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HENDIKEPEK KEZELÉSE 

 
Átállás EGA hendikepről WHS hendikepre 

Akinek már van a jelenlegi számítógépes rendszerben nyilvántartott EGA hendikepje, annak átállítása WHS 
hendikepre automatikusan megtörténik. 

 Az átállítás csak azokat az eredményeket veszi figyelembe, amelyekben a számításokhoz feltétlenül 
szükséges adatok rendelkezésre állnak, ennek megléte a játékos és anyaklubja felelőssége. 

 Amikor a játékosnak 20 vagy több rögzített eredménye van: A kezdő WHS hendikep index megállapítá-
sa a hendikep történetben lévő eredményekből számított utolsó 20 STANDARD GROSS DIFFERENTIAL 
(SGD) legjobb 8 átlagaként. Ebben az esetben ez lesz egyben az alsó hendikep index (LHI) is. 

 20-nál kevesebb eredmény esetén a számítás a szabályos arányosított eljárással történik. (A normál 
számításhoz képest némileg módosított változattal.) Ekkor alsó hendikep index (LHI) nem kerül megál-
lapításra.  

 

Kezdő hendikep index megszerzése 

Akinek nincs EGA hendikepje, (mert soha nem is volt): 

 A WHS hendikep index megszerzéséhez legalább egy 9-szakaszos elfogadható eredményt kell leadni. 

 Ennek alapján a kezdő hendikep indexet a Hendikep Bizottság adja ki. 
Akinek volt EGA hendikepje, de már érvénytelen, vagy nem lehetett átállítani: 

 A Hendikep Bizottság dönt, hogy mire támaszkodva adja ki neki a WHS hendikep indexet, régi hendi-
kep történet, friss leadott eredmény, vagy mindkettő alapján. 

 

Meglévő hendikep index módosítása 

 Hendikep módosításhoz elfogadható eredményt kell leadni minősített játékformában. (egyéni Stroke 
play, Stableford, Par/Bogey, Maximum score) 

 Általános játék (general play) esetén stroke play, vagy maximált ütésszámú stroke play, a korlát par+5 
ütés. 

 Határidő a kör befejezése után lehetőleg minél hamarabb, de legkésőbb helyi idő szerint éjfélig. 

 Hendikep módosító kör eredményének leadása kötelező. 

 Indokolatlan NR esetén helyette büntető eredmény kerül a hendikep történetbe. 

 Ugyanígy büntethető az ismételten késve leadott eredmény.  

 Az MGSZ illetékességi területén kívül (külföldön) lejátszott kör, körök eredményét a lehető leghama-
rabb le kell adni a játékos anyaklubjánál, online lehetőség esetén a lejátszott utolsó kör napján, annak 
hiányában a hazaérkezés utáni munkanapon.  Kötelezően leadandó adatok általános adatok: verseny 
megnevezése, helye (pálya, ország), játékforma. Továbbá körönként: dátum, CR, SR, elütő, PAR, SI, 
score, PCC. 

 A játékos valós játéktudásáról felmerült bármilyen egyéb bizonyíték alapján a Hendikep Bizottság mó-
dosíthatja a játékos hendikep indexét akár felfelé, akár lefelé. 

 

Az eredmények elévülése 

 A hendikep index számításához szükséges eredmények nem évülnek el, mindig az utolsó 20 (vagy ke-
vesebb) eredményből számolódik a hendikep index, függetlenül attól, hogy milyen régi az eredmény. 
Továbbá figyelembe véve az utolsó eredménytől számított 365 napon belül az alsó hendikep indexet. 

 Maga a hendikep index csak akkor válik érvénytelenné, ha a játékos klubtagsága megszűnik. 
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