HENDIKEP FELÜLVIZSGÁLAT (HR – Handicap Review)
A pontos eljárást az EGA Hendikep szabályzat 3.15 pontja tartalmazza.

AMIT A HR-RŐL TUDNI ÉRDEMES
A HR a hendikepek rendes felülvizsgálata, amely a játékosnak a vizsgált időszakban megjátszott
eredményeit összehasonlítja a statisztikailag elvárható eredményekkel, és ha jelentős eltérés
mutatkozik, a hendikepet módosítja a megfelelő irányban lefelé vagy felfelé.
Célja, hogy a játékos hendikepje minél jobban tükrözze a tényleges játékerejét.
A felülvizsgálat az anyaklub hendikep bizottságának feladata és kötelessége.
A hendikepek rendes felülvizsgálata szükség szerint az év bármely szakában végrehajtható,
de évente legalább egyszer mindenképpen, célszerűen a játékszezon végén javasolt.
Nem szükséges egyszerre minden klubtagra végrehajtani, hanem eltérően is ütemezhető.
Szükség esetén ismételten is végrehajtható.
Ettől függetlenül akár a bizottság, akár a játékos kezdeményezésére rendkívüli felülvizsgálattal a hendikepek egyedileg bármikor korrigálhatók.
Az eljárás minden játékosra kötelező, akinek érvényes EGA hendikepje van, az 1-5. hendikep osztályban.
Tehát nem vehetők figyelembe az anyaklub nélküli (hobby) golfozók, a nem az MGSZ-hez
tartozó (akár hazai, akár külföldi) anyaklubbal rendelkező, vagy vendéglistán és átadólistán
lévő játékosok, továbbá a pályaengedélyesek és a profik.
A vizsgálatba minden hendikep módosító kört be kell számítani, akár versenyen, akár versenyen
kívül (EDS) játszották.
Beleértve azokat a le nem adott (NR), feladott (WD), félbeszakadt (PS) versenyen lejátszott,
díjazásból kizárt (DH) eredményeket is, amelyekre a nettó stableford pontok kiszámolhatók.
EDS-ből legfeljebb 4 vehető időrendi sorrendben figyelembe.
Ha a versenyhez tartozik érvényes CBA érték, akkor azt figyelembe kell venni.
Az eredményekbe csak az 1-5. hendikep osztályban (ehcp<=36) elérteket lehet beszámítani.
A 9 szakaszon elért eredményeket ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a 18 szakaszon teljesítetteket.
A rendes hendikep felülvizsgálat alapértelmezés szerint a vizsgálat napját megelőző 12 hónapban
teljesített eredményekre terjed ki.
Elsősorban a vizsgálatot megelőző 12 hónap eredményeit kell értékelni.
Elegendő eredmény hiányában a vizsgálati időszak kiterjeszthető legfeljebb 24 hónapra.
Annál korábbi eredmények semmilyen körülmények között nem vehetők figyelembe.
Nem számítanak be a 36-nál magasabb hendikeppel játszott eredmények sem.
A hendikepek alapértelmezés szerint 2 év után elavulnak.
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Az EGA HR formula alkalmazhatóságához a vizsgálat napját megelőző 24 hónapon belül legalább
8 beszámítható hendikep módosító eredmény szükséges.
Ha a vizsgálat előtti 12 hónapban megvan 8, vagy annál több eredmény, akkor
 a 12 hónapos időszakból az összes eredményt figyelembe kell venni,
 az azt megelőző időszakból viszont egyet sem.
Ha a vizsgálat előtti 12 hónapban nincs meg a 8 eredmény,
 akkor az azt megelőző 12 hónap eredményeivel ezeket ki kell egészíteni,
 ez a kiegészítés szigorúan időrendi sorrendben visszafelé haladva történhet,
 de az eredmények száma a 24 hónapból összesen nem haladhatja meg a 8-at.
Ha a vizsgálat előtti 24 hónapban nincs meg a 8 eredmény,
 a hendikep vizsgálat az EGA HR algoritmussal nem hajtható végre, a felülvizsgálat, ha
szükséges, manuálisan végzendő el.
HENDIKEP MÓDOSÍTÁS
Az EGA HR eljárás a megjátszott eredmények alapján, azok egységesítése után kiszámítja a standard eltérésüket, majd azok átlaga és szórása alapján meghatároz egy hendikep intervallumot,
amelyen belül a játékos hendikepjének az eredmények alapján reálisan lennie kell. Ha nem így van,
akkor az eljárás megajánl egy új hendikepet, amely azonban a hendikep osztálytól függően, az eredetitől legfeljebb 1-3 egész értékkel térhet el. A javasolt hendikep hatályba lépéséhez a Hendikep
Bizottság jóváhagyása szükséges. A Hendikep Bizottság a javasolt módosítást felülbírálhatja.
KIVÉTELES ELJÁRÁSOK
Változatlan marad a játékos hendikepje, ha az alacsony teljesítménye ellenére a hendikepjén javított.
Az automatikus HR eljárás soha nem rontja a játékos hendikepjét, ha a vizsgált időszak záró
EGA hendikepje jobb, mint az időszak kezdő hendikepje.
Az év közben már jelentősen romlott hendikep az eljárással tovább módosítható.
Az automatikus HR eljárás akkor is módosíthatja a játékos hendikepjét, ha az év közben korábban már rendkívüli felülvizsgálattal (akár jelentősen) módosításra került.
A játékos folyamodhat a Hendikep Bizottsághoz, hogy egyéni indokok alapján felülbírálja a HR
eljárással generált hendikep módosítást.
A Hendikep Bizottságnak meg kell győződnie, hogy fennálltak-e kivételes körülmények, és a
HR eljárás felülbírálása indokolt-e?
A felülbírálatnak összhangban kell lennie a hendikep szabályzattal.
A 4,5 alatti hendikepek automatikus módosítását a nemzeti szövetséggel is jóvá kell hagyatni.
Ha az automatikus HR eljárás valamely 1.hcp osztályba tartozó játékos hendikepjét módosítja bármilyen irányban, vagy valamely 2.hcp osztályba tartozó játékos hendikepjét javítja úgy,
hogy az átlép 1.hcp osztályba, akkor a Hendikep Bizottság köteles ratifikálás céljából az ilyen
módosításokat a nemzeti szövetséghez felterjeszteni. Az automatikus módosítás érvényben
marad a szövetség döntéséig.
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ÚJ HENDIKEPEK KIADÁSA (IHA – Initial Handicap Allotment)
A pontos eljárást az EGA Hendikep szabályzat 3.11 pontja tartalmazza.

ÚJ HENDIKEPEK KIADÁSA
Ha a játékosnak nincs érvényes EGA hendikepje, akkor az anyaklubja új hendikepet kell hogy kiadjon számára. Ez az eljárás az úgynevezett initial handicap allotment, rövidítve IHA. Érdektelen,
hogy a játékosnak miért nincs hendikepje: azért, mert soha nem is volt, vagy volt valaha, de pl.
klubtagság megszűnése miatt elvesztette.
 EGA hendikepje csak olyan játékosnak lehet, aki vagy egyénileg tagja egy nemzeti szövetségnek, vagy tagja egy, a szövetséghez tartozó klubnak.
 Az EGA hendikep maximuma 54, férfiak és nők számára egyaránt. Az EGA hendikephez tartozó playing hendikep meghaladhatja ezt az értéket.
 Az új hendikep kiadásához a játékosnak egyetlen hendikep minősítő kört kell játszania 18
szakaszon, vagy két ilyen kört 9 szakaszon. Erősen ajánlott, hogy az új hendikepek kiadását a
Hendikep Bizottság ellenőrizze, és szükség esetén rendkívüli felülvizsgálatot (general play)
indítson.
 A hendikep megszerzéséhez szükséges minősítő kör(öke)t hendikep módosításra alkalmas
feltételek között kell lejátszani, akár az anyaklubban, akár máshol, de mindenképpen a nemzeti szövetség által hendikep módosításra minősített (felmért) pályán.
 A leadott eredménykártyát mind a játékosnak, mind a jegyzőnek alá kell írnia.
A játékos a maximális, 54-es EGA hendikeppel játszik, a korának és nemének megfelelő elütőről,
egyéni Stableford játékformában.
A playing hendikepje:
 18 szakaszon = 54 + a hcp differencia 18 lyukon
 9 szakaszon = 54/2 + a hcp differencia 9 lyukon
Kiszámítandó a Stableford pontja a playing hendikep figyelembe vételével:
18 szakaszon
= nettó Stableford pont
9 szakaszon
= korrigált Stableford pont = nettó Stableford pont + 18
Az új EGA hendikepje:
 18 szakaszon = 54 – (teljesített nettó Stableford pont – 36) = 90 – nettó Sfd. pont
 9 szakaszon = 54 – (teljesített korrigált Stableford pont – 36) = 90 – korrigált Sfd. pont
Ha a játékosnak van korábbi eredménye, akkor azt az új hendikep megállapításához figyelembe
kell venni. A régi hendikep módosító hatása annál nagyobb, minél kevésbé régi, és minél kevésbé tér el a minősítő körben megjátszott eredménytől. Ha nagyon közel vannak egymáshoz, új
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hendikepnek akár meg is lehet adni a régit, ha pedig nagyon távol, akkor figyelmen kívül lehet
hagyni.
Például: Egy felnőtt férfi a sárga elütőről +3 hcp differenciával játszik 18 szakaszt.
 A playing hendikepje = 54+3 = 57. Így minden szakaszon 3 ütés előnyt kap, kivéve az 1, 2 és
3 hcp indexű szakaszokat, amelyeken 4-et.
 Ha a leadott kártya alapján kiszámított nettó Stableford pontja = 59,
 akkor az ennek megfelelő új EGA hendikepje = 90-59 = 31.

Összeállította: Bodor Tibor
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