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(i)

ELŐSZÓ

Ez a 2000-ben először megjelent EGA Hendikeprendszer negyedik kiadása. Az EGA Hendikep és Course Rating
Bizottság örömmel adja közre a hendikeprendszer módosított kiadását, amely egyértelműen elismeri az európai
hendikepszámítás hagyományait, de a jövő felé is tekint az egyre sokszínűbbé váló golftársadalom
hendikepigényeinek figyelembevételével. Az átdolgozott rendszer célja az egységesítés, ami alapvető fontosságú
az európai hendikeprendszer integritása érdekében, ugyanakkor figyelembe veszi azt is, hogy az EGA-n belüli
különböző golfkultúrák a lehető legnagyobb önállóságot élvezzék. Ennek érdekében az EGA Hendikeprendszer
mostani kiadása jelentős szabadságot ad a nemzeti szövetségeknek a főbb jellemzők „konfigurálására”,
biztosítva ezzel azokat az eszközöket, amelyek a sportág fejlődését, a golfozás élvezetének növelését és a
különböző profilú játékosok igényeinek kielégítését szolgálják.
A Hendikep Bizottság tagjai és a jelen szabályzat használói látni fogják, hogy az előző kiadáshoz képest csak
néhány formai változtatást vezettünk be – a könyv szerkezete és az egyes pontok formája már jól bevált, így a
jövőben is megfelel a céljainknak. A rendszer alapelemei szintén nem változtak: USGA Course Rating és Slope
Rating; lépcsőzetes hendikep algoritmus; a CBA módosított változata; pufferzónák; hendikeposztályok; a
hendikepek felülvizsgálata a még pontosabb hendikepszámítás érdekében (ugyancsak javított). Ugyanakkor jóval
nagyobb mérlegelési szabadságot adtunk a nemzeti szövetségeknek, amellyel ők döntenek arról, hogy ezek az
alapelemek hogyan és milyen mértékben befolyásolják egymást és a rendszer egyéb aspektusait. Ez nagy
változást jelent az alapelv tekintetében, de véleményünk szerint mindez szükséges a modern
hendikeprendszerhez.
Az EGA Hendikeprendszer 2016-2019-es kiadását megelőző szerteágazó munka az együttműködés jegyében
folyt, tükrözve mindazt a folyamatos és nagyon sikeres fejlődési és innovációs folyamatot, amely az EGA és az
Önök által képviselt és a rendszert alkalmazó 37 nemzeti szövetség egyeztetésein alapult. Kellemes emlékekkel
és hálával gondolunk vissza a Bizottság, valamint a játékosok, tisztségviselők és hendikepszakértők közötti
kommunikációra, mindarra a sok levélre, email üzenetre és élénk vitára, amiben az elmúlt években részünk volt.
Őszintén reméljük, hogy az EGA Hendikeprendszer mostani kiadása a lehető legjobb módon szolgálja majd
Önöket és országuk golfozóit.

Az EGA Hendikep és Course Rating Bizottság nevében:

Hans Malmström
elnök
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(ii)

FŐBB VÁLTOZÁSOK 2016

Ez a főbb módosítások általános összefoglalása, ami nem tér ki a szövegezéssel kapcsolatos változtatásokra.
A szabályzat szerkezete
Csökkentettük a függelékek számát, és a szabályzatot online információval egészítettük ki, amelyben döntések
és olyan módosított technikai eljárások találhatók, mint például a hendikep felülvizsgálata és a CBA.
1–3. rész
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Az EGA-hendikep megnevezése: az „exact” szót töröltük (Meghatározások).
CBA: a nemzeti szövetségek mérlegelhetik a CBA felfüggesztését az összes vagy bizonyos
hendikeposztályokban, továbbá ezt a mérlegelést a tagklubok egyes versenyeire is alkalmazhatják (3.1.11,
3.7.9 szakasz).
Indulási jog korlátozása a hendikep alapján: a nemzeti szövetségek és/vagy tagklubok mérlegelésük szerint
dönthetnek arról, hogy egy versenyen való részvételi jogot korlátozzák-e az EGA-hendikep alapján, a
kötelező (aktív/inaktív) státusz törlésre került (3.1.18. 3.3.3 szakasz).
9 lyukon elért minősítő eredmények: kiterjesztettük a 2. hendikeposztályra és hozzáadtuk azt a lehetőséget,
hogy naponta több minősítő versenyt lehet 9 lyukon játszani (3.6.1 c. pont).
EGA playing hendikep képlet: a 6. hendikeposztály playing hendikep képletét is hozzáadtuk a 18 és 9 lyukon
játszott körökhöz (3.9 szakasz).
Maximum EGA-hendikep: az új maximum EGA-hendikep 54 (3.11.2 szakasz).
Hendikeposztályok: a Klub hendikep helyett hozzáadtuk a 6. hendikeposztályt (3.12.6 szakasz).
Hendikep növelése: a hendikep 0,1-es növelését kiterjesztettük az 5. hendikeposztályra is (3.12.6 szakasz).
Kezdő hendikep kiadása: csökkentettük a hendikep kiadásához szükséges eredmények számát és
megváltoztattuk az eljárást az új 6. hendikeposztály miatt (3.11 szakasz).
Hendikep felülvizsgálata és general play: a hendikepbizottságok nagyobb mérlegelési szabadságot kapnak
(3.15, 3.16 szakasz).

A rendszerrel kapcsolatos opciók
•
•

A rendszerkonfigurálás opciói: a nemzeti szövetségek nagyobb mérlegelési szabadságot kapnak ahhoz, hogy
a rendszert az ország sajátosságaihoz igazítsák.
Mérlegelési lehetőségek: a nemzeti szövetségek nagyobb mérlegelési szabadságot kapnak a CBA, a 9 lyukon
elért minősítő eredmények és az EDS tekintetében (3.1.11, 3.7.9, 3.6.1, 3.8.4 szakaszok)
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(iii)

A SZABÁLYZAT HASZNÁLATA

Nemek
A szabályzat angol változatában használt hímnem eltérő jelzés hiányában a nőnemre is értendő.
Tartalomjegyzék
A Tartalomjegyzék a 2016-2019-es EGA Hendikeprendszer alapvető fejezeteit tartalmazza és bemutatja a
szabályzat szerkezetét. A Tartalomjegyzék alapján általában beazonosítható egy adott rész.
Meghatározások ismerete
Az 1. részben meghatározott szavak és kifejezések minden további előforduláskor dőlt betűs szedéssel
szerepelnek. Az EGA Hendikeprendszer helyes alkalmazásához és értelmezéséhez szükséges a meghatározások
pontos ismerete.
Szóhasználat
A 2016-2019-es EGA Hendikeprendszer tudatos szóhasználattal és stílusban íródott. Kérjük, figyeljenek a
szóhasználat alábbi különbségeire:
„lehet”, -hat-het” = opció
„kellene” = nyomatékos ajánlás
„kell” = utasítás/kötelezettség
Kiegészítő információ
A bővebb magyarázat, a jobb érthetőség és az EGA Hendikeprendszer helyes alkalmazása érdekében a
szabályzat bizonyos részeit magyarázó szöveggel és iránymutatással láttuk el. Ezeket a kiegészítő információkat a
funkciónak megfelelően a szövegtől különválasztva közöljük.
A 2016-2019-es EGA Hendikeprendszer kiegészítéseként további információkat találnak az Európai Golf
Szövetség honlapján
Delegálás és opcionális pontok
Az EGA Hendikeprendszer bizonyos aspektusai válaszhatóak, illetve alkalmazásuk a nemzeti szövetségek saját
belátása alapján történik.
(iv)

AZ EGA-HENDIKEP SZABÁLYOZÁSA

Az EGA az EGA Hendikeprendszert irányító hatóság. Az EGA Végrehajtó Bizottsága az EGA Hendikep és Course
Rating Bizottságot kérte fel az EGA Hendikeprendszer kidolgozására, fenntartására és ellenőrzésére.
Cél
Az EGA Hendikeprendszer célja:
− lehetővé tenni, hogy minél több férfi és női golfozó szerezzen hendikepet;
− igazságos és egységes hendikepszámítást alkalmazni egész Európában;
− a rugalmasság révén a sokszínű golfkultúrák képviselete;
− igazságos hendikepek létrehozása, amelyek a golfjátékosok pontszerző képességét tükrözik és biztosítják,
hogy az eltérő játéktudású golfozók a különböző típusú versenyeken igazságos és méltányos módon
versenyezhessenek egymással;
− rugalmas rendszer biztosítása, amelyben (az EGA Hendikeprendszer által elismert) különböző játékformák, pl. 9 vagy 18 lyukas, minősítő verseny és minősítő körök - eredményei is leadhatók, és amelyben az elért
eredmények valóban a játékos tudását tükrözik;
− lehetővé tenni, hogy a hendikepek pályáról pályára, illetve elütőhelyről elütőhelyre átvihetők legyenek;
− olyan playing hendikepek biztosítása, amelyek igazodnak a megjátszott pálya relatív játéknehézségéhez
(Course és Slope Rating);
− lehetővé tenni, hogy a játékosok figyelemmel kísérhessék saját golftudásuk fejlődését; és
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−

mind a játékosok, mind a bírók esetén megteremteni az egyensúlyt a rendszer pontos és rugalmas
alkalmazása között.

Alkalmazás
A golf hendikepek ellenőrzése érdekében a rendszert kizárólag az EGA Hendikeprendszer használatára engedélyt
szerzett nemzeti szövetségbe tartozó tagklub tagjai vagy a nemzeti szövetség által regisztrált egyéni játékosok
használhatják. A rendszert négyévenként felülvizsgálják. Kizárólag az aktuálisan érvényben lévő verzió
alkalmazható.
Jogok és kötelezettségek
Az EGA Hendikeprendszer Európában történő alkalmazása tekintetében az Európai Golf Szövetség (EGA)
rendelkezik általános illetékességgel. Az EGA Hendikeprendszer alkalmazásával kapcsolatos hatáskört az EGA
átadta az egyes országok nemzeti szövetségeinek. Az EGA Hendikeprendszer használatához a nemzeti
szövetségnek megújítható engedélyt kell szereznie az EGA-tól és biztosítania kell az illetékessége szerint kiadott
EGA-hendikepek sértetlenségét. Az EGA visszavonhatja az engedélyt, ha véleménye szerint a nemzeti szövetség
megszegi a rendszer által előírt kötelezettségeket és szabályokat.
A nemzeti szövetségek és tagklubok - EGA-hendikepek kiadásával kapcsolatos - szabályozásainak meg kell
felelniük az EGA Hendikeprendszer alapelveinek és szabályainak, valamint az R&A Rules Limited által
jóváhagyott Szabálykönyvnek.
Az EGA Hendikeprendszer egységes alkalmazásának érdekében a nemzeti szövetség nem módosíthatja a
rendszer szabályait, kivéve, ha erről külön opció nem rendelkezik. A nemzeti szövetségek vagy tagklubok által
kiadott, de az EGA Hendikeprendszernek maradéktalanul meg nem felelő hendikepek nem nevezhetők „EGAhendikepnek” és nem tüntethetők fel ekként sem a hendikepkártyákon, sem máshol. Az EGA Hendikep és
Course Rating Bizottságnak jogában áll a nemzeti szövetségtől bármikor, bármilyen információt beszereznie
hendikepszámítással kapcsolatban.
Fordítás, védjegy, jogi információk
Az EGA Hendikeprendszer adott nyelvre való fordítását kizárólag az EGA-engedéllyel rendelkező nemzeti
szövetségek végezhetik el. A fordításnak minden tekintetben hűen vissza kell adnia és követnie kell az EGA
Hendikeprendszer alapelveit és céljait. A rendszerről szóló fordítás címe „EGA Hendikeprendszer” legyen, a
hendikepek pedig „EGA-hendikep” néven szerepeljenek.
A fordításnak egyéb tekintetben nem kell szó szerinti fordításnak lennie, és a nemzeti szövetség használhatja az
adott országban elterjedt terminológiát. Az egységes szerkezet érdekében az egyes részek, szakaszok és pontok
számozásán ne változtassanak. A nemzeti szövetség egyes szakaszokat a meglévő megjegyzés(ek)ben vagy új
megjegyzések hozzáadásával tovább részletezhet olyan esetben, amikor mérlegelési jogával élve egy adott
szabályon belül saját opciót vezet be. A nemzeti szövetség köteles a fordításból egy referenciapéldányt küldeni
az EGA-nak, valamint el kell küldenie azt a dokumentációt, amelyben részletesen ismerteti a rendszer által
engedélyezett saját mérlegelési körben meghozott döntéseket. Az USGA Course Rating Rendszer használatához
a nemzeti szövetségnek be kell szereznie az Egyesült Államok Golfszövetségének (USGA) írásos engedélyét.
Az „EGA Hendikeprendszer” név bejegyzett védjegy, amelynek tulajdonosa számos országban az EGA. Az ezzel
kapcsolatos lista megtalálható a www.ega-golf.ch honlapon, az EGA Handicap System Licence Holders (EGA
Hendikeprendszerre vonatkozó engedély jogosultjai) címszó alatt. A védjegy, illetve az EGA Hendikeprendszer
bármely részének használata tilos engedéllyel nem rendelkező nemzeti szövetségek vagy területi testületek,
nem tagklubként nyilvántartott klubok és tagklubba be nem lépett vagy hendikepszámítás céljából nemzeti
szövetség által nem nyilvántartott egyéni játékosok számára, kivéve azt a korlátozott jogot, amely szerint
termékeket biztosíthatnak vagy szolgáltatásokat nyújthatnak az engedéllyel rendelkező nemzeti szövetségek,
területi testületek vagy tagklubok számára az EGA Hendikeprendszer alkalmazásának céljából.
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(v)

A RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban ismertetjük az EGA Hendikeprendszer alapelveit és a rendszer alkalmazásának lényegét.
Cél
A hendikepszámítási rendszer fő célja, hogy a különböző golftudású játékosok - férfiak és nők egyaránt igazságos és méltányos módon versenyezhessenek egymással, és a játékosok nyomon követhessék saját
golftudások fejlődését. Minden hendikeprendszerben megállapítanak és alkalmaznak egy játéktudást kifejező
mércét. Ez azt az ütésszámot jelöli, amivel az adott játékos az összeredményét módosíthatja.
Eredmények
Minden hendikepet a játékos jelenlegi és korábbi eredményeihez viszonyítanak, illetve abból számítanak ki. A
hendikepet a versenyek során a játékos által leadott körönkénti eredmények alapján módosítják. A játékos
képességeit megbízhatóbban fejezi ki az a hendikep, amely több, közelmúltban szerzett eredményen alapszik,
mint az, amelyiket kevesebb vagy régebbi eredmény alapján számolnak.
Még a pontosan számított hendikepű játékosok esetén is az átlag körüli tartományban szóródnak az
eredmények. Általában minél alacsonyabb a hendikep, annál kisebb lesz a legjobb és a legrosszabb eredmények
közötti különbség és annál közelebb vannak ezek az átlaghoz. A hendikepek növekedésével jellemzően nő az
átlagos összeredmény, csakúgy mint az átlag körül szóródó eredmények.
Hendikep
Az EGA Hendikeprendszer kategóriái a különböző eredményességi szintekhez igazodnak. A különböző hendikep
szinteken eltér a hendikepnek megfelelő vagy annál jobb eredmények gyakorisága; ez az egyik alapvető módja
annak, hogy a rendszer minden játékos számára egyenlő esélyeket biztosítson. Például az 1. hcp osztályba
tartozó játékos a körök 35%-ában valószínűleg a hendikepnek megfelelően vagy annál jobban játszik, míg a
helyesen a 4. hcp osztályba sorolt golfozó csak a körök kb. 10%-ában teljesít a hendikep szerint vagy annál
jobban. Egy feljövőben lévő játékos gyakrabban játszik a hendikepje felett, mint egy helyesen ugyanabba a
hendikeposztályba sorolt, megállapodott játékos, mindaddig, amíg az elért eredményei utol nem érik a hasonló
hendikepű társaiét. Ennek ellenkezője is megfigyelhető azoknál a játékosoknál, akiknek az általános
teljesítménye hanyatlófélben van.
A teljesítmény mérése
Az EGA-hendikep meghatározásához alapvető fontosságú, hogy a teljesítményt egy standardhoz viszonyítsák.
A golfpályákon különböző játékkörülmények között születnek az eredmények. A pályák földrajzi elhelyezkedése
és kialakítása nagyban eltérhet. Ebből következik, hogy az egyik pálya nehezebb lehet a másiknál, így az elért
eredményeket még a játékos teljesítményének mérése előtt ennek megfelelően korrigálni kell.
Az USGA Course Rating Rendszere szolgál ehhez standardként, így főként ezt használják a korrekcióhoz. A
rendszer scratch és bogey játékosokra méri a golfpályák nehézségét normál körülmények között, USGA Course
és Slope Rating indexeket adva a pályáknak. Szélsőséges időjárási és pályaviszonyok esetén egy második
korrekciós mechanizmust is alkalmaznak, ami jelentősen eltér a normáltól; ez az úgynevezett számított puffer
módosítás (CBA).
Course Rating és Slope Rating
A golfpálya jellemzőinek kalibrálásához az EGA Hendikeprendszer átvette az USGA Course Rating Rendszerét. A
Course Rating (CR) a pálya nehézségi fokát méri egy scratch játékos szempontjából, míg a Slope Rating (SR) a
bogey játékos szempontjából, a scratch golfozóhoz viszonyítva méri a pálya nehézségét. A playing hendikepet a
CR és az SR alapján számolják, kiegyenlítve ezzel az eltérő játékszinteket és lehetővé téve a különböző pályákon
elért eredmények összehasonlítását. Ezzel hordozhatóvá válnak a hendikepek az EGA Hendikeprendszert
használó nemzeti szövetségek, illetve egyazon pálya különböző elütői között.
Számított puffer módosítás
Az USGA Course Rating Útmutató szerint: „Az USGA Course Rating és Slope Rating indexnek a golfidény(ek)ben
általában fennálló viszonyokat kell tükrözniük, amikor a pályán a legtöbb kört játsszák”. Játszanak azonban
olyankor is köröket, amikor az időjárási körülmények és a pályaviszonyok eltérnek a normálistól, de az EGA
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Hendikeprendszerben ezek közvetlenül befolyásolják a hendikepeket. Erre dolgozták ki a számított puffer
módosítást (CBA-t) azon esetek meghatározásához, amikor a megszokottól nagyban eltérő körülmények
kompenzálásaként a hendikepszámítás során korrekciót kell alkalmazni.
Hendikep felülvizsgálata és general play
A hendikepszámítás nem egzakt tudomány, hanem a játéktudás meghatározott időszakra történő statisztikai
becslése. A rendszer olyan állandó hendikeppel rendelkező játékosok esetén ad megbízható adatokat, akik
rendszeresen leadják az eredményeiket. Mivel ez egy nemzeti szövetségen belül csak a golfozók töredékére igaz,
a Hendikeprendszer alábbi két fő jellemzője biztosítja a hendikepek helyes számítását: a hendikep-felülvizsgálat
(általában az 1-5. hcp osztályban lehetséges, bizonyos mozgásteret adva a nemzeti szövetségnek) és a general
play szerinti korrekció. Az előbbi segítségével a hendikepbizottság évente legalább egyszer felülvizsgálja a
hendikepeket és dönt azok esetleges módosításáról. Az utóbbit a bizottság saját mérlegelése szerint
alkalmazhatja a hendikep-felülvizsgálatok között olyan esetekben, amikor a szokásos időben nem kértek
hendikep-felülvizsgálatot vagy az valamilyen oknál fogva nem volt lehetséges.
Alapelvek
Az EGA Hendikeprendszer az alábbi alapelvekre épül:
− Minden játékos arra törekszik, hogy a minősítő kör során minden szakaszon a lehető legjobb eredményt
érje el.
− Minden játékos évente a lehető legtöbb hendikepminősítő eredmény ad le annak érdekében, hogy reális
módon bizonyítsa játéktudását.
− Minden tagklub vagy hendikeptestület biztosítja azokat a feltételeket, amelyek segítségével a játékosok a
hendikepminősítő eredményeiket akár minősítő versenyek, akár Extra Day Score-ok formájában leadhatják,
illetve amelyek révén a rendszert szigorúan követve fenntarthatják a hendikepjüket.
A rendszer lényege, hogy a hendikepek nem csak a klubok, hanem a nemzeti szövetségek között is hordozhatóak
legyenek. Ez leginkább úgy érhető el, ha minden érdekelt fél - a nemzeti szövetségek, tagklubok és a játékosok tudásuk legjavát adva és képességeiket maximálisan kihasználva tesznek eleget kötelezettségeiknek.
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1. RÉSZ: MEGHATÁROZÁSOK
MEGHATÁROZÁSOK
Az EGA Hendikeprendszer Meghatározások című részében definiált szavak vagy kifejezések minden további
előforduláskor dőlt betűvel szerepelnek. A meghatározások elrendezése betűrend szerint történik. Az USGA
Course Rating Rendszer szerinti meghatározások a www.usga.org oldalon találhatók.
ANYAKLUB
A játékos „anyaklubja” az a tagklub, amelyhez a játékos tagként csatlakozott, és amely a játékos hendikepjének
nyilvántartásáért felelős.
Megjegyzés: Ha egy játékos több tagklubhoz is csatlakozott, az egyiket meg kell jelölnie anyaklubként.
BOGEY GOLFOZÓ
A „bogey golfozó” olyan játékos, aki bármilyen elütőhelyről Bogey Rating szerint képes játszani. A
hendikepszámításhoz használt meghatározás szerint: kb. 20 (férfi) vagy 24 (női) EGA-hendikeppel rendelkező
játékos.
BOGEY RATING
A „Bogey Rating” (CR) az USGA által használt mérőszám, ami a bogey golfozók számára jelöli egy pálya
nehézségét normál pálya- és időjárási viszonyok esetén. Egy tizedes pontossággal megadott ütésekben fejezik ki
annak alapján, hogy a szakaszhosszak és egyéb akadályok milyen mértékben befolyásolhatják a bogey golfozó
eredményességét.
COURSE RATING; USGA COURSE RATING
A „Course Rating” (CR) az a mérőszám, ami a scratch golfozók számára jelöli egy pálya nehézségét normál pályaés időjárási viszonyok esetén. Egy tizedes pontossággal megadott ütésekben fejezik ki annak alapján, hogy a
szakaszhosszak és egyéb akadályok milyen mértékben befolyásolhatják a scratch golfozó eredményességét.
EGA
„Európai Golf Szövetség”
EGA-HENDIKEP
Az „EGA-hendikep” a nemzeti szövetség illetékességi területére kiadott mutatószám, amelyet az EGA
Hendikeprendszer előírásai alapján lehet megszerezni és módosítani. Az EGA-hendikep az EGA mérőszáma egy
játékos relatív játéktudására standard relatív játéknehézségű pályára vonatkoztatva (113-as Slope Rating). Az 15. hendikeposztályban egy tizedes pontossággal adják meg, a 6. hendikeposztályban egész számmal fejezik ki,
aminek maximális értéke 54.
EGA HENDIKEP ÉS COURSE RATING BIZOTTSÁG (HCRC)
Az „EGA Hendikep és Course Rating Bizottság” az EGA Végrehajtó Bizottsága által kinevezett szerv, amelynek
feladata az EGA Hendikeprendszer kidolgozása, fenntartása és alkalmazásának ellenőrzése az EGA-hoz tartozó
nemzeti szövetségek számára.
EGA HENDIKEPRENDSZER
Az „EGA Hendikeprendszer” az EGA által jóváhagyott módszer, melynek célja a golfjátékosok pontszerző
képességének felmérése és annak biztosítása, hogy az eltérő játéktudású golfozók a különböző típusú
versenyeken igazságos és méltányos módon versenyezhessenek egymással.
EGA PLAYING HENDIKEP (= PLAYING HENDIKEP)
Az „EGA Playing Hendikep” azon hendikepütések száma, amelyet a játékos a megjátszandó pályán lévő adott
elütőhely szerint kap. A playing hendikep számítása az EGA-hendikepből történik az EGA playing hendikep képlet
alapján vagy a playing hendikep szerint.
A playing hendikep értéke egész szám (0,5-től (matematikailag mindig) felfelé kerekítve, így pl. „plusz” 0,5-től
nullára és „plusz” 1,5-ről „plusz” 1-re).
1. megjegyzés: A „plusz” playing hendikepű játékos 18 stroke indextől lefelé hendikep ütéseket ad a pályának.
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2. megjegyzés: A playing hendikep a golf Szabálykönyv szerinti 6-2 szabályban említett hendikep.
EGA PLAYING HENDIKEP DIFFERENCIA (= PLAYING HENDIKEP DIFFERENCIA) (új)
Az „EGA Playing Hendikep Differenciát” a 6. hendikeposztálynál számított EGA playing hendikep képlethez
használják. Számítása 18 szakaszos pályán: az illető pályán 36.0 értékű EGA-hendikep playing hendikepje, mínusz
36. Számítása 9 szakaszos pályán: a megjátszott 9 szakaszon 36.0 értékű EGA-hendikep playing hendikepje,
mínusz 18.
Példa:
Az EGA playing hendikep táblázat szerint annak a 36.0 EGA-hendikepű játékosnak, aki 18 szakaszt játszik egy
meghatározott elütőhelyről, 39-es playing hendikepje van. Az adott elütőhelyről történő játék esetén az EGA
playing hendikep differencia: 39-36 = 3.
EGA PLAYING HENDIKEP KÉPLET (= PLAYING HENDIKEP KÉPLET)
Az „EGA playing hendikep képlet” az EGA-hendikepeket playing hendikepre váltja át.
Az EGA playing hendikep képlet az 1-5. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP1-5.oszt = EGAHCP * SR / 113 + (CR - PAR)
Megjegyzés: A „plusz” hendikepeket negatív értékként kell kifejezni.
Az EGA playing hendikep képlet a 6. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP6.oszt = EGAHCP + playingHCPdifferencia
A 6. hendikeposztályú EGA playing hendikep meghatározásához a megjátszott elütőhelyhez tartozó EGA playing
hendikep differencia értékét hozzáadjuk a játékos EGA-hendikepjéhez, figyelembe véve a játékos nemét.
Példa:
Egy adott elütőhely EGA playing hendikep differencia értéke férfiaknál 3 és nőknél 5.
Férfiaknál a 38-as EGA-hendikep az átváltás után 41-es EGA playing hendikep lesz (= 38 + 3). Nőknél a 41-es
EGA-hendikep az átáváltás után 46-os EGA playing hendikep lesz (= 41 + 5).
EGA PLAYING HENDIKEP TÁBLÁZAT (= PLAYING HENDIKEP TÁBLÁZAT)
Az „EGA Playing Hendikep Táblázat” segítségével az EGA-hendikep playing hendikepre váltható át egy adott
elütőhelyhez tartozó Course Rating, Slope Rating és Par alapján.
EXTRA DAY SCORE (EDS)
Az „extra day score” (EDS) a 3.8 szakasznak megfelelően nem hendikepminősítő versenyen szerzett, de
hendikepfeltételek szerint elért Stableford pontszám.
FELMÉRT PÁLYA
A „felmért pálya” az USGA Course Rating útmutatója alapján felmért bármely pálya.
GENERAL PLAY
A „general play” egy olyan eljárás, amely során, nem hendikepminősítő eredmények alapján, két hendikep
felülvizsgálat közötti időszakban módosítják a játékos EGA hendikepjét, azért, hogy a játéktudásában történt
jelentős változást figyelembe vegyék.
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HENDIKEP STROKE INDEX
Az eredménykártyán feltüntetett „hendikep stroke index” azt a szakaszsorrendet jelöli, amely szerint a
hendikepütéseket kell adni vagy kapni. Minden pálya hendikep stroke indexét közzé kell tenni (Szabálykönyv 33-4
szabály).
Megjegyzés: A „plusz” playing hendikepű játékos 18-as stroke indextől lefelé hendikep ütéseket ad a pályának.
HENDIKEP BIZOTTSÁG
A „hendikep bizottság” az EGA Hendikeprendszer tagklubon belüli alkalmazására kinevezett szerv.
ÜTÉSELŐNY
Az „ütéselőny” azon hendikepütések száma, amelyet a játékos egy hendikep versenyen kap. Ez a Bizottság által
meghatározott playing hendikep százaléka.
1. megjegyzés: A „plusz” playing hendikepű játékos 18 stroke indextől lefelé hendikepütéseket ad a pályának.
2. megjegyzés: Az ütéselőnyök az egyes versenyformák szerint eltérnek. Lásd a C. függeléket.
3. megjegyzés: Az egyéni játék hendikep minősítő körében az ütéselőny: a playing hendikep 100%-a
4. megjegyzés: Az ütéselőny a golf Szabálykönyv 6-2 szabálya szerint a „kapott ütések számát” jelenti.
HENDIKEPFELTÉTELEK
A „hendikepfeltételek” azok az előfeltételek, amelyek teljesülése esetén minősítő eredmény adható le
hendikepszámítás céljából.
A hendikepfeltételek akkor érvényesek, ha:
− a kört maximum 2750 méter hosszúságú 18 lyukú vagy 1375 méter hosszúságú 9 lyukú felmért pályán
teljesítik;
− az adott pályát a nemzeti szövetség vagy a területi testület az USGA Course Rating rendszer szerint felmérte;
− az adott pálya és a felmért pálya hossza közötti eltérés 18 lyukas pálya esetén maximum 100 méter és 9
lyukas pálya esetén maximum 50 méter;
− az elütőhelyet jelölő tee-jelzők elhelyezése (lásd A golf szabályai, Meghatározások című rész) a 2.7.5 szakasz
szerint történt;
− a kört az R&A Rules Limited által jóváhagyott Szabálykönyv (ezen belül a Versenyfeltételek) szerint játsszák;
− a játék formája stroke play, Bogey/Par vagy Stableford, feltéve, hogy a Bogey/Par és Stableford esetén
maximális hendikepengedményt használnak (a playing hendikep 100%-át); és
az eredményeket egy elfogadott jegyző jegyzi fel.
HENDIKEP-FELÜLVIZSGÁLAT
A „hendikep-felülvizsgálat” évente legalább egyszer alkalmazott eljárás, amely során a hendikepbizottság
összeveti az illetékességi területébe tartozó játékos teljesítményét a játékos adott hendikepjével. Ezután a
hendikepbizottság dönt arról, hogy szükség szerint jóváhagyja vagy korrigálja a hendikepet.
HENDIKEPMINŐSÍTŐ EREDMÉNY
A „hendikepminősítő eredmény” a hendikepminősítő verseny során leadott bármely eredmény, beleértve az NRt, a 3.6.2 vagy a 3.10.3 szabályok értelmében módosított eredményt, illetve bármely EDS-t.
HENDIKEPMINŐSÍTŐ KÖR
A „hendikepminősítő kör” a hendikepminősítő verseny bármely játékköre vagy egy olyan kör, amelyet az EDS
leadásának céljából játszanak.
HENDIKEPMINŐSÍTŐ VERSENY
A „hendikepminősítő verseny” bármely olyan verseny, ahol hendikepfeltételek érvényesülnek.
Megjegyzés: Amennyiben alkalmazandó, a hendikepminősítő verseny minden egyes játékkörének végén ki kell
számolni a CBA-t.
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HENDIKEPOSZTÁLY
Az EGA-hendikepek csoportosítása az alábbi „hendikeposztályok” szerint történik:
Hendikeposztály
1
2
3
4
5
6

EGA Hendikep
Plusz – 4.4
4.5 – 11.4
11.5 – 18.4
18.5 – 26.4
26.5 – 36.0
37 – 54

HENDIKEPTESTÜLET
A játékos „hendikeptestülete” az anyaklubja vagy a nemzeti szövetsége. Azon játékosok esetében, akik nem
tagjai tagklubnak, a nemzeti szövetség döntése értelmében a nemzeti szövetség vagy a területi testület jár el
hendikeptestületként.
HENDIKEPÜTÉS
A „hendikepütés” olyan ütés, amelyet a játékos levonhat a bruttó eredményéből.
Megjegyzés: A „plusz” playing hendikeppel rendelkező játékos ütéseket ad hozzá a bruttó eredményéhez.
KEDVEZŐBB FEKVÉS ALKALMAZÁSÁNAK IDŐSZAKA
A „kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszaka” a nemzeti szövetség által megállapított időtartam, amelyen
belül érvényesek a hendikepfeltételek annak ellenére, hogy olyan helyi szabály is érvényben van, amely
megengedi, hogy a szélsőséges körülmények miatt a játékos a labdát kedvezőbb pozícióba helyezhesse. A
kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszakát egy adott országban a nemzeti szövetség jelöli ki saját belátása
szerint, az ottani éghajlati és egyéb viszonyok függvényében.
NEMZETI SZÖVETSÉG
A „nemzeti szövetség” bármely nemzeti golfszervezet, amely csatlakozott az EGA-hoz és jogosult arra, hogy az
EGA Hendikeprendszert az EGA megbízásából a saját országában alkalmazza.
NO RETURN (NR)
A „No Return” (NR) bármely olyan kört jelent, amelyet nem fejeztek be, és/vagy amelyre vonatkozóan nem
adtak le eredménykártyát, illetve kizárólag stroke play esetén a kör egy vagy több szakaszára nem adtak le
eredményt.
PLAYING HENDIKEP (lásd EGA PLAYING HENDIKEP)
PLAYING HENDIKEP DIFFERENTIAL (lásd EGA PLAYING HENDICKEP DIFFERENTIAL)
PLAYING HENDIKEP TÁBLÁZAT (lásd EGA PLAYING HENDICKEP TÁBLÁZAT)
PUFFERZÓNA
A „pufferzóna” a Stableford pontok azon tartománya, amelyen belül nem változik a játékos EGA-hendikepje. A
Stableford pontszám akkor van a játékos pufferzónáján belül, ha az adott játékos hendikeposztályának alábbi
ponttartományaiba esik (a számított puffer módosítás nélkül):
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Hendikeposztály

Pufferzóna (Stableford pontok)
18 lyukas eredmény

9 lyukas eredmény

1

35 – 36

nem alkalmazható

2

34 – 36

35 – 36

3

33 – 36

35 – 36

4

32 – 36

34 – 36

5

31 – 36

33 – 36

6

-

-

1. megjegyzés: A 9 és 18 lyukon elért eredmények pufferzónái eltérőek annak érdekében, hogy a
hendikepszámításhoz összevethetőek legyenek egymással.
2. megjegyzés: A 4. és 5. hendikeposztályban speciális kikötések vonatkoznak a pufferzónákra, ami a nemzeti
szövetség mérlegelési körébe tartozik

SCRATCH GOLFOZÓ
A „scratch golfozó” olyan játékos, aki bármilyen elütőhelyről Course Rating szerint képes játszani. A
hendikepszámításhoz használt meghatározás szerint: 0.0 EGA-hendikeppel rendelkező játékos.
SLOPE RATING
A „Slope Rating” (SR) az USGA által megállapított mérőszám, ami a nem scratch golfozók számára jelöli egy
pálya relatív nehézségét a Course Ratinghez (azaz a scratch golfozókra vonatkozó pályanehézséghez) viszonyítva.
A Slope Ratinget a Bogey Rating és a Course Rating különbségéből számítják. A standard relatív nehézségű
golfpálya Slope Ratingje 113.
SZÁMÍTOTT PUFFER MÓDOSÍTÁS (CBA)
A „számított puffer módosítás” (CBA) olyan járulékos módosító tényező, amelyet a normáltól eltérő
játékviszonyok esetén alkalmaznak; a CBA-t minden játékos saját hendikeposztályához tartózó pufferzónára
alkalmazzák a minősítő versenyek minden egyes köre után.
1. megjegyzés: A CBA-t (amennyiben alkalmazandó, hendikepszámítás céljából kalkulálják az interneten
elérhető CBA függelékben leírt módon.
2. megjegyzés: A CBA-t 9 lyukon játszott minősítő versenyhez vagy EDS-hez nem számolják.
TAGKLUB
A „tagklub” a „nemzeti szövetség” vagy területi testület tagjaként, illetve a nemzeti szövetséghez vagy területi
testülethez csatlakozott vagy azok által hendikeptestületként elismert egyéb szervezet tagjaként működő
golfklub.
Megjegyzés: Az EGA Hendikeprendszert kizárólag egy tagklub, területi testület vagy nemzeti szövetség
alkalmazhatja.
TÁVOLSÁG MÉRÉSI PONT
A „távolság mérési pont” az elütőhely azon pontja, ahonnan a szakasz hosszát mérik. Állandó és jól látható
jelzéssel kell jelölni. A nemzeti szövetség eltérő rendelkezésének hiányában a távolság mérési pontot középre,
de legalább az elütőhely hátuljától négy méterre kell helyezni.
TERÜLETI TESTÜLET
A „területi testület” a nemzeti szövetség által kinevezett és annak nevében eljáró testület, amely egy adott
földrajzi területen belül az EGA Hendikeprendszer működtetése céljából tevékenykedik.
USGA
„Egyesült Államok Golf Szövetsége”
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2. RÉSZ: GOLFPÁLYA ÉS COURSE RATING
2.1.

COURSE RATING

2.1.1.

Egy ország összes pályáját fel kell mérnie egy USGA-engedéllyel rendelkező nemzeti szövetségnek vagy
a hatáskör átruházása esetén a területi testületnek az USGA Course Rating Rendszer szerint (USGA
Course Rating útmutató; ).

2.1.2.

Az USGA Course Rating Rendszer az USGA tulajdona. A nemzeti szövetségeknek a rendszer
használatához be kell szerezniük az USGA írásos engedélyét. Minden eljárást szigorúan az USGA Course
Rating útmutató szerint kell elvégezni. Attól semmilyen eltérés nem engedélyezett. A rendszerrel
kapcsolatos összes értelmezést az USGA határozza meg.

2.1.3.

Hendikepszámítás céljából a tagklub köteles kizárólag az arra felhatalmazott nemzeti szövetség vagy a
hatáskör átruházása esetén a területi testület által kiadott Course Rating és Slope Rating indexeket
használni.

MAGYARÁZAT: A COURSE RATING ÉS A SLOPE RATING ALAPELVEI
A Course (CR) és Slope Rating (SR) értékek segítségével a pálya nehézségi foka viszonyítható az eredményhez és
így a játékos hendikepjéhez is. Meghatározásukat egy erre kiképzett felmérő csapat végzi az USGA felmérési
útmutatója alapján normál pálya- és időjárási körülmények között.
Először az összes szakaszon lemérik a távolságot jelző pont és a green közepe közötti távolságot. A kapott mérési
eredményeket ezután a tényleges játékhossz szerint korrigálják olyan körülmények figyelembevételével, mint a
labda gurulása, szél, lejtés, magasság, doglegek és lay-upok (teljes ütés tompítása). Meghatározzák az
ütéshosszokat scratch és bogey játékosokra, férfiakra és nőkre.
A távolságon kívül egyéb, akadályokkal kapcsolatos tényezők is befolyásolják egy pálya jellemzőit. Ide tartozik
például a domborzat (pl. amikor a labda domboldalon fekszik), a fairway szélessége, a green target jellemzői,
helyrehozás (recovery) lehetősége és a rough, a bunkerek nyújtotta védelem, határon kívüli területek és
extreme rough, vízakadályok, fák (méretük és elhelyezkedésük sűrűsége), valamint a green felszíne.
Minden egyes tényezőt szakaszonként értékelnek férfi és női, valamint scratch és bogey játékosokra. A rendszer
az USGA által összegyűjtött hatalmas mennyiségű adatra épülő értékeket és korrekciós tényezőket bemutató
táblázatokat tartalmaz.
A Course Rating meghatározása a 18 szakasz tényleges játékhossza és akadályokkal kapcsolatos tényezői alapján
történik. Egy tizedespontig meghatározott ütésekben számolják és a scratch golfozó játéktudásától elvárható
eredményt tükrözi.
A Bogey Rating meghatározása ugyanígy történik. Ez a bogey játékostól egy adott pályán elvárható eredményt
tükrözi. Mivel a bogey játékosok által teljesítendő pályák nehézségi foka eltérő, minél nehezebb egy pálya, annál
több ütést kap a játékos. A pálya és a bogey rating közötti kapcsolatot a Slope Rating fejezi ki. Ez a Course
Ratinghez viszonyított relatív pályanehézséget kifejező szám nem-scratch játékos esetén. A scratch és bogey
játékosok számára azonos relatív nehézségű pálya Slope Ratingje 113.
2.2.

PÁLYAMÉRÉS

Minden szakaszt le kell mérni vízszintes síkban minden egyes tee mérési pontjától a green közepéig az USGA
Course Rating Útmutató utasításai alapján (6. szakasz: „A golfpályák felmérése”).
2.3.

PÁLYÁK MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben olyan maradandó változtatást végeznek a pályán, amivel nő vagy csökken a pályahossz vagy a
pálya nehézsége, a tagklubnak vagy az adott pályáért felelős egyéb szervnek új Course Ratinget és Slope
Ratinget kell kérnie a nemzeti szövetségtől vagy a hatáskör átruházása esetén a területi testülettől.
2.4.

ELÜTŐHELYEK (TEE)

2.4.1.

Minden pályán lennie kell legalább egy-egy nemenként felmért elütőnek. Javasoljuk, hogy lehetőség
szerint minden elütőhelyet mérjenek fel férfiak és nők számára egyaránt.
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2.4.2.

Rövidebb játékhosszt lehetővé tevő további elütőhelyek is elhelyezhetők a játékosok különböző
tudásszintjének megfelelően, illetve olyan további elütőhelyek, amelyek a legmagasabb szinten játszó
golfozók számára nagyobb távolságot és kihívást biztosítanak. Az alábbi táblázatban szereplő példák a
ratingeket és a lehetséges elütőhelyeket mutatják be.

Course Rating és Slope Rating
Tee-k
Bajnoki
(Fekete)
Fehér
Sárga
Kék
Piros
Narancs

Férfi CR

Férfi SR

Női CR

Női SR

74.9

136

-

-

73.9
72.1
67.9
67.3
64.5

130
128
125
120
104

79.0
73.7
72.7
68.0

140
134
128
125

1. megjegyzés: A táblázatban szereplő színek csak javaslatok. Az adott ország golfkultúrájának megfelelően
egyéb jelölések is használhatók.
2. megjegyzés: Javasoljuk, hogy a célszerűség miatt az összes elütőhelyet férfiakra mérjék be. A nők esetében
általában nincs szükség a mérésre, ha az adott elütőhelytől mért teljes pályahossz nagyobb mint 5800
méter.
2.4.3.

Minden elütőhely legyen elég nagy ahhoz, hogy a Szabálykönyv előírásainak megfelelő helyet biztosítsa
az elütéshez. Minden egyes elütőhelynél ki kell jelölni a mérési pontot, amelyet középen, de a
kialakított elütőhely területének hátuljától legalább négy méterre kell elhelyezni. A távolság mérési
pontnak mindig láthatónak kell lennie.

IRÁNYMUTATÁS: JUNIOR GOLF

A férfiakra és nőkre egyaránt felmért elütőhelyek arra is kiválóak, hogy a junior játékosok, fiúk és lányok
képességeihez alakítsák a pályát. Mivel az életkor itt meghatározó tényező, különösen a távolság szempontjából,
speciális junior vagy családi elütőhelyek is felállíthatók. Ha ezeket férfiakra és nőkre is felmérik, ezzel már
megadják annak a lehetőségét, hogy minden korcsoportra megszerezhető legyen az EGA-hendikep, és a
játéktudás fejlődésével egyik elütőhelyről a másikra lehessen áttérni.
2.5.

PAR

2.5.1.

A Par azt az ütésszámot tükrözi, ami az adott szakaszon egy scratch golfozótól általában elvárható.

2.5.2.

Az eredménykártyán minden szakaszhoz fel kell tüntetni az adott szakasz par ütésszámát.

2.5.3.

A par minden egyes szakaszra meghatározandó a tagklub vagy az adott pályáért felelős egyéb szerv
által (kivéve, ha erről a nemzeti szövetség másként rendelkezik), amit minden egyes szakasz lemért
hosszához és nehézségéhez viszonyítva kell megadni. Ennek az alábbi, standard elütőhelytől mért és
méterben megadott távolságokon belül kell lennie:

Par
3
4
5

Nők
- – 200
185 – 385
350 – +

Férfiak
- – 235
220 – 450
415 – +

Példa: Egy dogleget is magába foglaló szakasz hossza 430 méter. A „tényleges játékhossz” és a szakasz átlagos
nehézsége alapján ez a szakasz par 4-es vagy (férfiaknak) par 5-ös lehet.
Megjegyzés: A par kizárólag kivételes esetekben (a nemzeti szövetség engedélyével) térhet el a fenti táblázatban
szereplő értékektől.
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MAGYARÁZAT: A PAR JELENTŐSÉGE
A Par nem mutatja pontosan egy adott golfpálya nehézségét. Két azonos Par értékű pálya nagyon eltérhet
hosszban és a szakaszok kialakításában is. Az A és a B pályát például hasonló terepviszonyokon és ugyanolyan
relatív nehézséggel építették meg.
A pálya: Négy 125 méteres par 3-as és tizennégy 270 méteres par 4-es szakasz. A pálya Par 68-as, teljes hossza
4280 méter.
B pálya: Négy 200 méteres par 3-as és tizennégy 360 méteres par 4-es szakasz. A pálya Par 68-as, teljes hossza
5840 méter.
Egyértelmű, hogy a scratch golfozó sokkal nehezebbnek találja a B pályát. Mindkét pálya Par 68-as, de a CR
indexük 63.0 illetve 71.0 lehet.
Mivel az eredményeket a Par ellen adják, a playing hendikepet az A pálya esetén (–5)-tel és a B pálya esetén
(+3)-mal korrigálják (CR-Par).
2.5.4.

A pálya Par értéke nem a scratch golfozónak megfelelő nehézség jelöléseként értelmezendő. A
nehézséget a Course Rating határozza meg.

2.6.

KEDVEZŐBB FEKVÉS ALKALMAZÁSÁNAK IDŐSZAKA

2.6.1.

A nemzeti szövetség által megállapított „kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszaka” alatt a
„kedvezőbb fekvésre” vonatkozó helyi szabály ellenére érvényesek a hendikepfeltételek. A „kedvezőbb
fekvés alkalmazásának időszakán” kívül nem érvényesek a hendikepfeltételek, ha „kedvezőbb fekvésre”
vonatkozó helyi szabály van érvényben, kivéve, ha a nemzeti szövetség vagy a területi testület
jóváhagyását megszerezték.

2.6.2.

A „kedvezőbb fekvés” alkalmazásához szükség van egy olyan részletes helyi szabályra, ami megengedi,
hogy a játékos a Szabálykönyv alapján könnyítést kapjon.

2.6.3.

Amennyiben a helyi viszonyok szükségessé teszik, a szakaszok egy részére vonatkozóan is hozhat a
Bizottság a kedvezőbb fekvés alkalmazását lehetővé tevő helyi szabályt.

IRÁNYMUTATÁS: KEDVEZŐBB FEKVÉS
A („téli szabályok” néven is ismert) „kedvezőbb fekvés” célja, hogy akkor is leadhassanak hendikepminősítő
eredményt, ha a rendes játékot a pályán uralkodó szélsőséges viszonyok, például nagyon sok csapadék vagy sár
egyébként nem tennék lehetővé.
A kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszakát azért vezették be, hogy a hendikep számításához szükséges
feltételeket alkalmazni lehessen annak ellenére, hogy Európa bizonyos részein automatikusan életbe lép a
„kedvezőbb fekvésre” vonatkozó helyi szabály. Ez olyan részeket érint, ahol minden évben - különösen a téli
hónapokban - szélsőséges viszonyok uralkodnak.
A kedvezőbb fekvésre vonatkozó időszakot egy adott országban a nemzeti szövetség jelölheti ki saját belátása
szerint, az ottani éghajlati és egyéb viszonyok függvényében, például november 1-jétől április 30-ig. A helyi
szabályra számos opció alkalmazható, de a kedvezőbb fekvést nem lehet kötelezővé tenni, és a helyi szabály
kizárólag akkor használható, ha ezt a szélsőséges viszonyok indokolják.
Gyakori tévhit, hogy a kedvezőbb fekvés célja a pálya védelme. Épp ellenkezőleg, hiszen a játékos átteheti a
labdát a legjobb gyeprészre, ahonnan aztán kiüt egy fűcsomót. Ne feledjék, hogy a kedvezőbb fekvés
ellentétben áll azzal az alapelvvel, ami szerint a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik. A kedvezőbb fekvés
indokolatlan használata kerülendő.
2.7.

FELMÉRT PÁLYÁN VÉGZETT ENGEDÉLYEZETT MÓDOSÍTÁS

2.7.1.

Minden tagklubnak vagy az adott golfpályáért felelős egyéb szervezetnek törekednie kell a felmért
pálya hosszának megtartására annak érdekében, hogy az ott játszó golfozók számára biztosítsa a
hendikepfeltételeket.

2.7.2.

A hendikepfeltételek kizárólag akkor érvényesek, ha a felmért pálya minimum 2750 méter hosszúságú
18 lyukon vagy 1375 méter hosszúságú 9 lyukon;
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2.7.3.

A hendikepfeltételek nem érvényesek, ha az adott pálya és a felmért pálya hossza közötti eltérés 18
lyukú pálya esetén több mint 100 méter és 9 lyukú pálya esetén több mint 50 méter;

2.7.4.

A pálya Course Rating jellemzőinek megtartása érdekében és a 2.7.3 szakasz kikötéseinek értelmében
az elütőhely jelzésére használt tee-jelzőket (lásd Szabálykönyv, Meghatározások) normál esetben nem
helyezhetik el az adott távolságot jelző pont előtt vagy mögött több mint 10 méterre.
Megjegyzés: Ez a 10 méteres távolság kizárólag kivételes esetekben növelhető. Ez csak akkor
engedélyezhető, ha pályakarbantartás (vagy szélsőséges időjárási viszonyok) miatt a klub vagy az adott
golfpályáért felelős egyéb szerv kénytelen a tee-jelzőket távolabb helyezni. A 2.7.3 szakaszban szereplő
maximum 100 méteres eltérés semmiképpen nem léphető túl. Amennyiben ezt mégis túllépik, nem
érvényesek a hendikepfeltételek.

2.7.5.

A tee-jelzők elhelyezése arányosan történjen, vagyis a megjátszott pálya hossza nagyjából ugyanakkora
legyen mint a napi szinten mért távolság. Ez úgy biztosítható, hogy a pálya kialakításának megfelelően
az elütőhelyek elülső és hátulsó részét egyaránt használják.

2.7.6.

Kilenc szakaszonként egy ideiglenes green használható, feltéve hogy a megjátszott pálya hossza nem
tér el a megengedettől (lásd 2.7.3).

2.7.7.

Az adott golfpályáért felelős klubnak vagy egyéb szervezetnek értesítenie kell az illetékes nemzeti
szövetséget abban az esetben, ha maradandó változtatást végeznek a pályán. A pályán végzett
maradandó változtatások esetén a nemzeti szövetségnek el kell végeznie az érvényben lévő Course
Rating és Slope Rating felülvizsgálatát annak eldöntésére, hogy szükség van-e új rating kiadására.

IRÁNYMUTATÁS: A PÁLYA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA
A golfpálya felmérése a tényleges játékhossz és a pálya megjátszásának nehézsége alapján történik. Ez utóbbi a
golfidény közepén általában fennálló viszonyokra vonatkozik, amikor a pályán a legtöbb kört játsszák. A pálya
hossza és/vagy nehézsége változó, ami kihat az eredményekre és torzítja a hendikepeket.
A pályabizottság és a pályakarbantartók célja, hogy a felmért állapot az idény során a lehető
legfolyamatosabban fenntartható legyen. Érdemes az alábbiakat figyelembe venni:
Legyenek különböző nehézségű szakaszok, pl. hat könnyű, hat közepes, hat nehéz.
Legyenek különböző elrendezésű elütőhelyek, természetesen a mért távolságot megtartva.
Tartsák fenn a felmérés paramétereit, főként a hosszt, a rough magasságát, a landing zóna szélességét és a
green sebességét.
Kérhetnek ideiglenes felmérést is ahelyett, hogy a tervezett komolyabb javítás vagy karbantartás miatt a pályát
hendikep szempontjából nem-minősítettnek nyilvánítanák. Ez olyankor fordulhat elő, amikor egy szakaszt
jelentősen le kell rövidíteni, ideiglenes elütőhelyeket kell bevezetni, bunkereket kell átalakítani vagy kivenni,
illetve a pálya hosszát több mint 100 méterrel le kell rövidíteni. Ilyen esetben forduljanak a nemzeti
szövetséghez útmutatásért.
A CBA célja, hogy ellensúlyozza azokat a körülményeket, amelyek olyan mértékben eltérnek a szokványostól,
hogy a „normál körülmények” már nem állnak fenn. Például a sűrű esőzés vagy nagy szárazság befolyásolhatja a
labda gurulását a pályán. Ezek miatt egy pálya megjátszása ténylegesen hosszabb vagy rövidebb lehet. Ez a
pálya karbantartására is kihathat. A sűrű esők miatt nem tudják a szokásos gyakorisággal nyírni a füvet a roughot, hosszabb szárazság esetén pedig lehetséges, hogy nem lesz rough amit egyáltalán nyírni kellene.
Az USGA Course Rating Rendszer útmutató 15. szakasza hasznos és részletes tanácsokat ad a felmérés
paramétereinek fenntartásával, valamint a Course Rating és a Slope Rating értékek potenciális hatásával
kapcsolatban.
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3. RÉSZ: HENDIKEPSZÁMÍTÁS
3.1.

A NEMZETI SZÖVETSÉG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Egy nemzeti szövetség
3.1.1. Jogosult arra, hogy az EGA Hendikeprendszert az EGA megbízásából és annak általános illetékessége
mellett a saját országában alkalmazza.
3.1.2.

Nem változtathat az EGA Hendikeprendszer szabályain és előírásain, illetve azoktól nem térhet el,
kivéve ha azokban külön szerepel, hogy az EGA Hendikeprendszer bizonyos aspektusa a nemzeti
szövetség mérlegelési körébe tartozik (lásd a Z. függeléket); ennek fő oka, hogy a nemzeti szövetségek
egységesen alkalmazzák ezeket a szabályokat.

3.1.3.

Köteles nemzeti hendikepbizottságot kijelölni, amely az adott országban az EGA Hendikeprendszer
alkalmazásáért felelős.
Megjegyzés: A nemzeti hendikepbizottság összevonható a nemzeti szabálybizottsággal vagy egy hasonló
szabályozói funkcióval rendelkező szervezettel.

3.1.4.

Hatáskörének bármely részét átadhatja egy területi testületnek.

3.1.5.

Köteles gondoskodni arról, hogy a nemzeti szövetség által a hendikepszámításra jóváhagyott összes
pályának legyen USGA Course Rating Rendszer által meghatározott Course Ratingje és Slope Ratingje.

3.1.6.

Az EGA Hendikeprendszer használatához be kell szereznie az EGA írásos engedélyét.

3.1.7.

Biztosítania kell az illetékessége szerint kiadott EGA-hendikepek sértetlenségét.

3.1.8.

Saját belátása szerint elláthatja a hendikeptestület feladatait is.
Megjegyzés: Ha egy nemzeti szövetség a hendikeptestület feladatait is átvállalja, amennyiben
alkalmazható, a 3.3 és a 3.4 szakaszban foglalt kötelezettségeket is el kell látnia.

3.1.9.

Jogában áll a területi testületektől és/vagy a tagkluboktól bármikor, bármilyen információt beszereznie
hendikepszámítással kapcsolatban.

3.1.10. A hozzá intézett vitákat vagy vitatott kérdéseket rendeznie kell. Döntése véglegesnek tekintendő. Ha a
nemzeti szövetség nem tud döntést hozni, a vitát vagy a vitatott kérdést továbbküldheti az EGA
Hendikep és Course Rating Bizottságának, aki a végleges döntést meghozza.
Megjegyzés: Jogköreik alkalmazása során a nemzeti szövetségek kötelesek elismerni és betartani a
megfelelő jogi eljárásokat.
3.1.11. Saját belátása szerint felfüggesztheti a CBA összes vagy bizonyos hendikeposztályokra való
alkalmazását, és engedélyezheti, hogy a tagklubok ezt az egyéni versenyekre alkalmazzák (lásd 3.7
szakasz).
3.1.12. Korlátozásokat határozhat meg a 9 lyukon elért eredményekre és az EDS-ekre a 3.6.1 és a 3.8 szakasz
alapján.
3.1.13. Amennyiben alkalmazható, köteles meghatározni az EDS-ek regisztrálásával kapcsolatos eljárást.
3.1.14. Köteles meghatározni a kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszakát.
3.1.15. Az EGA-hendikep kiadását sikeres szabályvizsgához (beleértve az etikett szabályait) kötheti.
3.1.16. Köteles meghatározni az EGA-hendikepek felfüggesztésére vonatkozó - 3.13 és 3.14 szakasz szerinti eljárást.
3.1.17. Köteles meghatározni azt a fellebbezési eljárást, amivel élhet a 3.13 és 3.14 rész szerint meghozott
döntést kifogásoló játékos.
3.1.18. Mérlegelése szerint dönthet arról, hogy egy versenyen való részvételi jogot korlátozza-e az EGA
hendikep alapján. Köteles elvégezni a + 1.0 vagy annál jobb EGA-hendikeppel rendelkező összes játékos
EGA-hendikepjének ellenőrzését annak biztosítására, hogy igazságos legyen a maximum EGAhendikepet előíró országos vagy nemzetközi versenyeken való részvétel.
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IRÁNYMUTATÁS: AZ ALACSONY HENDIKEPŰ JÁTÉKOSOK ELLENŐRZÉSÉNEK CÉLJA
Az alacsony hendikepű játékosok ellenőrzésével arról kell megbizonyosodnunk, hogy a hendikep eredményeik
nyilvántartása - különösen az idegenben szerzett eredmények pontos rögzítése - az EGA Hendikeprendszer
szerint történt. Az ellenőrzéshez a hendikep-felülvizsgálati eljárás részeként a nemzeti szövetség kérésére a
hendikeptestületeknek át kell adniuk a nemzeti szövetség által a 3.1.19 szakasz alapján meghatározott összes
alacsony hendikepű játékos (a nagyon alacsony hendikep spektrumba eső elit) hendikepjeinek adatait, valamint
minden olyan további játékos hendikepjének adatát, amelyet a nemzeti szövetség bekér. Az ellenőrzés során
ezeket a nyilvántartott adatokat össze kell hasonlítani mindazokkal a hivatalos eredményekkel, amelyeket a
számos országos és nemzetközi verseny során rögzítettek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a hiányos hendikep nyilvántartással rendelkező játékosok esetében alacsonyabb
hendikepeket rögzítettek, mint amire jogosultak. Bár ez nem befolyásolja a scratch stroke play versenyeket,
nagyban kihat a nagy presztízsű tornákra való jelentkezésre és akár a CBA számítására is. Az ellenőrzés révén a
nemzeti szövetségek igazságosabb játékkörülményeket tudnak teremteni, és elkerülhetik, hogy a tisztességtelen
előnyhöz jutott játékosokat előrébb rangsorolják.

3.2.

A TERÜLETI TESTÜLET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Köteles ellátni a nemzeti szövetség által számára kijelölt feladatokat.
3.2.1. Jogában áll a hozzá tartozó tagkluboktól bármikor információt beszerezni hendikepszámítással
kapcsolatban.
3.2.2.

Az előírt módon köteles a feladatait ellátó bizottságot kinevezni. Ha alkalmasnak találja, ez a bizottság
összevonható egy hasonló szabályozó funkcióval rendelkező másik bizottsággal.

3.2.3.

A nemzeti szövetség utasítására elláthatja a hendikeptestület feladatait is.

3.3.

A TAGKLUB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Egy tagklub:
3.3.1.

Hendikeptestületként jár el minden olyan klubtag esetén, akinek anyaklubja, azzal a kikötéssel, hogy a
fő illetékesség a nemzeti szövetséget vagy a hatáskör átruházása esetén a területi testületet illeti.

Kivétel: A nemzeti szövetség (vagy a hatáskör átruházása esetén a területi testület) saját belátása szerint dönthet
úgy, hogy ő jár el hendikeptestületként a hozzá tartozó tagklubok tagjaival kapcsolatban.
3.3.2.

Köteles gondoskodni arról, hogy a klubon belül pontosan alkalmazzák a EGA Hendikeprendszert. A fenti
követelmény betartásának elmulasztása esetén a nemzeti szövetségnek jogában áll a klub
hendikeptestületként való működésének jogát visszavonni vagy az általa megfelelőnek ítélt feltételeket
bevezetni.

3.3.3.

Mérlegelése szerint dönthet arról, hogy egy versenyen való részvételi jogot korlátozza-e az EGAhendikep alapján.

Megjegyzés: A tagklub által szervezett összes versennyel vagy egyetlen versennyel kapcsolatban is
alkalmazhatók korlátozások.
3.3.4. Köteles kinevezni egy hendikepbizottságot, amelynek feladata a 3.4 szakaszban ismertetett
kötelezettségek teljesítése és a klub által kiadott EGA-hendikepek integritásának biztosítása. Ha
alkalmasnak találja, ez a bizottság összevonható egy hasonló szabályozó funkcióval rendelkező másik
bizottsággal.
3.3.5.

Felelős annak biztosításáért, hogy az EGA-hendikepeket az EGA Hendikeprendszerben előírt módon és a
nemzeti szövetség által esetlegesen bevezetett eljárások szerint tartsák nyilván.
Megjegyzés: A rendszer alkalmazásával kapcsolatos és a tagklub által nem orvosolható bármilyen panaszt a
nemzeti szövetség vagy a hatáskör átruházása esetén a területi testület elé kell vinni, amely saját
belátása szerint az általa megfelelőnek ítélt módon kivizsgálja azt. Amennyiben a kivizsgálást követően
megállapítják, hogy a tagklub megszegte a kötelezettségeit, a nemzeti szövetség vagy a területi testület
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utasíthatja a tagklubot a korrekciós intézkedés megtételére. Amennyiben nem kerül sor a probléma
kielégítő orvoslására, a nemzeti szövetség kimondhatja, hogy az adott tagklubnál szerzett hendikepek
érvénytelen EGA-hendikepek.
3.3.6.

Köteles az összes tag hendikep adatait legalább az adott és az előző évre visszamenőleg megőrizni,
kivéve ha az adatok kezelését a nemzeti szövetség végzi.

3.4.

A HENDIKEPBIZOTTSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A hendikep bizottság:
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

Köteles listákat vezetni, amelyekre egy minősítő kör előtt rá kell vezetnie a játékosok neveit, emellett
gondoskodnia kell olyan eljárások meglétéről, amelyek révén biztosítja, hogy minden eredménykártyát
- a hiányos kártyákat (NR) is - leadjanak a hendikepbizottságnak.
Amennyiben alkalmazandó, gondoskodnia kell arról, hogy a hendikepminősítő verseny minden egyes
játékkörének végén a 3.7 szakasz szerint kiszámolják a CBA-t. Lásd az interneten elérhető CBA
függeléket is.
Köteles gondoskodni arról, hogy a nemzeti szövetség előírásai szerint minden tag EGA-hendikepjét
rögzítse és azt bármikor elérhetővé tegye.
Köteles gondoskodni arról, hogy a hendikepminősítő eredményeket a lehető leghamarabb rögzítsék, és
minden EGA-hendikepet pontosan számoljanak ki a kronológiai sorrend szerint rögzített eredmények
szerint.
Amennyiben egy játékos anyaklubot vált, a hendikepbizottság köteles tájékoztatni az új anyaklubot a
játékos jelenlegi EGA-hendikepjéről, és el kell küldenie az új klub hendikepbizottságának a játékos azévi
és előző évi hendikep adatait.
A 3.13 és 3.14 szakaszban előírt módon gyakorolnia kell a hendikepek felfüggesztésének jogát, továbbá
a 3.16 szakasz szerint a hendikepek korrigálásának jogát, és erről megfelelő módon tájékoztatnia kell a
játékost.
Megjegyzés: Jogainak gyakorlása közben a hendikepbizottság minden érvényes jogi eljárást köteles
elismerni és betartani.

3.4.7.

Jogában áll szélsőséges időjárási és/vagy pályakörülmények miatt a hendikepminősítő verseny napján, a
játék megkezdése előtt az adott verseny valamelyik körét nem-minősítő körré nyilvánítani. Lásd még a
3.6.2 i pontot.
Megjegyzés: A hendikepbizottság soha nem veheti el egy verseny hendikepminősítő státuszát abból a
célból, hogy kijátssza az EGA Hendikeprendszer szabályait és megakadályozza, hogy az eredményeket
hendikepszámítás céljából felhasználják. Ez ellentétes az EGA Hendikeprendszer szellemiségével. A
hendikepbizottság köteles megadni a játékosoknak azt a lehetőséget, hogy azok a lehető legtöbb
hendikepminősítő eredményt ladják le.

3.4.8.

A 3.15 szakasz szerint évente legalább egyszer köteles elvégezni az összes tag, illetve kérésre bármely
játékos EGA-hendikepjének felülvizsgálatát. Lásd az interneten elérhető, hendikep-felülvizsgálattal
kapcsolatos függeléket is.

IRÁNYMUTATÁS: A HENDIKEPBIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
A hendikepek nyilvántartásának mindennapi feladatait egyre több klubnál az adminisztratív feladatokat végző
személyzetnek és a klub vezetőjének kell ellátnia. Segítségként az EGA Hendikeprendszer 2016-2019-es kiadása
már számítógéppel támogatott eljárásokkal és számos automatikusan működtethető funkcióval bővült.
Ennek ellenére továbbra is fontos, hogy a szabályok megfelelő alkalmazását, különösen a hendikepfelülvizsgálat irányítását a hendikepbizottság végezze. A hendikep-felülvizsgálat során korrigálandó
hendikepekkel és a korrekció mértékével kapcsolatos végső döntést a hendikepbizottság hozza meg.
A hendikepfeltételek betartásával kapcsolatos végleges döntés a hendikepbizottság hatáskörébe tartozik, aki ezt
a feladatot átadhatja a versenyt irányító bizottságnak.
A hendikepbizottság tagjainak alaposan ismerniük kell a hendikeprendszert és annak céljait, és gondoskodniuk
kell az ezzel kapcsolatos képességek folyamatos meglétéről. A hendikepszámításért (és egyéb lehetséges
feladatokért) felelős bizottságnak minimum három tagból kell állnia, és tagjainak lehetőség szerint mindkét
nemet képviselniük kell.
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3.5.

A JÁTÉKOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.5.1.

Minden játékosnak egy EGA hendikepje lehet, melyet a hendikeptestülete határoz meg és tart nyilván.
Ez a hendikep érvényes mindenhol, ahol az EGA Hendikeprendszer alkalmazandó.

3.5.2.

Amennyiben a játékos több tagklubnak is tagja, az egyik tagklubját anyaklubnak kell kiválasztania,
melyről értesítenie kell az adott klubot és a többi klubot is.

3.5.3.

A játékos kizárólag előzetes értesítést követően válthat anyaklubot. A változás az adott naptári év
végétől érvényes, kivéve, ha a játékos tagsága megszűnik az anyaklubban vagy mindkét tagklub
hozzájárul ahhoz, hogy a klubváltás korábban megtörténjen.

3.5.4.

A játékosnak gondoskodnia arról, hogy nevezését megfelelő módon regisztrálják a minősítő kör előtt.

3.5.5.

A játékosnak gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi – teljes vagy nem teljes – minősítő eredménye
le legyen adva a hendikeptestületéhez, ha a játékra az anyaklubjától eltérő tagklubnál került sor. A
játékos köteles bejelenteni ezeket az eredményeket az anyaklubjánál.

3.5.6.

A játékosnak bármely tagklub versenyén való részvétele előtt gondoskodnia kell arról, hogy elvégezzék
a megfelelő módosításokat EGA-hendikepjével kapcsolatban.

3.5.7.

A játékosnak egy minősítő kör után szükség szerint alkalmaznia kell EGA-hendikepjének növelését vagy
csökkentését a hendikep-nyilvántartásában még nem szereplő eredményére vonatkozóan. A
módosítást a CBA alapján kell elvégezni, amennyiben az ismert, és feltéve, hogy alkalmazzák.
Amennyiben a CBA nem ismert vagy nem alkalmazzák, a módosítást CBA = 0 alapján kell elvégezni.

3.5.8.

A játékosnak az aktuális playing hendikepjét rá kell vezetnie a minősítő kör után leadott valamennyi
eredménykártyájára (A golf szabályai, 6-2b szabály). A játékosnak a hendikepszámítás céljából az
aktuális EGA-hendikepjét is rá kell vezetnie a kártyára, még akkor is, ha a játékkör scratch verseny.

3.5.9.

A játékosnak törekednie kell arra, hogy mindenkor megfeleljen az EGA Hendikeprendszer alapelvei által
megtestesített szándéknak és célnak.

3.6.

MINŐSÍTŐ EREDMÉNYEK

3.6.1.

Annak érdekében, hogy a minősítő eredmények felhasználhatóak legyenek hendikepszámítás céljából,
meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a)

A játékkört hendikepfeltételek szerint kell lejátszani.

b) A kört valamely tagklub olyan pályáján vagy a nemzeti szövetség által elfogadott olyan pályán kell
játszani, amely az USGA Course Rating Rendszer szerint fel lett mérve. A kört a nemzeti szövetség
illetékességén kívül eső országok olyan pályáin is le lehet játszani, melyek az USGA Course Rating
Rendszer vagy a CONGU (Nemzeti Golf Uniók Tanácsa) Standard Scratch Score rendszere szerint fel lett
mérve.
c)

A körnek 18 szakaszból kell állnia a 2–6. hendikeposztályba tartozó játékosok esetében – 9 lyukas kör
szintén elfogadható. Egy 9 lyukon elért eredmény nem lehet része egy 18 lyukon elért eredménynek.
Megjegyzés: A nemzeti szövetségnek jogában áll a 9 lyukon elért minősítő eredményeket más
hendikeposztályokra korlátozni és/vagy korlátozni az adott évben leadható 9 lyukon elért minősítő
eredmények számát. Amennyiben a nemzeti szövetségek élnek ezekkel a lehetőségekkel, kifejezetten
ajánlott, hogy a játékosok számára szükséges mértékben – különösen a 4–6. hendikeposztályban –
tegyék lehetővé kellő számú 9 lyukon elért minősítő eredmény leadását.

d) A kört i) egy tagklub, ii) egy területi testület, iii) a nemzeti szövetség, iv) a nemzeti szövetség által
elfogadott más szervezet által szervezett minősítő versenyen vagy EDS-ként kell játszani (lásd a 3.8.
szakaszt).
e) Egy másik nemzeti szövetség tagklubja vagy a nemzeti szövetség által elfogadott másik szervezet által
rendezett, a nemzeti szövetség illetékességén kívül eső minősítő versenyen elért eredményeket le kell
adni.
f)

Az eredményeket át kell váltani Stableford pontokra.
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3.6.2.
a)

Tekintet nélkül a 3.6.1. pontban foglalt követelményekre, egy eredmény minősítő eredménynek
tekintendő akkor is, ha:
a bizottság törölte a kört, mely esetben a körnél „kizárólag csökkentés lehetséges” („Reduction Only”).

b) a CBA-nál „kizárólag csökkentés lehetséges” („Reduction Only”) eredmény jön ki.
c)

a játékost kizárják a hendikepmódosítás szempontjából elfogadható okból (lásd „A hendikepmódosítás
céljára elfogadható eredmények kizárás esetén” alábbi iránymutatást).

d) a kört a „kedvezőbb fekvésre” vonatkozó, érvényben lévő helyi szabály szerint játsszák (lásd a 2.6.
szakaszt).
e) a kör önálló játékkör egy összesített vagy vegyes versenyen, feltéve, hogy a játékostársak nem
ugyanabban a csoportban játszanak.
f)

a játékos olyan nem teljes eredményt (NR) ad le, amely a puffer zónába esik vagy annál jobb. (Lásd az
NR-ről szóló iránymutatást.)

g)

a játékos nem ad le eredményt vagy nem teljes, puffer zóna alatti eredményt („NR”) ad le és a
bizottság úgy határoz, hogy nem fogadja el az NR indoklását. (Lásd az NR-ről szóló iránymutatást.)

h) a kört olyan minősítő versenyen játsszák, melyen különböző csoportok különböző elütőhelyekről kezdik
a kört (pl. shot gun).
i)

a verseny a 3.4.7. pont értelmében nem minősítő körnek minősül, azonban a játékos úgy dönt, hogy a
3.8. szakaszban foglaltak szerint EDS-t kíván játszani.

3.6.3.

Tekintet nélkül a 3.6.1. pontban és 3.8. szakaszban foglalt követelményekre (Extra Day Score), egy
eredmény nem minősítő eredmény, ha:

a)

a kört, amely nem EDS, olyan versenyen játsszák, melyet a nemzeti szövetség által jóvá nem hagyott
harmadik fél rendez.

b) a kört bizottsági döntés alapján törlik és az eredmény a puffer zóna alatt van az 1–5.
hendikeposztályban vagy az eredmény 36 Stableford pont alatt van a 6. hendikeposztályban.
c)

a játékost kizárják a hendikepszámítás szempontjából nem elfogadható okból (lásd „A
hendikepszámítás céljára nem elfogadható eredmények kizárás esetén” alábbi iránymutatást).

d) a kört olyan versenyen játsszák, ahol a játékos egy vagy több játékostárssal játszik (kivéve összesített;
lásd a 3.6.2. e. pontot).
e) a játékos úgy dönt, hogy NR-nek minősíti a kört és a bizottság úgy határoz, hogy elfogadja az NR
indoklását (lásd az NR-ekről szóló iránymutatást).
f)

a kört Pro-Am verseny részeként játsszák.

IRÁNYMUTATÁS: A HENDIKEPSZÁMÍTÁS CÉLJÁRA ELFOGADHATÓ EREDMÉNYEK KIZÁRÁS ESETÉN
A 3.6.2. c. pont szerint a hendikepszámítás céljára csak bizonyos minősítő körök fogadhatók el a játékos kizárása
esetén. Általában véve ez arra az esetre vonatkozik, amikor technikai szabálytalanság miatti kizárás ellenére
megállapítható az eredmény.
Ekkor korrigált eredmény kiszámítására lehet szükség. Ahhoz, hogy a kapott eredményt az alábbi a–h.
pontoknak megfelelően lehessen alkalmazni hendikepszámítás céljára, a hendikepbizottságnak minden
körülményt alaposan meg kell vizsgálnia.
Megjegyzés: Minden büntetőütést, valamint a helyes hendikep- és szakaszonkénti eredményeket is figyelembe
kell venni.
3-4. szabály: A játékos stroke play esetén (beleértve a Stableford- és Par-versenyeket is) nem hajlandó
alkalmazni egy szabályt, amely sérti egy másik játékos jogait.
6-2b szabály: Az eredménykártyán szereplő hendikep magasabb, mint amire a játékos jogosult. A módosított
eredmény kiszámításához a helyes hendikepet kell használni.
6-3. szabály: A játékos nem kezdi el a játékot a versenybizottság által meghatározott időpontban, ennek ellenére
azonban eredménykártyát ad le.
6-6b szabály: Az eredménykártyát nem írta alá a játékos vagy a jegyző, kivéve, ha a jegyző jogos indokkal nem
írta alá az eredménykártyát.
6-6d szabály: A rögzített eredmény bármelyik szakasznál alacsonyabb, mint a ténylegesen elért eredmény.
6-7. szabály: A versenyző ismételten indokolatlanul késlelteti a játékot.
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6-8. szabály: A versenyző megszakítja a játékot.
14-3b szabály: Távolságmérő eszköz használata.
IRÁNYMUTATÁS: A HENDIKEPSZÁMÍTÁS CÉLJÁRA NEM ELFOGADHATÓ EREDMÉNYEK KIZÁRÁS ESETÉN
Hendikepszámítás céljára nem fogadhatók el olyan eredmények, melyeket technikai szabálysértés miatt zártak
ki és nem lehet megállapítani, milyen előnyre tehetett szert a játékos a szabálysértéssel:
1-2. szabály: Súlyos szabálysértésnek minősül, ha a játékos szándékosan befolyásolja a labda mozgását vagy
megváltoztatja a fizikai feltételeket.
1-3. szabály: A játékosok megállapodnak egy szabály kizárásáról vagy eltekintenek egy megítélt büntetéstől.
4-1., 4-2., 4-3. és 4-4. szabály: Nem megfelelő ütő(k) használata vagy szabálytalanul használt ütő(k).
5-1. és 5-2. szabály: Nem megfelelő labda használata vagy szabálytalanul használt labda.
6-4. szabály: Egynél több caddie igénybevétele (kizáráshoz vezet).
7-1b szabály: Gyakorlás a versenypályán a verseny napján vagy a verseny előtt.
11-1. vagy 14-3. szabály: Nem megfelelő tee, mesterséges eszközök vagy szokatlan felszerelés (kivéve
távolságmérő eszköz) használata.
22-1. szabály: A versenyzők úgy döntenek, hogy nem emelnek fel egy olyan labdát, amely segítheti bármely
játékost.
IRÁNYMUTATÁS: NO RETURN
Minden olyan játékostól, aki minősítő versenyen vesz részt, elvárt, hogy befejezze a kört.
A No Return (NR) bármely olyan kört jelent, amelyet nem fejeztek be és/vagy amelyre nem adtak le
eredménykártyát, illetve kizárólag stroke play esetén egy vagy több szakaszra nem adtak le eredményt a játékos
saját döntése alapján.
A minősítő körben vagy EDS-ben elért valamennyi eredményt le kell adni, függetlenül attól, hogy azok teljes
eredmények-e vagy sem. Amennyiben NR-t kívánnak felhasználni hendikepszámítás céljából, a
hendikepbizottságnak először azt kell mérlegelnie, hogy a játékos eleget tudott-e tenni annak a
kötelezettségének, hogy leadja az eredményét. Amennyiben nem tudott eleget tenni, és ennek oka sérülés vagy
a pályával kapcsolatos kivételes körülmények voltak, az eredményt nem minősítő eredménynek kell nyilvánítani,
kivéve, ha a játékos eredménye az esemény megtörténtéig már elérte a puffer zónát vagy annál jobb. Ha a
játékos be tudta volna fejezni a kört, azonban úgy döntött, hogy nem teszi, a hendikepbizottság a tényleges
ütésszámot (a 3.6.2. f. pont szerint módosított eredményt) veszi figyelembe vagy 0,1-del növeli a hendikepet
(lásd a 3.6.2. g. pontot).
Mivel a hiányosan kitöltött kártya és az NR növelheti a játékos hendikepjét, a hendikepbizottság nem
minősítőnek tekintheti az eredményt, ha a játékos csak néhány szakaszt tudott teljesíteni. Az EGA
Hendikeprendszer 3.13. és 3.14. szakasza lehetőséget biztosít arra, hogy fegyelmi intézkedést tegyenek, ha a
bizottság meg van győződve arról, hogy NR-eket rögzítettek a rendszer tisztességtelen manipulálása érdekében.
Nem adható ki eredménykártya a játékosok számára abban az esetben, ha egyértelmű, hogy a nappali
fényviszonyok nem teszik lehetővé egy teljes kör lejátszását.

3.7.

SZÁMÍTOTT PUFFER MÓDOSÍTÁS

3.7.1.

A minősítő verseny minden egyes játékkörének végén – a 9 lyukon játszott versenyek kivételével – ki
kell számolni a CBA-t az interneten elérhető CBA függelékben leírt módon, amennyiben alkalmazandó.

3.7.2.

Kizárólag az 1–4. hendikeposztályba tartozó játékosokat veszik figyelembe a CBA számítás céljából. A
kiszámított CBA eredmény (amennyiben alkalmazandó) az 1–5. hendikeposztályba tartozó játékosokat
érinti.

3.7.3.

A CBA lehetséges értékei: +1, 0, -1, -2, -2&RO (Reduction Only). Ha a számítás alapján a leadott
eredmények értéke -2&RO, -2 értékű pufferzóna-eltolást kell alkalmazni annak meghatározásához,
hogy mely eredmények vezetnek hendikepcsökkentéshez.

3.7.4.

A CBA-módosítás azt jelenti, hogy a puffer zónát a CBA-eredményben szereplő pontszámnak
megfelelően felfelé vagy lefelé eltolják. Ez a játékosra vonatkozó tűrési zóna felfelé vagy lefelé történő
eltolásával jár. A hendikepeket a 3.12.3–3.12.8. pontban foglaltak szerint módosítják az CBA
alkalmazását követően.
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Példa: Egy 1. hendikeposztályba tartozó játékos 33 pontos eredményt ér el, a kiszámított CBA értéke pedig -2.
Puffer zónája 35-től 36-ig terjedne, azonban így 33-tól 34-ig terjed. Hendikepje változatlan marad.
3.7.5.

A CBA-számításhoz minimum tíz (10) játékosra van szükség.

3.7.6.

Ha a verseny több napon keresztül tart, külön ki kell számolni a CBA értékeket minden napra.

3.7.7.

Ha ugyanazon a napon két versenyre is sor kerül és ezek versenyformái összeegyeztethetőek, a
versenyekhez összevontan egyetlen CBA-t is ki lehet számítani.
Példa: Ugyanazon a napon férfiak, nők és juniorok számára is rendeznek Klub bajnokságot stroke play formában.
A három versenyhez összevontan egyetlen CBA-t is ki lehet számítani.
3.7.8.

Ha a bizottság bármely érvényes okból törli a kört, a CBA értéke 0 és a körnél „kizárólag csökkentés
lehetséges („Reduction Only”) (lásd a 3.6.2. a. és 3.6.3. b. pontokat).

3.7.9.

A nemzeti szövetség döntése alapján a CBA számítását felfüggeszthetik valamennyi vagy bizonyos
hendikeposztályok tekintetében. A nemzeti szövetség engedélyezheti, hogy a tagklubok egy-egy
versenyre alkalmazzák ezt a döntést.

MAGYARÁZAT: SZÁMÍTOTT PUFFER MÓDOSÍTÁS
Cél
Az USGA Course Rating szabályzatban a következő szerepel: „Az USGA Course Ratingnek és Slope Ratingnek
olyan feltételeket kell tükrözniük, melyek normálisnak tekinthetők azokban az évszakokban, amelyekben a
legtöbb játékkörre sor kerül.” A játékkörökre azonban esetenként olyankor is sor kerülhet, amikor a
körülmények nem normálisak, és így ezek a körök az EGA Hendikeprendszerben közvetlenül befolyásolják a
hendikepet. A CBA számítást azért dolgozták ki, hogy meg lehessen határozni, a körülmények mikor térnek el a
normálistól oly mértékben, hogy – a hendikepszámítás céljából – további engedményre van szükség ahhoz, hogy
az egyes értékek közelítsenek a normális körülmények között elérhető értékekhez.
Tervezett eredmény
A CBA számításhoz a normál körülményeket úgy határozzák meg, hogy megnézik, hendikeposztályonként a
játékosok mekkora része ért el puffer zónába eső eredményt. Ezt az értéket összevetik azzal az értékkel, amely
elvárható lenne normál körülmények között és eldöntik, hogy szükség van-e bármilyen kompenzációra ahhoz,
hogy az eredményeket fel lehessen használni a hendikep módosításához. A módosítás történhet felfelé és lefelé,
illetve extrém körülmények között az adott versenynél „kizárólag csökkentés lehetséges (Reduction Only)”.
Puffer zónák
A kompenzációt a puffer zóna eltolásával lehet elérni; a játékos eredménye nem változik. A puffer zóna eltolása
befolyásolni fogja azt, hogy milyen hatással lesz a játékos eredménye a hendikepjére, amikor a rendszerben
rögzítik.
Példa: Egy 3. hendikeposztályba tartozó játékos (33-tól 36-ig terjedő puffer zóna) 32 pontot ér el és a CBA = -1 (a
körülmények a normálisnál rosszabbak), ezért nem kerül sor EGA-hendikepjének módosítására, mivel puffer
zónája 32-től 35-ig fog terjedni. Ha 36 pontont ért volna el, 0,3-es csökkentést alkalmaztak volna.
A CBA jelentősége
Mivel a CBA az eredmények és az 1–4. hendikeposztályba tartozó játékosok elvárt eredményeinek
összehasonlításán alapul, előfordulhat, hogy nagy számú fejlődést mutató vagy alábecsült hendikepű játékos
részvételével megrendezett verseny nem megbízható eredményt ad. Ez az egyik oka annak, hogy a
számításoknál nem veszik figyelembe a magasabb hendikeposztályba tartozó játékosokat. Például egy olyan
verseny esetén, melyen nagy számú fejlődést mutató kezdő vesz részt, +1-es CBA-t kaphatunk annak ellenére,
hogy a körülmények normálisak vagy akár az elvárhatónál gyengébbek voltak. Az alábecsült hendikepű
játékosok (olykor a „hiúsági” hendikepnek is nevezzük) pont az ellenkezőjét válthatják ki annak, mint aminek
történnie kellene, vagyis („hiúsági”) hendikepjük felfelé módosul. Ezek a hatások azt mutatják, hogy rendkívül
fontos a hendikep felülvizsgálatának megfelelő alkalmazása (lásd a 3.15. szakaszt) és a hendikep módosítása a
general play alapján (lásd a 3.16. szakaszt).
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3.8.

EXTRA DAY SCORE-OK (EDS)

3.8.1.

A 3.8.2., 3.8.3., 3.8.4. és 3.8.5. pont értelmében az EDS minősítő eredmény a hendikepszámítás
szempontjából.

3.8.2.

A nemzeti szövetségnek kell meghatároznia azokat a feltételeket, melyek az EDS-játék tekintetében
alkalmazni kell és korlátozhatja az EDS-ek számát.

3.8.3.

A játékosok csak a nemzeti szövetség által engedélyezett pályáknál adhatnak le EDS-t. Elképzelhető
például, hogy a játékos csak az anyaklubjának pályáján adhat le EDS-t. A hendikepszámítás céljából a
játékos egy nap csak egy 9 lyukon elért EDS-eredményt adhat le.

3.8.4.

Kizárólag a 2–6. hendikeposztályba tartozó, EGA-hendikeppel rendelkező játékosok adhatnak le EDS-t
hendikepszámítás céljából.
1. megjegyzés: A nemzeti szövetség a 2–6. hendikeposztályok bármelyikénél megtilthatja az EDS
leadását hendikepszámítás céljából, azonban javasolt, hogy a nemzeti szövetségek oly mértékben
engedélyezzék az EDS-eket, hogy a játékosok kellő számú minősítő eredmény le tudjanak adni; ez
különösen a 4–6. hendikeposztályban fontos.
2. megjegyzés: A fenti korlátozástól függetlenül amennyiben egy nemzeti szövetség nevezésre
vonatkozó korlátozásokat alkalmaz EGA-hendikepek alapján, az így kizárt játékos számára lehetővé
teheti, hogy a játékos meghatározott maximális számú EDS-t adjon le, a hendikep korlát elérése
érdekében.

3.8.5.

A játékosnak fel kell vetetnie a nevét az EDS nevezési listára, mielőtt elkezdi a játékkört. Nevezése során
meg kell adni, hogy mely pályákat és elütőhelyeket fogja megjátszani, továbbá meg kell adni a nemzeti
szövetség által előírt egyéb információkat.

3.8.6.

A játékosnak a 3.8.5. pontban meghatározott adatokat kell rögzítenie az eredménykártyán, melyet
leadás előtt alá kell írnia a jegyzőnek és a játékosnak is.

3.8.7.

Ha a játékos az EDS nevezési listán történő regisztrálása után nem adja le az eredménykártyáját,
hendikepszámítás céljából NR lesz rögzítve.

3.8.8.

A játékosok EGA-hendikepjét nem lehet olyan hendikeposztályra csökkenteni, amelynél nincs lehetőség
EDS leadására.
1. példa: Egy 4,7-es EGA-hendikeppel rendelkező játékos 41 Stableford pontos EDS-t ad le. EGAhendikepjét csak 0,2-del csökkentik 4,5-re, nem pedig 0,7-del.
2. példa: Abban az esetben, ha a nemzeti szövets ég nem engedélyezi az EDS alkalmazását a 2.
osztályba tartozó játékosok számára, akkor ha egy 12,0-es EGA-hendikeppel rendelkező játékos 41
Stableford pontos EDS-t ad le, EGA-hendikepjét csak 0,5-del csökkentik 11,5-re, nem 1,2-del.

MAGYARÁZAT: EXTRA DAY SCORE-OK
Az EGA Hendikeprendszer (csakúgy, mint más hendikeprendszerek) azon a feltevésen alapul, hogy minden
játékos elegendő számú eredményt ad le ahhoz, hogy ésszerűen meg lehessen ítélni a játéktudásukat. Bár a
bizottságok úgy ítélhetik meg, hogy a szezon folyamán elegendő lehetőség adódik a golfversenyeken való
részvételre, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok játékos igen nehezen tud kellő számú eredményt leadni egy
olyan hendikep kiszámításához, amely megfelelően tükrözi a játéktudását. Ennek a következő okai lehetnek:
munkával vagy családdal kapcsolatos kötelezettségek, melyek akadályt jelentenek a versenyeken való részvétel
szempontjából.
nehéz megszerezni a megfelelő kezdési időpontokat a kiválasztott napokon.
a rendszeres versenyszerű golfjáték iránti csökkenő kedv.
Az EDS lehetőséget biztosít arra, hogy a minősítő versenyen szerzett eredményeket kiegészítsük
hendikepszámítás céljából. A cél kiegészíteni a versenyekből származó olykor nem elegendő mennyiségű
információkat és lehetővé tenni a játékosok számára, hogy több minősítő eredményt adjanak le
hendikepszámítás céljából. Mivel a játékos a kör megkezdése előtt dönti el, hogy lead-e eredményt, függetlenül
attól, hogy az jó vagy rossz, és hendikepfeltételeknek kell érvényben kell lenniük, az EDS-kör technikailag
versenykörnek felel meg. Megjegyzendő azonban, hogy az CBA-eljárás nem érvényes az EDS-ek tekintetében.
Nem valószínű, hogy egy EDS-körön induló játékosok szándékosan választanának egy olyan napot, melynél a
CBA értéke -2.
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3.9.

EGA PLAYING HENDIKEP, PLAYING HENDIKEP

3.9.1.

A playing hendikep azon hendikepütések száma, amelyet a játékos az illető pályán lévő adott elütőhely
szerint kap.
Ha a playing hendikep negatív (azaz „plusz” playing hendikep), a játékosnak 18-as stroke indextől felfelé
hendikepütéseket kell adnia a pályának.
A játékos playing hendikepjét az EGA-hendikepjének felhasználásával az alábbi playing hendikep képlet
alapján lehet meghatározni:

3.9.2.
3.9.3.

a)

A playing hendikep képlet az 1–5. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP1-5.oszt = EGAHCP * SR / 113 + (CR - PAR)
b) A playing hendikep képlet a 6. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP6.oszt = EGAHCP + playingHCPdifferencia
Megjegyzés: A playing hendikep értéke egész szám (0,5-től felfelé kerekítve). Ez azt jelenti, hogy -0,5-et
[= „plusz” 0,5] felfelé kell kerekíteni 0-ra [scratch] és -1,5-et [= „plusz” 1,5] -1-re [= „plus” 1].
3.9.4.

a)

Egy 9 lyukon játszott körnél a játékos playing hendikepjét az EGA-hendikepjének felhasználásával az
alábbi 9 lyukon játszott körre vonatkozó playing hendikep képlet alapján lehet meghatározni:
A playing hendikep képlet a 2–5. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP1-5.oszt = (EGAHCP * SR9 lyukon / 113) / 2 + (CR9lyukon – PAR9 lyukon)
1. példa: A játékos EGA-hendikepje 11,8. A pálya első 9 szakaszát játssza meg a sárga elütőhelyről.
Sárga férfi elütőhely
Course Rating

18 lyuk
72.4

Első 9 lyuk
35.8

Hátsó 9 lyuk
36.6

Slope Rating

127

122

132

Par

72

35

37

*

Playing Hendikep
14
7
6*
Ha összeadjuk két 9 lyukon játszott kör playing hendikepjeit, az nem feltétlenül egyezik meg a 18 lyukon játszott
kör playing hendikepjével. Ennek az az oka, hogy a Course Rating, a Slope Rating és a Par viszonya mindegyik
kilenc lyuknál eltérő lehet.
*

A kapott hendikepütések száma:

PlayingHCP = (11,8*122/113)/2 + (35,8-35) = 7,1699 kerekítve = 7
b) A playing hendikep képlet a 6. hendikeposztályban a következő:

PlayingHCP6.oszt = EGAHCP / 2 + playingHCPdifferencia9 lyukon
2. példa: A játékos EGA-hendikepje 40. Ugyanazt az első 9 szakaszt játssza meg, mint az 1. példában.
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Ennél az elütőhelynél egy 36,0-os EGA Handicap esetén a playing hendikep értéke 20, ezért a
handicap differencia (lásd a meghatározásokat) értéke 2 (20-18).

9-holes

playing

PlayingHCP6.oszt = 40/2 + 2 = 22
Megjegyzés: A playing hendikep értéke egész szám (0,5-től felfelé kerekítve). Ez azt jelenti, hogy -0,5-et
[= „plusz” 0,5] felfelé kell kerekíteni 0-ra [scratch] és -1,5-et [= „plusz” 1,5] -1-re [= „plus” 1].
3.9.5.

A játékos playing hendikepjét az EGA-hendikepjének felhasználásával a 9 lyukas vagy 18 lyukas playing
hendikep táblázat (lásd a B. függeléket) alapján is meg lehet meghatározni.

3.9.6.

Az ütéselőny azon hendikepütések száma, amelyet a játékos egy hendikepversenyen kap (vagy ad). Ez a
versenyért felelős Bizottság által meghatározott playing hendikep százaléka.

3.9.7.

Az ütéselőnyt szakaszokra kell leosztani az eredménykártyán szereplő hendikep stroke indexnek
megfelelően. A 9 lyukon játszott kör ütéseit a megfelelő hendikep stroke index szerint veszik
figyelembe.
Példa: Ha a játékos 9 olyan szakaszt játszik meg, melyhez páros stroke indexeket rendeltek, a hét ütést
kapó játékos a 2, 4, 6, 8, 10, 12 és 14 hendikep stroke indexű lyukaknál kap ütéseket.

3.9.8.

Egy playing hendikepre átváltott EGA-hendikep nagyobb mértékű lehet, mint a maximum EGAhendikep.

MAGYARÁZAT: PLUSZ HENDIKEPEK
A golfban a hendikepet eredetileg stroke playhez számították ki. A scratch játékosok alapján határozták meg, és
az így kapott ütéseket le kellett vonni a játékos eredményéből. Amikor hendikepet kellett alkalmazni egy olyan
játékosnál, aki jobbnak bizonyult a nemzeti scratch játékosoknál, ahelyett, hogy a scratch játékosok és minden
más játékos hendikepjét felfelé módosítsák, elfogadottá vált az a megoldás, hogy ütéseket adnak az
eredményhez, és az ilyen hendikepeket „plusz hendikepeknek” nevezték el. Mivel a nettó eredményt úgy
számítjuk ki, hogy kivonjuk a játékos hendikepjét a bruttó eredményből, matematikai szempontból a plusz
hendikep negatív szám lesz. Olyan alacsony hendikepet is elértek már, mint a plusz 5.

MAGYARÁZAT: 9 LYUKON ELÉRT EREDMÉNYEK
Van némi analógia az EDS-sel abban, hogy mi indokolta a 9 lyukas versenyek és a 9 lyukas EDS bevezetését.
Szintén a munkával, családi élettel vagy fizikai korlátokkal kapcsolatos igények miatt vezették be a 9 lyukon elért
eredményeket, hogy ezáltal több lehetőséget biztosítsanak minősítő eredmények leadására.
A 2007-es bevezetése óta a 9 lyukas minősítő kör számos országban rendkívül népszerű lett: játékosok egyes
csoportjainál, például a szenior játékosoknál vagy a korlátozott fényviszonyok között megrendezett esti
versenyek résztvevőinél esetenként az összes játékkör 30%-át teszi ki.
Ennek ellenére továbbra is a hagyományos golfjáték, vagyis a 18 lyukon történő játék tekinthető előnyben
részesített játékformaként a hendikepszámítás szempontjából.
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3.10.

STABLEFORD

3.10.1. A hendikepszámításhoz minden minősítő eredményt Stableford pontra kell átváltani a playing
hendikepek 100%-ának megfelelő hendikepengedmény alapján.
3.10.2. A hendikepszámításhoz a Stableford pontokat minden egyes szakasznál a Parhoz viszonyítva adják a
következők szerint:
Szakaszon elért nettó eredmény

Pont

Par felett 2 vagy több ütés vagy No Return ........................................................................................................0
Par felett egy ütés ..............................................................................................................................................1
Par

................................................................................................................................................................2

Par alatt egy ütés ...............................................................................................................................................3
Par alatt két ütés .................................................................................................................................................4
Par alatt három ütés ...........................................................................................................................................5
Par alatt négy ütés ..............................................................................................................................................6
3.10.3. A 9 lyukon elért minősítő eredménynél a 18 Stableford pontot hozzá kell adni a 9 lyukon elért
eredményhez; így egy módosított minősítő eredményt kapunk, melyet rögzítenek a játékos hendikepnyilvántartásában. A 9 lyukon elért minősítő eredményt egyértelműen meg kell jelölni a játékos
hendikep-nyilvántartásában (lásd az A. függeléket).
3.10.4. Amennyiben alkalmazandó, a 18 lyukas minősítő verseny minden egyes játékkörének végén ki kell
számolni a CBA-t az interneten elérhető CBA függelékben leírt módon.
3.10.5. A Par/Bogey minősítő versenyen elért eredményeket úgy kell Stableford pontszámra átváltani, hogy a
játékos végső eredményéhez hozzá kell adni 36 pontot.
Példa:
2 vesztett szakasz

: - 2 + 36 = 34 Stableford pont

5 nyert szakasz

: + 5 + 36 = 41 Stableford pont

Egyenlő

: 0 + 36 = 36 Stableford pont

3.10.6. Normális körülmények között egy játékos pontosan akkor játszik a hendikepje szerint, ha 36 Stableford
pontos eredményt ad le.
MAGYARÁZAT: STABLEFORD
A hendikepszámításnál a Stableford pontok számításának a célja csökkenteni a játékos által egy adott szakaszon
elért olyan, kifejezetten rossz eredmény hatását, amely nem tükrözi megfelelő módon a golfozó valós
játéktudását. Más hendikeprendszereknél hasonló módszereket alkalmaznak, mint például a nettó dupla bogey
igazítást.
Ez korlátozza egy gyenge szakasz eredményét a hendikepszámításra alkalmazandó teljes módosított stroke play
eredményben. Lehetővé teszi azt is, hogy a stroke play versenyen egy adott szakaszhoz leadott NR-t (vagyis
kihúzást) pontértékre váltsák át hendikepszámítás céljából.
A Stableford eredmény a Parhoz viszonyítva méri a teljesítményt; a rendszer lényege az, hogy a hendikeppel
játszó golfozó 36 Stableford pontot kap 18 lyukra. Az EGA Hendikeprendszerben úgy történik a hendikep
korrigálása, hogy a teljesítményt a Course Ratinghez viszonyítják; ennek során ütéselőnyt alkalmaznak a playing
hendikep képletben (CR-Par), figyelembe véve így a Course Rating és a Par közötti esetleges különbségeket.

3.11.

EGA-HENDIKEP MEGSZERZÉSE

3.11.1. EGA-hendikepet kizárólag egy tagklub tagja, egy nemzeti szövetség önálló tagja vagy egy olyan önálló
játékos szerezhet, akinek a hendikepjét egy nemzeti szövetség nyilvántartásba veszi és kezeli.
3.11.2. Az EGA-hendikep maximális értéke nők és férfiak esetében is 54.
Egy playing hendikepre átváltott EGA-hendikep nagyobb mértékű lehet, mint ez a szám.
Megjegyzés: A nemzeti szövetség 45-re korlátozhatja ezt az értéket a 6. hendikeposztálynál.
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3.11.3. Az EGA-hendikep megszerzéséhez a játékosnak legalább egy 18 vagy 9 lyukon elért Stableford
eredményt kell leadnia. Kifejezetten ajánlott, hogy a jelen pont alapján megszerzett kezdő hendikepet
folyamatosan ellenőrizze a hendikepbizottság és szükség esetén general play módosítást
alkalmazzanak a 3.16. szakaszban meghatározott eljárás szerint.
3.11.4. Az EGA-hendikep megszerzéséhez szükséges eredményt hendikepfeltételek mellett kell elérni a játékos
anyaklubjánál vagy a hendikeptestület által elismer bármely más pályán. Az olyan játékosnak, aki nem
tagja valamely tagklubnak, a nemzeti szövetség utasításai szerint hendikepfeltételek mellett kell
játszania valamelyik tagklub pályáján vagy a nemzeti szövetség által elismert más pályán. Minden egyes
eredményt alá kell írnia a jegyzőnek és a játékosnak.
A játékkörben a játékos által kapott hendikepütések száma a következő:

HCP ütések = 54 + playingHCPdifferencia18 lyukon
9 szakaszon játszott körnél a játékos által kapott hendikepütések száma a következő:

HCP ütések = 54/2 + playingHCPdifferencia9 lyukon
Ezt a számot a maximális EGA-hendikep felhasználásával az adott pálya playing hendikep táblázata alapján is
megkaphatjuk.
3.11.5. A kezdő EGA-hendikepet a leadott Stableford pontszám alapján kell kiszámítani. Ha az eredményt 9
szakaszon érték el, 18 pontot kell hozzáadni a Stableford pontszámhoz.

Kezdő EGA HCP = 54 – (Megjátszott pontszám - 36)
3.11.6. A hendikepbizottság alacsonyabb kezdő EGA-hendikepet is megállapíthat a játékos részére, ha okkal véli
úgy, hogy az alacsonyabb EGA-hendikep megfelelőbb a golfozó játéktudása alapján. Kivételes
esetekben a kezdeti eredmény által meghatározottnál magasabb EGA-hendikep is adható.
3.11.7. A nemzeti szövetség – belátása szerint – előírhatja, hogy a játékos csak akkor kaphasson EGAhendikepet, ha sikeres vizsgát tesz A golf és etikett szabályaiból.
3.11.8. Hendikep nélküli játékos a nemzeti szövetség vagy az általa kijelölt területi testület írásbeli engedélye
nélkül nem kaphat EGA-hendikepet az 1. hendikeposztályban.
IRÁNYMUTATÁS: HENDIKEP KIADÁSA
Azért fontos, hogy EGA-hendikep kiadására kerüljön sor, amint a játékos legalább egy 18 lyukon (vagy két 9
lyukon) elért Stableford pontszámot ad le a 3.11. szakasz rendelkezései szerint, hogy ezáltal minél több játékos
számára elérhetővé válják hendikeprendszer a golf népszerűsítése érdekében. Ez azt is lehetővé teszi az új
játékosok számára, hogy azonnal elkezdhessék nyomon követni golftudásuk fejlődését.
A 3.11.4–3.11.5. pontban foglalt eljárás célja meghatározni egy olyan közelítő értéket, amely az önálló kör
eredményével megegyezik vagy annál alacsonyabb. Amint a játékos további eredményeket ad le, jobban meg
lehet ítélni golftudását. A rendszer mérlegelési jogot biztosít a nemzeti szövetségek számára ahhoz, hogy
szükség szerint nevezésre vonatkozó korlátozásokat alkalmazzon EGA-hendikepek alapján.
A hendikepbizottságok számára ajánlott szorosan nyomon követni a friss hendikeppel rendelkező játékosok
teljesítményét és szükség szerint general play módosítást alkalmazni. Ha a játékosok már nyolc eredményt
leadtak, a hendikepbizottság elvégezheti a hendikep felülvizsgálatát (lásd a 3.15. szakaszt).
Statisztikai szempontból a kezdő EGA-hendikep nyolc eredmény alapján történő közvetlen kiadása és a 3.15.
szakasz alapján történő hendikep-felülvizsgálat biztosítja, hogy a kezdő hendikepek összhangban legyenek a
rendszerrel. Azonban nem tűnik lehetségesnek ilyen nagy számú eredményt kérni egy olyan játékostól, aki
mihamarabb alkalmazni kívánja az EGA Hendikeprendszert.
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Érdemes megemlíteni, hogy a hendikepbizottság meghatározhat egész számú kezdő EGA-hendikepet a 3.11.5.
szakasz szerint kiszámított érték helyett, ha okkal vélheti úgy, hogy az ilyen hendikep jobban tükrözi a játékos
képességét. A figyelembe veendő tényezők a következők:
- Korábbi játékok és az anyaklubnál vagy bármely más klubnál korábban meglévő alacsonyabb hendikep. Ez
kiemelten fontos.
- Adott időszak az éven belül és az időjárási körülmények a kártyák leadásakor.
- Társaktól származó információk.
- Más hendikeprendszerben megszerzett hendikep.
- Egyéb releváns sporteredmény.
- A 2. vagy 3. hendikeposztályban kiadott kezdő hendikep jelezhet korábbi tapasztalatot, amennyiben más
egyértelmű bizonyíték nem áll rendelkezésre.
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3.12.

HENDIKEP MÓDOSÍTÁSA

3.12.1. A minősítő eredményeket Stableford pontok formájában kel nyilvántartani. A hendikepbizottság
időrendi sorrendben rögzíti a játékos minősítő eredményeit.
3.12.2. A játékos hendikep-nyilvántartása (példát lásd az A. függelékben) a következőket kell, hogy
tartalmazza:
a) a kör időpontja
b) információk arra vonatkozóan, hogy hol játszották a kört
c) az eredmény és annak típusa (egyértelműen jelezni kell, hogy az eredményt 9 vagy 18 szakaszon
érték el)
d) CBA, amennyiben alkalmazandó
e) a minősítő Stableford pontszám
f) a felülvizsgált EGA-hendikep
g) a nemzeti szövetség által esetlegesen előírt egyéb információk, pl. Course Rating, Slope Rating, Par.
Megjegyzés: A módosított (minősítő) eredmények olyan Stableford pontszámok, melyeket a
hendikepbizottság számol ki 9 lyukon elért eredmény, kizárás vagy NR alapján (lásd a 3.6. szakaszt).
3.12.3. Ha a játékos a puffer zónájába eső minősítő eredményt ad le, EGA-hendikepje változatlan marad.
3.12.4. Ha a játékos a puffer zónájánál alacsonyabb Stableford pontszámmal ad le minősítő eredményt vagy
NR-t ad le, amelyet a hendikep bizottság felülvizsgált, EGA-hendikepjét 0,1-del növelni kell az 1–5.
hendikeposztályban.
Megjegyzés: Speciális rendelkezéseket lehet alkalmazni, ha a játékos ilyen eredményt rögzít a 4. vagy 5.
hendikeposztályban.
3.12.5. Ha a játékos a puffer zónája fölé eső minősítő eredményt ad le, EGA-hendikepjét a puffer zónája fölé
eső Stableford pontonkénti értékkel kell csökkenteni, mely pontonkénti értéket az adott
hendikeposztály határozza meg.
Megjegyzés: A 18 lyukon elért eredményeken alapuló hendikepmódosítást (lásd a 3.12.3., 3.12.4. és
3.12.5. pontot) azt követően kell alkalmazni, hogy a puffer zónát módosították a 3.7. szakaszban
ismertetett CBA-eljárás szerint.
3.12.6. Az EGA-hendikepeket az alábbiak szerint kell módosítani.
Megjegyzés: Speciális rendelkezések vonatkozhatnak a 4. vagy 5. hendikeposztályra.

Hendikeposztály

Puffer zóna
EGA
Hendikep

Stableford pontok a
A puffer zóna fölötti
puffer zóna alatt: csak Stableford pontonként
hozzá kell adni
levonandó érték:

18 lyukas
9 lyukas
eredmények eredmények

35 – 36
1
plusz – 4.4
0.1
0.1
2
4.5 – 11.4
34 – 36
35 – 36
0.1
0.2
3
11.5 – 18.4
33 – 36
35 – 36
0.1
0.3
4
18.5 – 26.4
32 – 36
34 – 36
0.1
0.4
5
26.5 – 36.0
31 – 36
33 – 36
0.1
0.5
6
37 – 54
1*
*
A 6. hendikeposztálynál le kell vonni egy teljes ütést minden egyes 36 feletti Stableford pont után.
Példa:
Ha egy 11,2 hendikeppel rendelkező játékos 32 pontos Stableford eredményt ad le, EGA-hendikepje
11,3-re módosul. Ha 42 pontos Stableford eredményt ad le, EGA-hendikepje azonnal csökken (42-36) x
0,2 = 1.2-vel, így EGA-hendikepje 10,1 lesz.
3.12.7. Ha egy játékos EGA-hendikepje egy magasabb hendikeposztályból alacsonyabb hendikeposztályba
kerül, a csökkentést először a magasabb osztálynak megfelelő értékkel kell elvégezni oly mértékben,
hogy az EGA-hendikep alacsonyabb osztályba kerüljön, majd a további csökkentést az alacsonyabb
kategóriának megfelelő értékkel kell elvégezni.
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Példa: Ha egy 19,1 hendikeppel rendelkező játékos (4. hendikeposztály) 42 pontos Stableford
eredményt ad le, EGA-hendikepje a következők szerint csökken:
19,1 - (2 x 0,4) = 19,1 - 0,8 = 18,3, mellyel a 3. hendikeposztályba kerül, így a csökkentés pontonként
0,3, vagyis az eredmény 18,3 - (4 x 0,3) = 18,3 - 1,2 = 17,1.
3.12.8. A játékosok EGA-hendikepjének növelését és csökkentését a hendikeptestületnek kell a lehető
leggyorsabban elvégeznie és nyilvántartásba vennie.
Megjegyzés: A játékos felelőssége, hogy egy minősítő kör után szükség szerint alkalmazza EGAhendikepjének növelését vagy csökkentését a hendikep-nyilvántartásában még nem szereplő
eredményére vonatkozóan (lásd 3.5.7 ponzot).
3.12.9. A játékosok EGA-hendikepjét nem lehet EDS leadásával olyan hendikeposztályra csökkenteni, amelynél
nincs lehetőség EDS leadására.
3.12.10. A játékosok EGA-hendikepjét nem lehet 9 lyukon elért minősítő eredmény vagy 9 lyukon elért EDS
eredmény leadásával olyan hendikeposztályra csökkenteni, amelynél nincs lehetőség 9 lyukon elért
eredmény leadására.

3.13.

HENDIKEP FELFÜGGESZTÉSE ÉS ELVESZTÉSE

3.13.1. A nemzeti szövetség vagy a játékos hendikeptestülete felfüggesztheti a játékos EGA-hendikepjét, ha
véleménye szerint a játékos szándékosan nem tett eleget az EGA Hendikeprendszerben meghatározott
kötelezettségeinek.
3.13.2. Ha megfelelő vizsgálatot követően a játékos hendikepbizottsága számára kielégítő módon igazolást
nyert, hogy a játékos elmulasztotta bejelenteni (idegenbeli) minősítő eredményét, a játékos EGAhendikepjét fel lehet függeszteni mindaddig, amíg a hendikepbizottság úgy véli, ez szükséges ahhoz,
hogy beszerezze a játékos hendikepjének visszaállításához és módosításához szükséges információkat.
3.13.3. A játékost értesíteni kell a felfüggesztés időtartamáról és az esetleges egyéb megszabott feltételekről.
Egy játékos hendikepje csak akkor függeszthető fel, ha először lehetőséget biztosítanak számára ahhoz,
hogy megjelenjen hendikeptestületének hendikepbizottsága előtt.
3.13.4. A nemzeti szövetség ezzel ellentétes intézkedésének hiányában a játékos anyaklubjánál elkövetett
állítólagos szabálysértés tekintetében az anyaklubnál kell kezdeményezni fegyelmi eljárást, valamint az
adott ügyben döntést hozni. Minden egyéb esetben a játékos hendikeptestülete folytat vizsgálatot és
hoz döntést az ügyben.
3.13.5. Ha egy játékos több tagklubhoz is csatlakozott, az a klub, amely nem anyaklub, nem függesztheti fel a
játékos EGA-hendikepjét.
3.13.6. Amennyiben felfüggesztették a játékos tagságát az anyaklubjánál, EGA-hendikepjét automatikusan fel
kell függeszteni mindaddig, amíg tagságát vissza nem állítják.
3.13.7. Amíg a játékos hendikepje fel van függesztve, nem vehet részt, illetve nem nevezhet olyan
golfversenyre, amelyhez EGA-hendikep szükséges.
3.13.8. A játékos hendikepjének felfüggesztése minden olyan tagklubra is érvényes, melynek a játékos tagja
vagy tagja lesz a felfüggesztés időtartama alatt.
3.13.9. A nemzeti szövetségek kötelesek meghatározni azt a fellebbezési eljárást, amellyel a 3.13.1–3.13.8.
pont szerint meghozott döntést kifogásoló játékos élhet.
Megjegyzés: A hendikepbizottság a 3.13.1–3.13.7. pontban meghatározott jogainak gyakorlása során
köteles biztosítani valamennyi megfelelő jogi eljárás betartását.
3.13.10. A játékos azonnal elveszíti EGA-hendikepjét, amint megszűnik tagsága bármely tagklubnál vagy a
nemzeti szövetségnél, kivéve, ha a játékos hendikeptestületet vált.
3.14.

HENDIKEP VISSZAÁLLÍTÁSA

3.14.1. Az a játékos, akinek az EGA-hendikepjét a 3.13.1. és 3.13.2. pont rendelkezései értelmében
felfüggesztették, visszakaphatja EGA-hendikepjét a hendikeptestületének hendikepbizottsága által a
3.14.3. pontban foglaltak szerint meghatározott módon.
3.14.2. Ha a játékos EGA-hendikepjét visszaállítják 12 hónapon belül azt követően, hogy a hendikepet
felfüggesztették vagy elveszítette a 3.13.6. vagy 3.13.10. pontban foglaltak szerint, kivételes
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körülményektől eltekintve a játékos utolsó meglévő hendikepjét kell visszaállítani. Minden egyéb
esetben a játékos számára új EGA-hendikepet határoznak meg, ha a játékos megfelel a 3.11. szakaszban
foglalt követelményeknek.
Megjegyzés: Adott esetben hendikep felülvizsgálatára lehet szükség a hendikep visszaállítása előtt.
3.14.3. Ha a játékos számára új hendikepet határoznak meg, a hendikepbizottságnak megfelelő mértékben
figyelembe kell vennie a játékos utolsó érvényes hendikepjét. Nem adható ki 1. hendikeposztályba
tartozó hendikep a nemzeti szövetség vagy a területi testület (amennyiben van ilyen) írásbeli
jóváhagyása nélkül.

3.15.

HENDIKEP FELÜLVIZSGÁLATA

3.15.1. Egy hendikeptestület hendikepbizottságának legalább évente egyszer, lehetőség szerint az év végén
hendikep-felülvizsgálatot kell végeznie. Ennek az 1–5. hendikeposztályba tartozó valamennyi játékosra
ki kell terjednie.
Megjegyzés: A játékosok emellett a 3.15.3. pont rendelkezéseinek megfelelően és a nemzeti szövetség
által az adott hendikeprendszer tekintetében meghatározott módon bármikor kérhetik a hendikep
felülvizsgálatát.
3.15.2. A hendikep felülvizsgálata egy 12 hónapos időtartam alatt leadott legalább nyolc érvényes minősítő
eredmény alapján történik (lásd az interneten elérhető, hendikep-felülvizsgálattal kapcsolatos
függeléket).
Megjegyzés: Ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani 24 hónapra azon versenyzőknél, akik 8-nál
kevesebb eredménnyel rendelkeznek.
3.15.3. Ajánlott, hogy a hendikepbizottság megfelelő hendikepmódosításokat (felfelé vagy lefelé) alkalmazzon.
A módosításokról azonban végső soron a hendikepbizottság dönt saját belátása szerint.
1. megjegyzés: A nemzeti szövetségnek vagy – amennyiben kijelöltek ilyet – a területi testületnek jóvá
kell hagynia az 1. hendikeposztályba tartozó játékosok EGA-hendikepjének felülvizsgálata során javasolt
valamennyi módosítását, illetve a 2. hendikeposztályba tartozó játékos EGA-hendikepjének valamennyi
módosítását, amennyiben a módosítással a játékost az 1. hendikeposztályba kívánták besorolni.
2. megjegyzés: Az adott hendikeposztálytól függ, hogy a játékos hendikepje legfeljebb milyen
mértékben módosítható (lásd az interneten elérhető, hendikep-felülvizsgálattal kapcsolatos
függeléket).
MAGYARÁZAT: HENDIKEP FELÜLVIZSGÁLATA
A hendikep felülvizsgálatának fő célja értékelni, hogy az 1–5. hendikeposztályba tartozó játékosok által elért
eredmények – a jelenlegi EGA-hendikepjük alapján – megfelelően tükrözik-e a játékosok tudását. A hendikep
felülvizsgálata egy alapvetően fontos eljárás az EGA Hendikeprendszeren belül.
A célja ellenőrizni, hogy a játékosok olyan hendikeppel rendelkeznek-e, amely megfelelően tükrözi a tudásukat.
Annak érdekében, hogy a hendikepbizottságok kellő információk birtokában hozhassanak döntést, továbbá a
következetesség és egységesség érdekében jelentést kell készíteni a hendikep felülvizsgálatáról. A jelentés
rámutat arra, hogy az elért ponteredmények alapján mely játékosok esnek kívül az aktuális hendikepsávjukon.
Az ilyen játékosoknál fontolóra kell venni a hendikepek módosítását. A játékos tudására vonatkozó egyéb
bizonyítékokat is figyelembe lehet venni.
Amennyiben valamennyi fél, különösen a hendikeptestület és a játékosok is eleget tesznek kötelezettségeiknek,
a hendikep felülvizsgálata alapján a játékosok túlnyomó többségénél nem lesz szükség módosításra.
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3.16.

GENERAL PLAY

3.16.1. A hendikepbizottság saját belátása szerint egyedi elbírálás alapján, a hendikep felülvizsgálata nélkül is
módosíthatja a játékosok EGA-hendikepjét. Ha a hendikepbizottság él ezzel a lehetőséggel,
tevékenységére a 3.16.2–3.16.7. pontban foglalt korlátozások érvényesek.
3.16.2. Ha egy játékos hendikepbizottsága kellő bizonyságot szerzett arról, hogy a játékos jelenlegi EGAhendikepje nem tükrözi a játékos tudását, a hendikepbizottság az általa megfelelőnek ítélt módon, de
legalább egy teljes ütéssel módosíthatja az EGA-hendikepet.
3.16.3. Ha a hendikepbizottság úgy ítéli meg, hogy egy 1. hendikeposztályba tartozó játékos EGA-hendikepjét
csökkenteni kell vagy egy 2. hendikeposztályba tartozó játékos EGA-hendikepjét úgy kell csökkenteni,
hogy az átkerül az 1. hendikeposztályba, a hendikepbizottságnak a nemzeti szövetség vagy –
amennyiben kijelöltek ilyet – a területi testület elé kell terjesztenie az ügyet.
3.16.4. Amikor a játékos hendikeptestületének hendikepbizottsága döntést hoz arról, hogy elvégezze vagy
javasolja-e az EGA-hendikep módosítását, figyelembe kell vennie a játékos golftudására vonatkozó
valamennyi rendelkezésre álló információt. Ezek különösen a következők:
•

játék gyakorisága

•

játék gyakorisága a leadott minősítő eredmények számának arányában

•

az utóbbi időben leadott minősítő eredmények száma; nem csupán az EGA-hendikepnek
megfelelő és az alatti eredményeké, hanem a puffer zónába eső vagy annál gyengébb
eredményeké is

•

a játékos által elért eredmények match play, four-ball (match play/stroke play) versenyeken és
egyéb nem minősítő körökön.

1. megjegyzés: A hendikepbizottságnak különösen elővigyázatosnak kell lennie az olyan játékosok
tekintetében, akiknél ismeretes, hogy általános játéktudásuk javul, valamint az olyan játékosok
tekintetében, akik egészségügyi vagy egyéb okból csak gyengébb eredményt tudnak elérni.
2. megjegyzés: A hendikepbizottság a hendikep felülvizsgálatáról készült jelentés segítségével
határozhatja meg, hogy mely játékosok EGA-hendikepjénél lehet szükség general play módosításra és
mi tekinthető megfelelő (módosított) EGA-hendikepnek.
3.16.5. A hendikepbizottságnak tájékoztatnia kell a játékost az EGA-hendikepjének jelen pont alapján történő
bármilyen módosításáról. A változás akkor lép érvénybe, amikor a játékos tudomást szerez a
módosításról.
Megjegyzés: Ha a játékos kifogásolja a bizottság döntését, lehetőséget kell biztosítani számára, hogy
megjelenjen a bizottság előtt. Az egyeztetésen a játékost tájékoztatni kell az EGA Hendikeprendszerben
meghatározott jogairól és kötelezettségeiről. A hendikepbizottság a 3.16.1–3.16.4. pontban
meghatározott jogainak gyakorlása során köteles elismerni és betartani a megfelelő jogi eljárásokat.
3.16.6. A nemzeti szövetségek kötelesek meghatározni azt a fellebbezési eljárást, amellyel a 3.16.1–3.16.5.
pont szerint meghozott döntést kifogásoló játékos élhet.
A hendikepbizottság vagy egy klubnál versenyt szervező olyan szerv, amely nem a játékos hendikeptestülete,
csökkentheti a játékos hendikepjét, ha érvényes okból arra a következtetésre jut, hogy a játékos EGA-hendikepje
túl magas. A jelen pont alapján elvégzett csökkentés kizárólag az adott versenyre érvényes. A játékos
anyaklubját értesíteni és részletesen tájékoztatni kell.
IRÁNYMUTATÁS: GENERAL PLAY MÓDOSÍTÁS
A hendikepbizottságnak a hendikep-felülvizsgálatok közötti időszakban is módosítania kell a játékos hendikepjét,
ha nyilvánvaló bizonyíték van arra, hogy a játékos hendikepje nem tükrözi az aktuális játéktudását.
Fontos megjegyezni, hogy egy nagyon jó vagy nagyon gyenge önálló eredmény nem jelenthet megalapozott
érvet arra, hogy a rendszer által előírtnál nagyobb mértékben csökkentsék vagy növeljék a hendikepet. A
general play módosítás a játékos általános teljesítménye alapján történő csökkentés vagy növelés. Amennyiben
a körülmények arra utalnak, hogy a játékos hendikepje nincs összhangban a ténylegesen elért eredményekkel,
indokolt lehet a bizottság számára a módosítás elvégzése.
A general play módosításokra az év közben esetlegesen felmerülő körülmények alapján kerülhet sor ugyanolyan
alapvető kritériumok szerint, mint amilyeneket a hendikep felülvizsgálata során alkalmaznak.
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A FÜGGELÉK

HENDIKEP NYILVÁNTARTÁS

Játékos:
Anyaklub:
Verseny
időpontja

16.09.15
16.08.14
16.08.13
16.07.01
16.06.18
16.06.03
16.05.23
16.05.11
16.05.10
16.04.27
16.04.15
16.03.21

Mrs. P.A.R. Greenside
Up Hill Golf & C.C.
Eredmény
felvitelének
időpontja
17.01.01
16.09.15
16.08.14
16.08.13
16.07.01
16.06.18
16.06.04
16.05.26
16.05.11
16.05.10
16.04.27
16.04.18
16.03.21
16.01.01

Rövidítések:
STP = Stroke Play verseny
SFD = Stableford verseny
PAR = PAR verseny
EDS = Extra Day Score

Ajánlás:
Amennyiben lehetséges,
jegyzőkönyvükhöz.

Kód: Nemzeti Szövetség kódja
N/F
Születési datum:

Kör

Helyszín

Verseny

1
1
1
1
1
1
1
2
1

H.G & C.C
H.G & C.C
H.G & C.C
Anyaklub
H.G & C.C
Anyaklub
H.G & C.C
Anyaklub
Anyaklub

HR
STP-18
STP-18
SFD-18
PAR-18
SFD-09
EDS-18
SFD-18
STP-18
STP-18

1
1
1

Anyaklub
H.G & C.C
Anyaklub

STP-18
SFD-09
SFD-18
HR

-09 = 9 lyukas játék
-18 = 18 lyukas játék

javasolt,

hogy

Eredmény

93
90
32
+1
17
31
29
92
NR/D
Q
98
15
34

Módosított
minősítő
eredmény

CBA

(Módosított)
Puffer Zóna

33
36
32
37
35
31
29
35
33

+1
0
0
0
-0
-2RO
-2
+1

(34 - 37)
33 – 36
33 – 36
33 – 36
35 – 36
33 – 36
(31 – 34)
(30 – 34)
(34 – 37)

31
33
34

-1
-0

(32 – 35)
35 – 36
33 – 36

72.01.18
Módosított
EGA HCP
18.1
18.1
18.0
18.0
17.9
18.2
18.2
18.1
18.1
18.5
18.4
18.3
18.2
18.2

NR = No Return
DQ = Kizárás

az

játékosoknak

legyen

hozzáférésük

a

saját

hendikep

Megjegyzés:
A minta hendikep nyilvántartás formája és példái az ország golfozási sajátosságaihoz igazíthatóak a nemzeti
szövetség döntése alapján.
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B FÜGGELÉK

PLAYING HENDIKEP TÁBLÁZAT
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C. FÜGGELÉK ÜTÉSELŐNY A VERSENYEKEN
1.

Különböző elütőhelyekről játszó játékosok; vagy férfiak és nők ugyanarról az elütőhelyről játszanak

A Course Rating a pálya nehézségét mutatja meg a scratch golfozó számára. A Course Rating és a Slope Rating,
melyek együttesen az EGA Hendikeprendszer alapját jelentik, a pálya nehézségét mutatják meg a
hendikeppel rendelkező, nem scratch golfozók számára. A magasabb Course Ratinggel rendelkező pálya
nehezebb. Amikor a játékosok ugyanazon a versenyen vesznek részt, azonban különböző elütőhelyekről
játszanak (férfiak nők ellen, vagy akár férfiak férfiak vagy nők nők ellen) vagy amikor férfiak és nők
ugyanarról az elütőhelyről játszanak, a magasabb Course Ratinggel rendelkező elütőhelyről játszó
játékos a Course Ratingek közötti különbségnek megfelelő hendikepütést kap. Az EGA playing hendikep
képlete azonban ellensúlyozza ezt a különbséget és automatikusan a megfelelő mértékben módosítja a
playing hendikepeket.
A különböző elütőhelyekhez különböző Par tartozhat, a Par azonban nem a golfpálya nehézségének a mércéje.
A Par mindössze azért szerepel a playing hendikep képletében, mert az EGA Hendikeprendszer is a
Stableford pontozáson alapul az ütéskontroll miatt (lásd Magyarázat: A Par jelentősége). Ez azt jelenti,
hogy amikor stroke play és match play hendikepversenyeken a játékosok ugyanazon a versenyen
vesznek részt, azonban eltérő Parral rendelkező különböző elütőhelyekről játszanak, a magasabb Parral
rendelkező elütőhelyről játszó játékosok a Parok közötti különbségnek megfelelő plusz ütéseket kapnak.
Először a playing hendikepet kell meghatározni, majd ezt követően adják hozzá a plusz ütéseket azon
játékosok playing hendikepjéhez, akik a magasabb Parral rendelkező elütőhelyről játszanak.
1. példa:
Ha egy stroke play vagy match play versenyen a férfiak a férfi elütőhelyről játszanak, melynél a par 71, nők ellen,
akik a női elütőhelyről játszanak, melynél a par 72, a nőknek egy ütést hozzá kell adniuk playing hendikepjükhöz.
Megjegyzés: A hendikepszámítás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a plusz ütés(eke)t.
2. példa:
A asszony és B úr játékostársak egy vegyes Foursome versenyen (csak stroke play vagy match play). A férfiak a
férfi elütőhelyről játszanak, melynél a par 71, a nők pedig a női elütőhelyről játszanak, melynél a par 72. A
asszony playing hendikepje 21, B úré 7. A asszonynak egy ütést kell hozzáadnia playing hendikepjéhez, így ő 22es playing hendikeppel kezdi a játékot. A csapat playing hendikepje a következő:
50% x (22 + 7) = 29 / 2 = 14,5 -> kerekítve 15
Ha az adott versenyen a teljes playing hendikepnél kisebb érték javasolt (pl. Four-Ball stroke play), a playing
hendikepek százalékos csökkentése a Par értékek közötti különbségek miatti módosítást is érinti. A következő
eljárás javasolt:
Meg kell határozni a playing hendikepeket.
El kell végezni az eltérő Par értékek miatti módosítást.
Az adott játékformának megfelelően kell alkalmazni a hendikepengedményt (pl. 90%).
3. példa:
Egy Four-Ball stroke play versenyen a férfiak a férfi elütőhelyről játszanak, melynél a Par 71, a nők pedig a női
elütőhelyről játszanak, melynél a Par 72. A asszony playing hendikepje 16. A hendikepengedmény ennél a
versenynél a módosított playing hendikep 90%-a: 90% x {16 + (72 - 71)} = 90% x 17 = 15,3 -> kerekítve 15.
4. példa:
A asszony és B úr játékostársak egy vegyes Greensome versenyen (stroke play vagy match play). A férfiak a férfi
elütőhelyről játszanak, melynél a par 71, a nők pedig a női elütőhelyről játszanak, melynél a par 72. B úr playing
hendikepje 8, A asszonyé 21.
A javasolt hendikepengedmény az alacsonyabb hendikep 60%-a + a magasabb hendikep 40%-a:
B úr a 8 60%-át = 4,8 ütést kap.
A asszony a módosított playing hendikepje 40%-át kapja: 40% x (21 + 1) = 8,8 ütés.
A csapat 4,8 + 8,8 = 13,6 -> kerekítve 14-et kap.
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2.

Ütéselőnyök

Az EGA javaslata alapján a következő hendikepengedményeket kell alkalmazni az alábbi játékformáknál. A
nemzeti szövetség saját belátása szerint kötelezővé teheti az ajánlásokat. A hendikepek alatt minden esetben
playing hendikepet kell érteni.
2.1

Match Play

A hendikepütéseket a hendikep stroke indexnek megfelelően kell alkalmazni (lásd a 3.9.7. pontot).
Egyéni:
A magasabb hendikeppel rendelkező játékos a két játékos playing hendikepje közötti teljes különbséget kapja.
Foursome:
Az a fél, amelyiknél a játékostársak playing hendikepjeinek összege magasabb, az egyes felek összesített
hendikepje közötti teljes különbség 50%-át kapja (0,5-től fölfelé kerekítve).
Példa:
Az A játékos (playing hendikep: 11) és B játékos (playing hendikep: 18) foursome mérkőzést játszanak C játékos
(playing hendikep: 6) és D játékos (playing hendikep: 12) ellen.
A és B a következőt kapja: 50% x [(11 + 18) - (6 + 12)] = 50% x (29 - 18) =
50% x 11 = 5,5 -> felfelé kerekítve = 6 ütés
Megjegyzés: Vegyes foursome match play esetén a hendikepütéseket a hendikep stroke indexnek megfelelően
kell meghatározni.
Four-ball (Better-ball):
A legalacsonyabb playing hendikeppel rendelkező játékosnak, aki nulla hendikeppel játszik, a playing
hendikepek közötti különbség 90%-a alapján hendikepütéseket kell adnia a másik három játékosnak.
Megjegyzés: Vegyes four-ball match play esetén a hendikepütéseket az egyes játékosok hendikep stroke indexe
alapján kell meghatározni.
Greensome:
Az alacsonyabb playing hendikeppel rendelkező játékostárs a playing hendikepje 60%-át kapja, míg a magasabb
playing hendikeppel rendelkező társa a playing hendikepje 40%-át kapja. A számokat kerekítés nélkül kell
összeadni. A végeredményt (=az adott fél playing hendikepje) kerekíteni kell (0,5-től felfelé). A magasabb
hendikeppel rendelkező fél a két fél hendikepje közötti teljes különbséget kapja. Ha a fenti játékformáknál a
játékosok eltérő Par értékű különböző elütőhelyekről játszanak, lásd a jelen függelék 1. szakaszát.
2.2

Bogey, Par és Stableford versenyek

A hendikepütéseket a hendikep stroke indexnek megfelelően kell alkalmazni (lásd a 3.9.7. pontot).
Egyéni:
A játékos a playing hendikepje 100%-át kapja
Foursome:
Az adott fél a játékostársak playing hendikepjei összegének 50%-át kapja (0,5-től fölfelé kerekítve).
Four-ball (Better-ball):
Mindegyik játékostárs a playing hendikepje 90%-át kapja.
Greensome:
Az alacsonyabb playing hendikeppel rendelkező játékostárs a playing hendikepje 60%-át kapja, míg a magasabb
playing hendikeppel rendelkező társa a playing hendikepje 40%-át kapja. A számokat kerekítés nélkül kell
összeadni. A végeredményt (=az adott fél playing hendikepje) kerekíteni kell (0,5-től felfelé). A hendikepütéseket
a hendikep stroke indexnek megfelelően kell alkalmazni.
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A „plusz” hendikepű játékosok 18-as stroke indextől felfelé egy vagy több hendikepütést adnak a pályának.
1. megjegyzés: Vegyes foursome vagy greensome esetén a hendikepütéseket a férfi hendikep stroke indexnek
megfelelően kell meghatározni.
2. megjegyzés: Vegyes four-ball esetén a hendikepütéseket a játékosok saját hendikep stroke indexe alapján kell
meghatározni.
Amennyiben a fenti játékformáknál a játékosok ugyanazon a versenyen vesznek részt, azonban eltérő Parral
rendelkező különböző elütőhelyekről játszanak, a playing hendikepeket nem kell külön módosítani a Parok
közötti különbség alapján, mivel a playing hendikep egyenlete (lásd a 3.9.3. pontot) ellensúlyozza ezt a
különbséget.
2.3

Stroke Play

Egyéni:
A játékos a playing hendikepje 100%-át kapja
Foursome:
Az adott fél a játékostársak playing hendikepjei összegének 50%-át kapja (0,5-től fölfelé kerekítve).
Four-ball (Better-ball):
Mindegyik játékostárs a playing hendikepje 90%-át kapja.
A hendikepütéseket a hendikep stroke indexnek megfelelően kell alkalmazni.
Vegyes four-ball stroke play esetén a hendikepütéseket az egyes játékosok hendikep stroke indexe alapján kell
meghatározni.
Greensome:
Az alacsonyabb playing hendikeppel rendelkező játékostárs a playing hendikepje 60%-át kapja, míg a magasabb
playing hendikeppel rendelkező társa a playing hendikepje 40%-át kapja. A számokat kerekítés nélkül kell
összeadni. A végeredményt (=az adott fél playing hendikepje) kerekíteni kell (0,5-től felfelé).
Ha a fenti játékformáknál a játékosok ugyanazon a versenyen vesznek részt, azonban eltérő Par értékű
különböző elütőhelyekről játszanak, lásd a jelen függelék 1. szakaszát.
Megjegyzések:
1. megjegyzés: Egy adott hendikepversenyen alkalmazandó hendikepengedményeket a bizottságnak kell
meghatároznia az adott versenyre vonatkozó feltételekben (lásd A golf szabályai, 33-1. szabály).
2. megjegyzés: Egy hosszabb időtartamú versenyért felelős bizottság a versenyre vonatkozó feltételekben úgy is
rendelkezhet, hogy a játékos EGA-hendikepje módosítható a verseny alatt.
3. megjegyzés: 36 lyukas hendikepversenyek esetén a hendikepütések hozzáadása vagy kivonása két 18 lyukon
játszott kör alapján történik.
4. megjegyzés: Lyukról lyukra játszott szétütés. Amennyiben egy hendikepversenyen további lyukakat játszanak
meg, a hendikepütéseket a hendikep stroke indexnek megfelelően kell meghatározni.
5. megjegyzés: A „plusz” hendikepű játékosok 18-as stroke indextől felfelé egy vagy több hendikepütést adnak a
pályának.
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D. MELLÉKLET HENDIKEP STROKE INDEX KIOSZTÁSA
A golf szabályaiban foglalt 33-4. szabály szerint „A Bizottságnak nyilvánosságra kell bocsátania egy táblázatot,
amelyben feltünteti a szakaszok rendjét, amelyeknél a versenyzők hendikepütéseket adnak vagy kapnak.”
A tagklubok közötti egységesség biztosítása érdekében az index meghatározásakor javasolt figyelembe venni a
következő szempontokat:
• Megállapított tény, hogy a stroke index kiadása gyakorlatilag nem befolyásolja a Stableford eredményt,
illetve ezáltal a hendikepek módosítását.
• Match playnél kiemelten fontos, hogy az összes hendikepkülönbségnél kapott ütések egyenletesen
legyenek elosztva a 18 lyuk között.
• Ez leginkább úgy érhető el, hogy a páratlan számú ütéseket a két kilenc lyukas pálya közül a
nehezebbikhez – rendszerint a hosszabbikhoz – a rendelik hozzá, míg a páros számokat a másik kilenc
lyukhoz.
• Egy lyuk Parhoz viszonyított nehézségi foka az egyik olyan tényező, amely meghatározza a
hozzárendelés sorrendjét.
• A nehézségi fok meghatározható a bogey rating alapján vagy úgy, hogy a klubtagok egy adott
csoportjának átlageredményét a Parhoz viszonyítjuk.
• Meg kell próbálni egyetlen stroke index táblázatot meghatározni az összes –női és férfi – elütőhelyhez.
• Ha egy játékos ütéselőnyre jogosult, akkor elvárható, hogy a (hendikep) hátrányát kiegyenlítő ütések
közül az elsőt a legnehezebb par 5 szakaszon kapja, a következőt pedig a legnehezebb par 4 szakaszon,
azután pedig a többi par 5-ösön. A sorrendben a par 4-esek, végül a par 3-asok következnek.
Egy nagyon nehéz par 3-as előnyt élvezhet egy par 4-essel szemben. Általában nehéz szakasznak számít egy
olyan par 5-ös, amely egy átlagos játékos számára nem érhető el 3 ütésből, vagy egy olyan par 4-es, amely
nem érhető el 2 ütésből.
A stroke index számokat az alábbiak szerint lehet a szakaszokhoz rendelni:
• Osszuk fel a 18 szakaszt 6 db 3-as csoportra; 1., 2., 3., majd 4., 5., 6. stb.
• Az 1–4. stroke indexet ne az 1., 2., 3. vagy 16., 17., 18. szakaszokhoz rendeljük.
• A 6 csoportnál az indexek összegének 27 és 30 közé kell esnie.
• Ha az 1-es indexet a kettő közül az első kilenc lyukhoz rendelték hozzá, a 2-es indexet a másodikhoz kell
rendelni.
• Lehetőség szerint az összes páratlan indexet az első kilenchez és az összes párosat a második kilenchez,
vagy fordítva, figyelembe véve a 9 lyukas köröket is.
• Ne rendeljük hozzá az 1–6. indexet szomszédos szakaszokhoz.
Példa:
Az 1. indexet a 7., 8. és 9. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük. 9 lyuk esetén a 4., 5. és 6. közül a
legnehezebbhez.
Az 2. indexet a 13., 14. és 15. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük.
Az 3. indexet a 4., 5. és 6. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük. 9 lyuk esetén a 7., 8. és 9. közül a
legnehezebbhez.
Az 4. indexet a 10., 11. és 12. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük.
Az 5. indexet a 1., 2. és 3. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük.
Az 6. indexet a 16., 17. és 18. szakasz közül a legnehezebbhez rendeljük.
A 7–12. indexet egyenletesen elosztva rendeljük a hat csoporthoz; a 7-est nem feltétlenül kell a 7., 8. vagy 9.
szakaszhoz rendelni.
A 13–18. indexek hozzárendelését ugyanígy végezzük el.
Eredmény:
1., 2., 3. szakasz 5., 7., 15. index Összesen: 27
4., 5., 6. szakasz 3., 11., 13. index Összesen: 27
7., 8., 9. szakasz 1., 9., 17. index Összesen: 27
10., 11., 12. szakasz 4., 12., 14. index Összesen: 30
13., 14., 15. szakasz 2., 10., 18. index Összesen: 30
16., 17., 18. szakasz 6., 8., 16. index Összesen: 30
xxxxx
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Z. FÜGGELÉK

MGSZ SZÖVETSÉGI DÖNTÉSEK
A Magyar Golf Szövetség EGA Hendikep rendszerrel kapcsolatos döntései
(érvényes 2016. január 1-től)

1. Konfiguráció
A Magyar Golf Szövetség a 4. 5. 6. hendikeposztályra vonatkozóan az 1. konfigurációt alkalmazza, melyet az
alábbi táblázat foglal össze:
EGA Hcp kategória

4.

5.

6.

18.5-26.4

26.5-36

37-54

Puffer zóna

32-36

31-36

-

CBA számításban benne van

Igen

Nem

Nem

CBA hatással van rá

Igen

Igen

Nem

Hcp emelkedés

Igen

Igen

Nem kötelező

Legalább évente

Legalább évente

Nem kötelező

Hcp tartomány

Hcp felülvizsgálat

2. Kedvezőbb fekvés időszaka (lásd 2.6.1; 3.1.14 pontok)
• A “kedvezőbb fekvés alkalmazásának időszakában “kedvezőbb fekvésre” vonatkozó helyi szabály
ellenére érvényesek a hendikepfeltételek.
• A kedvezőbb fekvés időszaka Magyarországon: november 15- március 15. közötti időszak.
3. 9 lyukas eredmények (lásd 3.6.1c pont)
• Az 1. hcp osztály (4,4-ig) versenyezhet 9 lyukon, de hendikepet nem módosíthat. Ezen felül a módosítás
minden hendikep osztálynak a megengedett.
• Egy napon belül több 9 lyukon elért hendikep módosítás is leadható, a startidő pontos megjelölésével.
• A módosító körök száma egy éven belül nem korlátozott.
4. Extra Day Scores (lásd 3.8.1-5 pontok)
• EDS az 1-2.hcp osztályban (11,4-ig) nem adható le. Ezen felül az EDS minden hendikep osztályban
megengedett, de EDS-sel csak az 1. hcp osztály határáig (4,5) lehet javítani.
• Egy naptári éven belül legfeljebb 4 EDS eredmény adható le. Több eredmény esetén az időrendben első
négy számít.
• Az EDS bármely hendikep módosításra hitelesített pályán teljesíthető.
5. Szabályvizsga (lásd 3.1.15 pont)
• EGA hendikepet csak az a játékos kaphat, aki az MGSZ által meghatározott sikeres Szabály és Etikett
vizsgát tesz.

Magyar Golf Szövetség
Hendikep Bizottsága
2016. január 1.
xxxxx
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