosti po luknjah
Pravila golfa pravijo: „Komisija je odgovorna za objavo porazdelitve težavnosti
po luknjah na števni kartici ali na drugem vidnem mestu.“ (Glej Pravila golfa,
Postopki komisij, pravilo 5i (4)).
Priporočljivo je, da se porazdelitev težavnosti lukenj za 18 lukenj razdeli na
šest triad, pri čemer je vsaka luknja razvrščena po težavnosti glede
na par. Težavnost vsake luknje se lahko določi objektivno, z uporabo podatkov
luknja-po-luknji na osnovi Course Rating-a, kot sledi:
Scratch vrednost + Bogey vrednost - (2 x par )
Na primer, na luknji par 4, kjer je scratch vrednost 4,2 in Bogey vrednost
5.3: 4,2 + 5,3 - (2 x 4) = 1,5 nad parom
Priporočena metodologija in postopki za določitev porazdelitve težavnost
i po luknjah v šestih triadnih strukturah, zasnovanih tako, da vključujejo tako
seštevno kot tudi Match obliko igre, so naslednji:
− Uporabite liho porazdelitev težavnosti po luknjah za prvih devet in
sodo porazdelitev težavnosti za drugih devet lukenj. Če je zadnjih
devet lukenj bistveno težjih od prvih devetih, glede na Course Rating,
se lahko sodo porazdelitev težavnosti uporabi za prvih devet in liho za
drugih devet lukenj.
− Porazdelitev težavnosti po luknjah naj bo enakomerna za vseh 18 lukenj,
tako da bodo igralci, ki prejmejo udarce, imeli možnost, da uporabijo
velik delež teh udarcev, preden se odloči rezultat.
− Luknja z najmanjšo težavnostjo naj bo v srednji triadi vsakih devetih
lukenj (1 ali 2). Če nobena luknja v srednji triadi ni uvrščena v najnižjih 6
lukenj glede na par, potem jo je mogoče premakniti na sosednjo luknjo
na koncu prve triade ali začetek tretje triade na vsakih devet.
− Drugo najnižjo težavnost dodelite (3 ali 4) luknjam na vsakih devet v prvi
ali tretji triadi, razen če je najnižja težavnost že locirana v eni od obeh
triad.
− Če je mogoče, se izogibajte nizkim težavnostim (6 ali manj) na
zaporednih luknjah.
− Kadar igralec prejme več kot 18 udarcev, se uporabi enak vrstni
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red porazdelitve težavnosti, le da se indeks težavnosti 1, ponovi
kot indeks 19, 37 in 55, pri čemer se vsi dodatni udarci večajo
zaporedno.
Ti priporočeni postopki podpirajo smernice, ki jih vsebujejo Pravila golfa,
Postopki komisij, pravilo 5I (4).
Porazdelitev težavnosti po luknjah za 9 lukenj
Udarce, prejete za igro na 9 luknjah na golf igrišču z 18 luknjami, je treba
upoštevati v naraščajočem vrstnem redu skladno z objavljeno porazdelitvijo
težavnosti za 18 lukenj. Druga možnost je, Hendikep komisija spremeni
porazdelitev težavnosti po luknjah od 1 do 9, naraščajoče, skladno z
objavljeno porazdelitvijo težavnosti za 18 lukenj.
Za plus hendikep igralce, kadar morajo udarce vrniti igrišču, se postopek
prične na luknji z najvišjo stopnjo težavnosti na 9 luknjah ali, če je Hendikep
komisija spremenila porazdelitev težavnosti po luknjah na 1 do 9, se postopek
začne na luknji z indeksom 9.
Vzorec porazdelitve indeksov težavnosti po luknjah
Primer porazdelitve indeksov težavnosti za 18 lukenj
Luknja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Stroke
indeks

7

15

5

11

1

13

3

17

9

8

16

6

12

2

14

4

18

10

Ko se komisija odloči spremeniti porazdelitev indeksov težavnosti za 18 lukenj,
da bi ustvarila 9-lukenjsko enakovredno različico:
Primer spremenjene porazdelitve indeksov težavnosti za prvih 9 lukenj
Luknja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indeks kapi

4

8

3

6

1

7

2

9

5

F
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Dodatek F: Določitev parov
Pravila o hendikepu upoštevajo par kot dejavnik pri izračunu:
− neto para za luknjo (luknje), ki niso bile odigrane)
− neto dvojnega bogeya (največji možen rezultat na luknji za namene
hendikepa)
− hendikep igrišča, ki vključuje Course Rating – prilagoditev
za par. Pomembno je, da se za vsako luknjo na golf igrišču
določi natančen par, tako za ženske kot tudi za moške. Te vrednosti
pa morajo biti podane ob vsaki luknji na števnih karticah.
Priporočljivo je, da je za luknjo določeni par v skladu z naslednjimi dolžinami
lukenj:
Par

Moški

Ženske

3

Do 240 metrov

Do 200 metrov

4

220 do 450 metrov

180 do 380 metrov

5

410 do 650 metrov

340 do 550 metrov

6

610 metrov in več

520 metrov in več

Opomba: Te smernice veljajo za nadmorsko višino pod 610 metri .
− Par odraža pričakovani rezultat na luknji, ki naj bi ga odigral scratch
igralec in je tej luknji dodeljen glede na njeno težavnost in vključuje
korekcijske faktorje, na primer spremembe višine, prisilne lege in
prevladujoč veter.
− Kadar ima luknja dolžini, ki lahko pomenita različen par, na primer 470
jardov (moški) ali 400 jardov (ženske), se lahko par določi kot 4 ali 5,
odvisno od težavnosti luknje.
− Kadar ima luknja dolžini, ki lahko pomenita različen par, je morda
primerno, da se določi par glede na to, kako je bila luknja zasnovana,
da naj bi se igrala. Če so na primer dolžine z vseh setov udarjališč
na tej luknji znotraj priporočene dolžine za par 4 za moške, z izjemo
prednjega udarjališča z dolžino 225 metrov, je ta luknja še vedno
lahko par 4, zaradi načina kako je bila zasnovana za igranje.
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Dodatek G: Golf igrišče, Course Rating in Slope Rating
Izmera igrišča, Course Rating in Slope Rating ter sprememba igrišč
a. Splošno
Pooblaščeno združenje je odgovorno za določanje in izdajo Course Rating-a
in Slope Ratinga za vsa golf igrišča na ozemlju za katerega je pristojno
(glej definicijo igrišče za golf).
Course Rating je treba redno pregledovati ter po potrebi revidirati in ponovno
izdati. Nova golf igrišča se lahko v prvih letih po gradnji pogosto spreminjajo,
zato jih je treba ponovno oceniti v petih letih od datuma zadnje ocene. Potem
je treba primernost ocene za igrišče preveriti vsaj enkrat na 10 let
b. Izmera igrišča
Vsako luknjo je treba izmeriti do jarda/metra točno za vsak set udarjališč do
fiksnega označevalca razdalje, skladno s postopki opisanimi v sistemu za
ocenjevanje igrišča (Course Rating System).
c. Oznake udarjališč
Oznake, ki se uporabljajo za označevanje vsakega seta udarjališč
na golf igrišču, morajo biti po imenu, barvi in/ali dizajnu skladne in se razlikovati
od oznak, ki se uporabljajo za druge sete udarjališč. Močno priporočamo,
da pooblaščeno združenje golf klubom izda napotke, kako se izogniti kakršni
koli povezavi s spolom ali starostjo.
d. Objava ocen in para
Course Rating, Slope Rating in par za vsak set udarjališč, morajo biti objavljeni
tako, da igralec hitro in na enostaven način preračuna svoj Hendikep indeks v
Hendikep igrišča, da bi lahko oddal sprejemljiv rezultat.
e. Course Rating in Slope Rating
Course Rating in Slope Rating tvorita oceno težavnosti igranja za scratch
igralca in bogey igralca v normalnih igralnih pogojih. Dejanska igralna
dolžina se določi z merjenjem vsake luknje, upoštevajoč vpliv kotaljenja,
vetra, spremembo višine, nadmorske višine, doglege in prisilne
postavitve. Poleg dejanske igralne dolžine, obstaja 10 dejavnikov iz naslova
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ovir, ki se jih na vsaki luknji ocenjuje za scratch in bogey igralca. To so:
topografija; fairway; ciljna zelenica; obnovljivost in raf; bunkerji; prečkanje
ovir; stranske ovire; drevesa površina zelenice in
psihologija. Sistem ocenjevanja igrišča uporablja tabelarne vrednosti,
prilagoditve in formule za izračun ocene.
Course Rating se izračunana iz učinkovite igralne dolžine in dejavnikov
iz naslova ovir za določenih 9 ali 18 lukenj. Course Rating je izražen v
udarcih na eno decimalno vejico in predstavlja pričakovan rezultat scratch
igralca. Bogey Rating predstavlja pričakovan rezultat bogey igralca. Razlika
med Course Rating-om in Bogey Rating-om določa Slope Rating. Golf igrišče
standardne težavnosti ima Slope Rating 113.
Kot je opredeljeno v Pravilih golfa, sprednji del udarjališča ne sme biti več kot
10 metrov (10 metrov) pred ali za ustreznim označevalcem na vsaki luknji.
Na splošno, igrišče ne bi smelo biti krajše (ali daljše) za več kot 100 jardov
(100 metrov) od svoje izmerjene dolžine. Tako se namreč zagotovi natančno
uporabo Course Rating-a in Slope Rating-a izračunu Score Differntialov
igralcev.
f. Spreminjanje igrišč
(i)

Začasne spremembe

Hendikep komisija mora obvestiti pooblaščeno združenje, ko se na golf igrišču
zgodijo začasne spremembe, ki lahko vplivajo na Course Rating. Pooblaščeno
združenje bo določilo, ali rezultati doseženi pod takšnimi pogoji, sprejemljivi
za namene hendikepa in, ali je Course Rating in Slope Rating treba začasno
spremeniti.
Če je bila izdana začasen Course in Slope Rating, morajo biti te informacije na
voljo igralcem še pred začetkom njihovega kroga.
Za golf igrišče z 18 luknjami:
Če pooblaščeno združenje to odobri, izdajo začasnega Course in Slope
Rating-a določi Hendikep komisija in/ali pooblaščeno združenje po naslednjem
postopku:
− Določite najbližji set ocenjenih udarjališč, ustrezno po spolu.
− Izmerite razliko med setom igranih in setom ocenjenih udarjališč.
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− Če je razlika do 100 jardov (100 metrov) prilagoditev ni potrebna in se
rezultati lahko pošljejo kot običajno; drugače
Za razlike od 100 do 300 jardov (100 in 274 metrov) lahko potrebne
prilagoditev določite s pomočjo spodnje tabele in objavite začasni Course
Rating in Slope Rating.
S pomočjo teh smernic in spodnje tabele poiščite obseg, ki vključuje
razliko v razdalji:
Prilagoditev moških ocen

Prilagoditev ženskih ocen

Sprememba
Course

Sprememba
Slope

Metri

Sprememba
Course

Sprememba
Slope

0,5

1

100 do 110

0,6

1

111 do 130

0,6

1

111 do 122

0,7

1

131 do 150

0,7

2

123 do 139

0,8

2

151 do 170

0,8

2

140 do 155

0,9

2

171 do 190

0,9

2

156 do 172

1.0

2

191 do 210

1.0

2

173 do 188

1.1

2

211 do 230

1.1

3

189 do 205

1.2

2

231 do 250

1.2

3

206 do 221

1.3

3

251 do 274

1.3

3

222 do 238

1.4

3

239 do 254

1.5

3

255 do 274

1.6

3

Metri

100 do 110

rating-a

Rating-a

* Za kakršne koli prilagoditve, daljše od 274 metrov,
se obrnite na pooblaščeno združenje.

rating-a

Rating-a

* Za kakršne koli prilagoditve, večje od 274 metrov, se obrnite na pooblaščeno
združenje.

Opomba: Te smernice predvidevajo nadmorsko višino do 2000 jardov/610
metrov .
− Če so neocenjena udarjališča daljša od ocenjenih, je vrednosti iz tabele
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potrebno prišteti ocenam najbližjih ocenjenih udarjališč, ustrezno po
spolu.
− Če so neocenjena udarjališča krajša od ocenjenih, je treba
dobljene vrednosti odšteti od ocen najbližjega seta ocenjenih
udarjališč, ustrezno po spolu.
− V primeru razlike nad 274 metri je dnevna igra neprimerna za namene
hendikepa, razen če pooblaščeno združenje pred krogom ali
tekmovanjem določi drugače.
Za golf igrišče z 9 luknjami:
Če pooblaščeno združenje to odobri, izdajo začasnega Course in Slope
Rating-a določi Hendikep komisija in/ali pooblaščeno združenje po naslednjem
postopku:
− Določite najbližji set ocenjenih udarjališč, ustrezno po spolu.
− Izmerite razliko med setom igranih in setom ocenjenih udarjališč.
− Če je razlika do 50 metrov prilagoditev ni potrebna in je rezultate mogoče
predložiti ali objaviti kot običajno; drugače
− Za razlike od 50 do 137 metrov, lahko potrebne prilagoditev določite s
pomočjo spodnje tabele in objavite začasni Course Rating in Slope Rating
S pomočjo teh smernic in spodnje tabele poiščite obseg, ki vključuje razliko v
razdalji:
Prilagoditev moških ocen

Prilagoditev ženskih ocen

Metri

Sprememba Course
rating-a

Sprememba
Slope Rating-a

Metri

Sprememba
Course rating-a

Sprememba
Slope Rating-a

50 do 69

0,3

1

50 do 57

0,3

1

70 do 90

0,4

2

58 do 73

0,4

2

91 do 110

0,5

2

74 do 90

0,5

2

111 do 130

0,6

3

91 do 106

0,6

2

131 do 137

0,7

3

107 do 122

0,7

3

123 do 137

0,8

3

* Za kakršne koli prilagoditve, daljše od 150
jardov (137 metrov), se obrnite na pooblaščeno
združenje.

* Za kakršne koli prilagoditve, večje od 137 metrov, se obrnite na pooblaščeno združenje.

DODATEK F

G

Opomba: Če igrate kombinacijo različnih setov udarjališč, morata za
predložitev sprejemljivega rezultata biti na voljo trenutna Course in Slope
Rating. Če je komisija, pristojna za tekmovanje, za tekmovalno igrišče
uporabila kombinacijo udarjališč, se lahko uporabi opisani začasni postopek
ocenjevanja, vendar ta postopek ne nadomešča formalnega ali stalnega
Course in Slope Rating-a.
(ii) Trajne spremembe
Golf klub mora obvestiti pooblaščeno združenje, ko so na golf igrišču
narejene trajne spremembe. Trajne spremembe na golf igrišču zahtevajo,
da pooblaščeno združenje pregleda trenutni Course in Slope Rating ter
ugotovi, ali je potrebna ponovna ocena.

97

Z

98

DODATEK Z

Dodatek Z: Različni postopki za igralce z visokimi 		
		hendikepi
Ozadje
Člani Evropske golf zveze (EGA) so od leta 2016 uporabljali različne postopke
za igralce z visokimi hendikepi. Takšni postopki so v uporabi zato, da ponujajo
bolj poenostavljeno strukturo za igralce, ki se morda manj zanimajo za
natančnost in nihanje Hendikep indeksa. To se doseže z:
− Zamrznitvijo Hendikep indeksa pred samodejnim višanjem, in
− Hendikep komisija lahko omeji višanje igralčevega Hendikep indeksa,
kadar je to primerno.

INDEKS

I

99

2.1

23

Dodatek G

93

- Bogey igralec

Dodatek G

93

- Bogey Rating

Dodatek G

93

G

93

6.1

59

- Izdaja Course in Slope Rating-a

Dodatek G

93

- Izmerjena dolžina igrišča za golf

Dodatek G

93

- Ovire

Dodatek G

93

- Scratch Igralec

Dodatek G

93

- Slope Rating

Dodatek G

93

1.4b/3

21

1.4a

20

Dodatek C

85

6.1

59

Dodatek C

83

6.2

61

- Oblika igre

Dodatek C

83

- Plus igralni hendikep

Dodatek C

84

Dodatek C/3

86

1.4b

20

- En sam rezultat

Dodatek A

74

- Hendikep indeks

Dodatek A

74

7.1

64

Aktivna sezona
Bogey igralec
Course Rating

- Dodatek o efektivni igralni dolžini
- Hendikep igrišča

Član
- Član več kot enega kluba
- Pridružitev golf klubu
Dodatek hendikepu
- Dodatne luknje
- Hendikep igrišča
- Hendikep tekmovanja
- Igralni hendikep

- Udarci prejeti/dani za igralce s plus hendikepom
Domači klub
- Določitev domačega kluba

- Hendikep komisija

100

I

INDEKS

- Pristojnost

1.4b/3

21

- Domači klub

Dodatek B

81

- Hendikep komisija

Dodatek B

81

- Informacije, potrebne za Evidenco rezultatov

Dodatek B

81

- Course Rating

Dodatek G

93

- Izmera igrišča

Dodatek G

93

- Objava Course Rating-a in para

Dodatek G

93

- Oznake za udarjališča

Dodatek G

93

- Slope rating

Dodatek G

93

- Spremembe

Dodatek G

94

- začasne spremembe

Dodatek G

94

- Član golf kluba

1.4a

20

- Določanje para

Dodatek A

76

- Domači klub

1.4b

20

- Hendikep komisija

1.3 (ii)

18

- Odgovornost pri objavljanju rezultatov

5.4/2

49

Dodatek G

93

- Course Rating in par

6.1

59

- Hendikep igrišča za 8 lukenj

6.1a

59

6.1a

59

- Hendikep igrišča za 9 lukenj

6.1b

60

- Igralni hendikep

6.2

61

Dodatek C

84

Evidenca rezultatov

Golf igrišče

Golf klub

Hendikep igrišča
- Course Rating

- Hendikep igrišča za 8 lukenj, ki temelji na 9 odigranih
luknjah

- Plus hendikep igralci

INDEKS

I

101

- Prejeti udarci

Dodatek E

90

- Prilagoditev hendikepa za namene tekmovanja

Dodatek C

83

- Slope Rating

Dodatek G

93

- Udarci vrnjeni (Plus hendikep igralci)

Dodatek C

84

5.2b

48

5

41

- Izračun Hendikep indeksa

5.2

46

- Izračun Score Differentialov

5.1

41

- Manj kot 20 rezultatov

5.2a

46

5.8 ( i )

55

- Najnižji Hendikep indeks

5.7

54

- Najvišji Hendikep indeks

5.3

48

Dodatek A

74

- Plus Hendikep indeks

5.2c

48

- Prilagoditev

5.2a

46

- Staranje rezultatov

5.5

50

5.8 (ii)

55

7

64

- Umik Hendikep indeksa

5.5

50

- Začetni Hendikep indeks

4.5

39

Dodatek A

76

- Kazen

7.1b

68

- Oddaja rezultatov

7.2b

71

- Pogoji tekmovanja

7.2a

71

- Ponovna vzpostavitev Hendikep indeksa igralca

7.1d

71

- Pregled hendikepa

7.1a

64

Hendikep indeks
- 20 rezultatov
- Dokazana sposobnost

- Mehka omejitev

- Odgovornosti udeleženih strani

- Trda omejitev
- Ukrepi Hendikep komisije

Hendikep komisija
- Določanje para

102

I

INDEKS

- Prilagoditev igralčevega Hendikep indeksa

7.1a (ii)

65

7

64

7.1c

70

- Hendikep igrišča

6.1

59

- Izračun igralnega hendikepa

6.2

- Ukrepi komisije
- Umik igralčevega Hendikep indeksa
Igralni hendikep

61

Indeks težavnosti
- Hendikep udarci

6

59

- Porazdelitev indeksov težavnosti

Dodatek E

90

- Porazdelitev indeksov težavnosti za igro na 9 luknjah

Dodatek E

91

- Porazdelitev več kot 8 prejetih udarcev

Dodatek E

- Postopki komisije

Dodatek E

90

- Sistem ocenjevanja igrišča

Dodatek G

93

- Evidenca rezultatov

Dodatek B

81

- Hendikep komisija

7.1

64

- Pregled hendikepa

7.1a

64

7.1a (ii)

65

- Score Diffetential

5.9

55

- Zagotoviti, da vpliv prilagoditve ostane

5.9

55

- Znižanje

5.9

55

4.3

37

5.6/6

53

- Izračun Hendikep indeksa

5.6

50

- Izračun Score Differential-a

5.1

41

5.6/3

52

5.6

50

Izjemen rezultat

- Prilagoditev Hendikep indeksa

Izračun igralnih pogojev (PCC)
- Časovni okvir za oddajo rezultata
- Golf klub z 27 luknjami

- Ločeni preračuni PCC za isti dan
- Najmanj 8 sprejemljivih rezultatov

INDEKS

I

103

- Obseg PCC prilagoditev

5.6

50

- Preračun dnevnih pogojev igranja

5.6

50

- Rezultat dosežen drugje, predložen v domačem klubu

5,6/5

53

- Rezultati na 9 lukenj

5.1b

42

- Upravičeni igralci

5,6/1

51

- Več kot en PCC v enem dnevu

5.6/2

52

- Ni veljavnega razloga, da rezultat ni bil predložen

7.1b (ii)

69

- Pridobivanje nepoštene prednosti

7.1b (ii)

69

- Rezultat je prepoznaven

7.1b (ii)

69

7.1b

68

7.1b ( i )

68

5.8 ( i )

55

5.7

54

5,7/1

54

5.7

54

- Neto dvojni bogey

3.1b

31

- Po vzpostavitvi Hendikep indeksa

3.1b

31

- Pred vzpostavitvijo Hendikep indeksa

3.1a

30

Dodatek A

78

3.1b

31

3.2

32

2.2a

29

Kazen

- Uporaba kazni
- Veljaven razlog, da rezultat ni bil predložen
Mehka omejitev
Najnižji Hendikep indeks
- 20 sprejemljivih rezultatov
- Časovni okvir
- Evidenca rezultatov
Največji možen rezultat na luknjo

Neaktivna sezona
Neto dvojni bogey
- Največji rezultat na luknjo
Neto par
- Ko se luknje ne igra
Odobrena oblika igre
- 8 lukenj

104

I

INDEKS

- 9 lukenj

2.2b

29

- Four-Ball Match igra

2.1a

23

- Four-Ball seštevno

2.1a

24

2.1a (ii)

25

- Najvišji možen rezultat

2.1a

24

- Organizirano tekmovanje

2.1a

24

- Posamezna match igra

2.1a

- Posamezna seštevna igra

2.1a

24

Dodatek C

83

2.1a

24

5.8 ( i )

55

5.7

54

5.8 (ii)

55

- Določitev parov

Dodatek F

92

- Dolžine lukenj

Dodatek F

92

- Porazdelitev indeksov težavnosti

Dodatek E

90

2.1a

24

2.1a ( i )

24

2.1a

24

Dodatek A

77

- Nacionalno združenje

1.3 (iv)

18

- Območno združenje

1.3 (iii)

19

- Odgovornosti

Dodatek A

76

- Pristojnost

1.3 (iv/v)

19

1.3 (v)

19

- Izven ozemlja pooblaščenega združenja

- Prilagoditev hendikepa za namene tekmovanja
- Splošna igra

24

Omejitev
- Mehka omejitev
- Najnižji Hendikep indeks
- Trda omejitev
Par

Par/Bogey
- Na ozemlju pooblaščenega združenja
- Stableford
Pooblaščeno združenje
- Določanje para

- Večnacionalno združenje

INDEKS

I

105

Potrjevanje rezultata
- Strokovni pregled

4.4

38

Dodatek E

90

- Potrditev rezultata

4.4

38

- Sprejemljivi rezultati

2.1

23

1.2

18

- Časovni okvir za oddajo rezultata

4.3

37

- Kdo lahko predloži rezultat

4.2

37

- Luknja je začeta, vendar je igralec ne odigra do konca

3.3

34

- Luknja ni odigrana

3.2

32

- Nepopolne runde

3.2

32

4

36

7.1b

68

4.1a (ii)

36

Dodatek D

88

- Hendikep komisija

7.1

64

- Na zahtevo igralca

7.1a ( i )

64

- Ponastavitev Hendikep indeksa

7.1a (ii)

65

- Poškodovani igralec

7.1a/2

68

- Prilagoditev Hendikep indeksa

7.1a (ii)

65

- Zamrznitev Hendikep indeksa

7.1a (ii)

65

- Ko se luknja začne igrati, vendar je igralec ne dokonča

3.3

34

- Ko se luknje ne igra

3.2

32

Pravila golfa
- Porazdelitev indeksov težavnosti

Pravila hendikepa
- Pooblastilo za uporabo WHS
Predložitev rezultata

- Pravočasna oddaja
- Rezultat ni oddan
- Rezultat oddan luknjo po luknjo
Pregled hendikepa
- Drugi klubi zahtevajo prilagoditev

Prilagojen bruto rezultat

106

I

INDEKS

- Najvišji možen rezultat na luknjo

3.1

30

- Neto dvojni bogey

3.1b

31

- Po pridobitvi Hendikep indeksa

3.1b

31

- Pred pridobitvijo Hendikep indeksa

3.1a

30

- Izven ozemlja pooblaščenega združenja

2.1a (ii)

25

- Na ozemlju pooblaščenega združenja

2.1a ( i )

24

- Pooblastilo za uporabo Pravil hendikepa

1.2

18

- Pooblaščeno združenje

1.3

18

- Registrirane znamke WHS

1.2

18

- Izjemen rezultat

5.9

55

- Izračun Score Differential-a

5.1

41

- Rezultati za 8 lukenj

5.1a

41

- Rezultati za 9 lukenj

5.1b

42

Dodatek G

93

5.2

46

Dodatek G

93

- Bogey Rating

Dodatek G

93

- Course Rating

Dodatek G

93

6.1

59

- Igrišče

Dodatek G

93

- Objava ocen

Dodatek G

93

- Prejeti udarci

6

59

2.1

23

Pristojnost

Score Differential

Scratch igralec
- Course Rating
- Hendikep indeks
- Slope Rating
Slope Rating

- Hendikep igrišča

Sprejemljiv rezultat
- Aktivna sezona

INDEKS
- Igra po Pravilih golfa

I

107

2.1b

27

2.2a/2.2b

29

- Odobrena oblika igre

2.1a

24

- Potrjevanje rezultatov

4.4

38

2.1/3

24

- Evidenca rezultatov

Dodatek B

81

- Potrditev rezultata

4.4

38

Trda omejitev

5.8 (ii)

55

Vrsta rezultata

Dodatek B

81

- Najmanjše število lukenj

- Začasne zelenice ali udarjališča
Strokovni pregled

108

ZABELEŽKE

ZABELEŽKE
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110

ZABELEŽKE

ZABELEŽKE

111

Golf zveza Slovenije /Slovenian Golf Association
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1000 Ljubljana, Slovenija
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www.golfportal.si
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Vse avtorske pravice so pridržane. Ponatis ali kakršnokoli
drugačno razmnoževanje katerega koli dela je dovoljeno le
s pisnim dovoljenjem Golf zveze Slovenije.

