RÖVID ÚTMUTATÓ AZ EGA HENDIKEP RENDSZERHEZ

Ez a „Rövid útmutató az EGA Hendikep Rendszer 2016-2019-es kiadásához” alapvető információkat
tartalmaz az EGA Hendikep Rendszer legfontosabb rendelkezéseivel kapcsolatban. Az információk
rövidítettek és nem helyettesítik az „EGA Hendikep rendszer 2016-2019” kiadványban szereplő
előírásokat. Bővebb információért az EGA Hendikep Rendszer bármely pontjával kapcsolatban kérjük,
keresse meg a megfelelő fejezetet. A dőlt betűvel írt kifejezések definiálva vannak a Hendikep Rendszer
2016-2019 kiadványban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az EGA Hendikep Rendszer néhány
vonatkozásának érvényessége a nemzeti szövetség döntésén alapul.
ÁLTALÁNOS
Az EGA Hendikep Rendszer fő célja egy egységes és igazságos hendikep kezelés kialakítása Európában
és a lehető legigazságosabb és legméltányosabb körülmények biztosítása a különböző tudású golfozók
játékához és versenyzéséhez.
Hivatalos EGA Hendikep megszerzése érdekében lépjen kapcsolatba egy tagklubbal vagy a nemzeti
szövetséggel. Játsszon legalább egy kört 18 szakaszon, vagy legalább két kört 9 szakaszon hendikep
feltételek mellett, majd a körök játékos és jegyző által aláírt eredménykártyáját adja le. A leadott
eredmények alapján fogják a hendikepet meghatározni az induló hendikep formula szerint.
Játsszon az adott évben minden egyes kör során a tudásához mérten a lehető legjobban és adjon le
annyi minősítő eredményt amennyi csak lehetséges- ez bármely hendikep rendszer alapelve.
Győződjön meg arról, hogy a feljegyzett hendikep helyes – mindig az aktuális játéktudást kell tükröznie.
Amennyiben a hendikep túl alacsony vagy túl magas, lépjen kapcsolatba a helyi hendikep bizottsággal.
Szükség esetén kérjen egyedi hendikep (general play) megállapítást. Az EGA hendikepek hat különböző
hendikep kategóriába vannak sorolva. Lásd a táblázatot lentebb.
Mindig ellenőrizze, hogy milyen playing hendikepre jogosult az adott golfpályán, mely a feljegyzett EGA
hendikep és a kifüggesztett playing hendikep táblázat függvénye.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő elütőhelyről játsszon, arról, amit kiválaszthatott, vagy amit a
versenyszabályzat előírt.
Győződjön meg arról, hogy a playing hendikepje fel van tüntetve az eredménykártyáján, mielőtt leadja
azt a játék végén.
EGA hendikepet csak az a játékos kaphat, aki az MGSZ által meghatározott sikeres Szabály és Etikett
vizsgát tesz.
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HENDIKEP ENGEDMÉNYEK (HANDICAP ALLOWANCES)
A hendikep engedmény azon ütések száma, amelyet a játékos egy hendikep versenyen kap. Az
engedmények különböző versenyformák esetén különbözőek lehetnek, és úgy vannak kialakítva, hogy
a lehető legigazságosabb versenyfeltételeket biztosítsanak. Az EGA az alábbi hendikep engedményeket
javasolja:
Stroke play (egyéni)
- A játékos a playing hendikepjének 100%-át kapja.
Stroke play (four-ball)
- Minden játékostárs a playing hendikepjének 90%-át kapja.
Stroke play (foursome)
- A fél a játékostársak playing hendikep összegének az 50%-át kapja.
Match play (egyéni)
- A magasabb hendikeppel rendelkező játékos megkapja a két játékos
közötti teljes hendikep különbséget.
Match play (four-ball)
- A legalacsonyabb playing hendikepű játékos, akinek nulláról kell
játszania hendikep ütéseket ad a másik három játékosnak, amely a
playing hendikepek különbségének 90%-án alapul.
Match play (foursome)
- A magasabb összeadott playing hendikeppel rendelkező fél a felek
tagjainak összeadott hendikep különbségének az 50%-át kapja.
A tört eredményeket egészre kell kerekíteni 0,5 alatt lefelé, 0,5-től felfelé.
HENDIKEP MINŐSÍTŐ KÖR
Azokat a köröket lehet hendikep minősítés szempontjából beszámítani, melyek megfelelnek a
hendikep feltételeknek. Hendikep szempontjából azokat az eredményeket lehet figyelembe venni,
amelyek vagy egy hendikepminősítő versenyhez kötődnek, vagy EDS-ként szerepelnek, melynek
feltételei a következők:
 A kört olyan pályán kell játszani, amely USGA Course Rating Rendszere által fel lett mérve és a
Course Ratingje érvényes.
 A kört a Golf Szabályai és a Helyi Szabályok szerint kell lejátszani.
 A kört a stroke play szabályai szerint kell játszani a teljes playing hendikep figyelembe
vételével. Az eredményeket Stableford pontokra is ki kell számítani.
 Az eredményeket egy elfogadott jegyzőnek kell feljegyeznie.
A minősítő körökre vonatkozó további információ:
A kedvezőbb fekvés szabálya mellett játszott körök is figyelembe vehetők hendikep módosítás céljára.
Magyarországon a kedvezőbb fekvés időszaka: november 15. és március 15. közötti időszak.
Four ball versenyek vagy egyéb olyan versenyek ahol a játékosok egy vagy több játékostárssal
játszanak, továbbá a meccsjátszmák hendikep minősítés szempontjából nem számítanak.
Amennyiben a játékos nem adja le egy hendikep minősítő kör után az eredményét, úgy No Return lesz
az adott körre feljegyezve. A befejezetlen, a díjazásból kizárt, vagy nem igazolt hendikeppel játszott
kör esetén az ennek ellenére elért értékelhető eredmény hendikep módosításra elfogadható. A
hendikep bizottság minden egyes esetben megvizsgálhatja az okokat és döntést hozhat a módosítással
kapcsolatban. Az EGA Hendikep Rendszer tételesen felsorolja azokat a szabálytalanságokat, amelyek
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esetén a kizárás ellenére a hendikep módosítás elfogadható, illetve azokat a kizárásokat, amelyek a
hendikep módosítást is kizárják.
EDS – EXTRA DAY SCORE
Játékosok az 1-2. hendikep kategória (11,5 alatt) kivételével leadhatnak extra day score-t, vagyis olyan
eredményt, amelyet nem egy hendikep minősítő versenyen ért el a játékos, a következő feltételek
mellett:
 A játékosnak a kör előtt a nevét fel kell jegyezni az extra day score listán, és a nevezésnek
tartalmaznia kell, hogy a hendikep módosító játékot melyik pályán, milyen elütőről, hány (18
vagy 9) szakaszon szándékozik teljesíteni.
 Az eredménykártyát úgy kell leadni, hogy azt a játékos és a jegyző aláírta. A kártyán a hendikep
módosításhoz szükséges minden adatnak rajta kell lennie.
 Az EDS bármely hendikep módosításra hitelesített pályán teljesíthető. A hendikep
feltételeknek teljesülniük kell.
 Az 1-2. hendikep kategóriákban (11,5 alatt) kizárólag a versenyek számítanak hendikep
minősítés szempontjából, vagyis extra day score nem megengedett.
 A játékos hendikepje EDS útján legfeljebb 11,5-ig javítható. Ha az új hendikep ez alá menne, a
javítás 11,5 alatti része elvész.
 Egy játékos egy naptári éven belül legfeljebb négy EDS eredményt adhat le. Több EDS esetén
csak az időrendben első négyet lehet figyelembe venni.
 EDS-t igazoló jegyző csak pro lehet, vagy akinek EGA hendikepje 24.5 alatt van.
9 LYUKAS EREDMÉNYEK
Az 1. hendikep kategória (4,5 alatt) kivételével 9 lyukon elért eredmény is figyelembe vehető hendikep
minősítés szempontjából. Azonban ne feledjék a következőket:
 Be kell jelenteni a hendikep minősítő kör előtt, hogy 9 lyukat szándékozik játszani.
 Egy napon belül több 9 lyukon elért hendikep módosítás is leadható, a startidő pontos
megjelölésével.
 A hendikep módosító körök száma egy éven belül nem korlátozott.
HENDIKEP MÓDOSÍTÁS
A rendszer az EGA hendikepet a leadott eredmény szerint módosítja. A módosítás rögtön az adott kör
után érvénybe lép, függetlenül attól, hogy azt bevitték-e a számítógépbe vagy sem. A játékos köteles
mindig tudni a saját EGA hendikepjét (lásd még „Megosztott felelősségek” fejezetet alább).
Amennyiben a játékos olyan eredményt adott le, amely a „puffer zónán belül” van, ez esetben nem
változik a hendikepje. A puffer zóna egy olyan tűréshatár a játékos saját hendikepje alatt, amelyen
belül a hendikepje nem módosul. Puffer zónán kívüli eredmény esetén a hendikep csökkenhet vagy
növekedhet. Lásd a táblázatot lentebb.
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Egy hendikep minősítő kör után mindig fel kell jegyezni az eredményt, függetlenül attól, hogy a játékos
hendikepje módosult, vagy a puffer zónán belül játszva változatlan maradt. Az eredménykártyát le kell
adni a helyi hendikep bizottságnak vagy annak a személynek a klubnál, aki ezzel foglalkozik. Az alábbi
táblázatban látható kategóriánként, a kategóriák határa, a puffer zónák határa, a hendikep növelés és
csökkentés mértéke. Ha olyan eredményt játszik a játékos, amely alacsonyabb a puffer zónánál, akkor
a 6. kategória alatt egységesen 0,1 értékkel emelkedik a játékos hendikepje, ha azonban puffer zóna
feletti eredményt, Stableford pontot ad le, akkor kategóriánként változó értékkel kell csökkenteni az
EGA hendikepet.
Hendikep
Kategória

EGA Hendikep

1

Puffer Zóna
18 lyuk

9 lyuk

Stableford pont a
Puffer Zóna alatt
hozzáadódik:

36 pont feletti
pontonként
levonandó:

plusz - 4.4

35-36

-

0.1

0.1

2

4.5 - 11.4

34-36

-

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

CBA - SZÁMÍTOTT PUFFER IGAZÍTÁS (COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT - CBA)
Előfordul, hogy egy kört olyan körülmények között játszanak le, amely nem „normális” a golfpálya
felméréséhez képest, ilyen például a szélsőséges időjárás, vagy nagyon nehéz talajviszonyok, azonban
az EGA Hendikep Rendszer megengedi az ilyen körök figyelembe vételét is a hendikepek
módosításához, feltéve, hogy az összes többi hendikep feltétel teljesül. Azonban amikor a körülmények
már olyan mértékben nem „normálisak”, hogy igazságtalan lenne hagyni, hogy befolyásolják a játékos
hendikepjét, könnyítést lehet alkalmazni. Ezt az EGA Hendikep rendszer a puffer zónák határainak
átállításával valósítja meg a Számított Puffer Igazítás (CBA) eljárásban.
A CBA számítás során a mezőny játékosainak a saját puffer zónájukhoz képest nyújtott teljesítményét
összehasonlítják a számított, normál körülmények között elvárt teljesítménnyel és ha a teljesítmény
egy bizonyos határ alatt van, akkor az összes játékos puffer zónáját módosítják. A módosítás
eredményezheti a puffer zóna mindkét határának eltolódását (i) felfelé (amennyiben a mezőny
teljesítménye sokkal jobb az elvártnál), vagy (ii) lefelé (amennyiben a mezőny teljesítménye sokkal
rosszabb az elvártnál). Előfordulhat, hogy a feltételek annyira szélsőségesek, hogy csak a hendikepet
csökkentő eredmények (R/O) vehetők figyelembe. A CBA-t a hendikep módosítás előtt kell alkalmazni.
A CBA kizárólag 18 lyukas hendikep minősítő körökre vonatkozik, vagyis 9 lyukas játékra és EDS-re nem.
A CBA számítás az 5-6. hendikep kategória (26,4 felett) eredményeit nem veszi figyelembe, azonban a
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puffer zóna eltolódása rájuk is vonatkozik. A CBA célja, hogy egy újabb elemmel bővítsék az EGA
Hendikep Rendszer igazságosságát. A játékosoknak nem kell törődniük a CBA számítással, azt a
hendikep adminisztrációs rendszer automatikusan figyeli.
MEGOSZTOTT FELELŐSSÉG - A JÁTÉKOS ÉS A GOLFKLUB HENDIKEP BIZOTTSÁGA
Az EGA Hendikep Rendszer pontos és hatékony alkalmazása érdekében alapvető, hogy mindenki, aki
részt vesz benne, vállalja a felelősséget az igazságos hendikep kezelésért. Végső soron minden játékos
felelős a saját hendikepjéért és minden módosításért, ami a hendikeppel kapcsolatosan szükséges a
hendikep minősítő körök kapcsán. Továbbá emlékezzenek a következőkre:
 A játékos hendikepje mindaddig érvényes, amíg van anyaklubja, amely a hendikepjét vezeti. A
hendikep azonnal megszűnik, amikor a játékos tagsági viszonya az anyaklubjában megszűnik,
anélkül, hogy egyidejűleg más anyaklubban tagsági viszonyt létesítene.
 A játékos hendikepjét a nemzeti szövetség vagy az anyaklub felfüggesztheti. A felfüggesztett
hendikep a felfüggesztő szerv által helyreállítható.
 Megszűnt hendikepet nem lehet helyreállítani. Ilyenkor mindig új hendikepet kell
megállapítani a megfelelő (IHA) eljárással, amely tartalmazhat hendikep felülvizsgálatot.
 A két évnél régebbi hendikep a felülvizsgálat szempontjából elévültnek tekinthető. De az ilyen
hendikep is érvényes, ha a játékosnak van anyaklubja.
 Nincs meghatározva, hogy évente hány hendikep minősítő kör eredményét kell leadni. Javasolt
2 éven belül folyamatosan legalább 8 eredményt benyújtani, hogy a hendikep reális legyen. A
hendikep ennek hiányában is érvényes, de manuális felülvizsgálata szükséges.
 Azon túlmenően, hogy a hendikep minősítő eredmények leadása amúgy is kötelező, a minél
több, annál jobb elven helyesen teszi, ha bejelenti az eredményét olyan körökről is, amelyek
hendikep módosítás szempontjából nem számítanak, de a tényleges játékerőt mutatják.
Értesítse a hendikep bizottságot a golfklubnál.
 A golfklub hendikep bizottsága felelős a hendikep rendszer pontos alkalmazásáért. Forduljon
a klub hendikep bizottságához, amennyiben úgy gondolja, hogy rossz a hendikepje (pl. túl
magas, vagy alacsony). A hendikep bizottságnak joga és kötelessége módosítani az EGA
hendikepet különösen a rendes felülvizsgálat során, és a bizottságnak ezt az éves
felülvizsgálatok között is meg kell tennie amennyiben szükséges. A játékos által kért rendkívüli
felülvizsgálatot a bizottság nem tagadhatja meg.
HR - HENDIKEP FELÜLVIZSGÁLAT
A hendikep bizottságnak szükség szerint felül kell vizsgálnia a klubtagok EGA hendikepjét az 1-5.
hendikep kategóriákban (36,0 alatt). A hendikep felülvizsgálathoz nincs előírva, hogy hány hendikep
minősítő kör eredményét kell az év során leadni, továbbá, hogy a vizsgálatot mikor kell végrehajtani,
de legalább évente egyszer, célszerűen a golfszezon végén, de szükség esetén akár gyakrabban. Ha a
játékosnak az anyaklub által elfogadott hendikepje van, akkor benevezhet olyan versenyre, ahová az
EGA hendikep megléte szükséges.
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Az EGA HR formula alkalmazásához legalább nyolc hendikep minősítő eredményt kell alapul venni a
vizsgálatot megelőző 24 hónapból, a játékos teljesítményének értékeléséhez, amely szerint a hendikep
módosítható lefelé vagy felfelé, illetve ha a vizsgálat azt eredményezi, akkor változatlanul is lehet
hagyni. Az EGA HR formula által javasolt hendikep módosítást a hendikep bizottság felülbírálhatja.
Amennyiben 24 hónapon belül nyolcnál kevesebb hendikep minősítő kör eredményét adja le a játékos,
a felülvizsgálatot akkor is el kell végezni, de a HR formula helyett manuálisan.
Érvénytelen, anyaklub által nem igazolt hendikeppel a játékos nem jogosult olyan versenyre nevezni,
amelyhez EGA hendikep szükséges.
Pályaengedély birtokában érvényes hendikep nélkül is lehet játszani hobby golfot, baráti meccset,
társasági, vagy nem EGA szabály szerint játszott versenyt. Klubversenyeken a versenybizottság
engedélyezheti egyes játékosok versenyen kívüli indulását érvénytelen hendikeppel is.
Végső megjegyzésként, emlékezzenek (i) a golf sokkal élvezetesebb, ha mindenki vállalja a felelősség
rá eső részét és megfelelően gondoskodik a hendikepjéről, és (ii) a hendikep a játéktudást tükrözi nem pedig státusz szimbólum!
További háttér-információk és válaszok a kérdésekre az EGA Hendikep Rendszer alkalmazásával
kapcsolatban a www.ega-golf.ch oldalon található.
(Jelen anyag az EGA Hendikep Rendszer korábbi I Függelékének alapján készült, kiegészítve a 2016.
január 1-jén hatályba lépett változásokkal, valamint a nemzeti szövetség hatáskörébe tartozó
szabályozásokkal.)
2016. március 6.
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