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A Magyar Golf Szövetség WHS használatához tartozó döntései 
(érvényes 2021. január 1-től) 

 

1.  Hendikep osztályok 

• A WHS bevezetésével megszűnnek a hendikep osztályok.  

• 36,0 hendikep index feletti, illetve 36,0 fölé romlott hendikep index esetén nincs hendikep index 
rontás. 

 

2.  Aktív/Inaktív időszak meghatározása. 

• Érvényes egész Magyarország területére. 

• Az aktív időszak: március 01. - november 30.  Az ezen belül keletkezett elfogadható eredményeket 

hendikep módosítás céljára kötelező leadni. (Ha nem adják le, automatikusan büntető eredményt 

kapnak.) 

• Az inaktív időszak: december 01. - február 28/29. Az ezen belül keletkezett eredményeket nem 

szabad hendikep módosítás céljára leadni. (Ha leadják, nem elfogadhatók.) 

• Az időszakokat az MGSZ bármikor felülvizsgálhatja és módosíthatja, akár év közben is, de nem 

visszamenőleges hatállyal. 

• A meghatározott időszak határok a legközelebbi módosításig érvényesek. 

   

3.  Kedvezményezett (preferred) időszak meghatározása. 

• Amikor a kedvező fekvés (preferred lies), illetve téli szabályok (winter rules) hendikep módosítással 

együtt alkalmazhatók. 
• Magyarországon a kedvezményezett időszak november 01. - március 31 

• A kedvezményezett időszakon belül (de csak az aktív időszak ideje alatt, tehát csak novemberben és 
márciusban) a kedvező fekvést a klubok szükség szerint alkalmazhatják, a megfelelő helyi szabály 

életbe léptetésével adott versenyre, napra, napokra, és az így megjátszott eredmények hcp 

módosításra elfogadhatók, és leadásuk kötelező. Az eredmények elfogadásának felfüggesztéséhez 

az MGSZ engedélyét kell kérni. 

• A kedvezményezett időszakon kívül is alkalmazható a kedvező fekvés, de csak hcp módosítás nélkül. 
 

4.  9 szakaszos eredmények 

• A 9 szakaszon minősített játékformában (lásd minősített játékformák) szervezett verseny minden 

hendikep index módosításhoz elfogadható. 

• Egy napon belül több 9 lyukon elért, hendikep módosításra elfogadható eredmény is leadható, a 

startidő pontos megjelölésével. 

• A módosító körök száma egy éven belül nem korlátozott. 
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5.  Hendikep módosításra elfogadható általános játék (RGP) 

• Általános játék eredménye csak akkor adható le hendikep módosításra, ha a játékos a kör 

megkezdése előtt bejelentette, hogy az eredményét hendikep módosításra le kívánja adni. Ez a 

regisztrált általános játék (RGP). Az RGP megfelel a korábbi EDS-nek, nagyjából ugyanazokkal a 

feltételekkel. 

• A nem regisztrált játékra semmilyen korlátozás nincs, de eredménye hendikep módosításra nem 

adható le. Ha leadják, nem lesz elfogadható. 

• Az általános játék regisztrálását annál a klubnál kell megtenni, ahol a kört a játékos le fogja játszani. 

A játékot a golfklub recepcióján az adott napon legkésőbb a kör megkezdése előtt be kell jelenteni. 

A később bejelentett játékok nem elfogadhatóak. Amint rendelkezésre áll olyan online rendszer, 

amely az általános játék regisztrálását kezeli, akkortól csak és kizárólag elektronikusan az online 

rendszerben lehet a bejelentést megtenni. 

• Regisztrált általános játék eredménye 9 és 18 szakaszon is leadható, de csak a bejelentésnek 

megfelelően, ami utólag nem módosítható. Csak a WHS Hendikep Szabályzat szerint elfogadhatónak 

minősülő eredményt lehet leadni. 

• A regisztrált játék csak stroke play, vagy maximált ütésszámú stroke play lehet, a korlát par+5 ütés. 

Az eredményt jegyezni szakaszonként bruttó ütésszámban kell. 

• Egy naptári év aktív időszakán belül, minden naptári hónapban maximum 1 eredmény adható le, de 

összesen legfeljebb 6. Ha a játékos egy hónapon belül több regisztrált eredményt ad le, akkor 

azokból az anyaklub időben a legelsőt fogadja el. 

• Általános játék bármely érvényes CR/SR felméréssel rendelkező hitelesített pályán teljesíthető. 

• A regisztrált kör eredménye jegyző nélkül nem elfogadható. Jegyző csak a Hendikep Bizottság által 

elfogadott személy lehet. Erről annak a klubnak a Hendikep Bizottsága dönt, ahol a regisztrált 

általános játékot bejelentették. Eredményt leadó játékosok egymásnak nem lehetnek jegyzői. 

Továbbá nem lehet jegyző, akinek hendikep indexe a játéknapon 24,0 felett van. 

• A regisztrált játékban le nem adott eredmény No Return-nek minősül és automatikus büntető 

eredményt von maga után. 

 

 

6.  Hendikep Index megszerzése  

• A játékosnak tagsági viszonnyal kell rendelkeznie egy olyan golf klubban, amely tagja az MGSZ-nek  

• 9 vagy 18 szakaszos minősítő kört kell játszani, korlátozott ütésszámú stroke play formában, a korlát 

par+5 ütés.    
•  Ha az induló hendikep megszerzéséért játszott körre nem (klub vagy pro által) szervezett formában 

kerül sor, akkor a minősítő kör lejátszásához a regisztrált általános játék szabályait kell követni, azzal 

a kivétellel, hogy ez a kör nem számít be a regisztrált általános játékok számára engedélyezett 6 
játékba.  

• Az induló hendikep megszerzéshez kötelező regisztrálni, és a kártya leadása is kötelező. 

• WHS hendikep indexet (HCPI) csak az a játékos kaphat, aki az MGSZ által meghatározott sikeres 
Szabály és Etikett vizsgát tett. 
 

7. Többkörös versenyek 

• Többkörös versenyen, minden versenynap után módosul a játékosok hendikep indexe. Az adott 
verseny versenykiírásának kell tartalmaznia, hogy a nettó értékelés (amennyiben van), az első napi 

induló játszó hendikeppel (PHCP) legyen számolva minden napra, vagy minden nap az aktuális pálya 
hendikep (CHCP) alapján kerüljön kiszámításra. 
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Játék minősített játékformában: 

Játékforma Kör típusa Szakaszok száma 

egyéni stroke play 

stroke play – szervezett verseny 9 18 

stroke play – általános játék 9 18 

Stableford – szervezett verseny 9 18 

Par/Bogey – szervezett verseny 9 18 

maximális ütésszám – szervezett verseny 9 18 

maximális ütésszám – általános játék 9 18 

 

 

A World Hendikep System bevezetésével egyidejűleg életbelépett új meghatározások: 

A meghatározások definícióit lásd a WHS Hendikep Szabályzatban, vagy a 3. sz. mellékletben 

 
o Aktív időszak 

o Alsó Hendikep Index (LHI) 
o Általános játék (general play) GP 

o Büntető eredmény (penalty score) 
o Elfogadható eredmény (acceptable score) 
o Eredményeltérés (score differential) SD 

o Hendikep Index (handicap index) HI 
o Hendikepmérséklés (handicap allowance) 

o Inaktív időszak 

o Játékkörülmények kiértékelése (playing conditions calculation) PCC 

o Játszó hendikep (playing handicap) PHCP 

o Kemény korlát (hard cap) 
o Kiugró eredmény (exceptional score) 
o Maximált bruttó eredmény (adjusted gross score) 
o Minősített játékforma (authorized format of play) 
o Nettó dupla bogey (net double bogey) 
o Nettó par (net par) 

o Pálya hendikep (course handicap) CHCP 

o Puha korlát (soft cap) 
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