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MEGHATÁROZÁSOK 

 
Aktív időszak (active season) 

A lejátszott kör helye szerint Jogosult Szervezet által meghatározott időszak, amelyen belül egy 
adott térségben keletkezett elfogadható eredményeket hendikep módosítás céljára le kell adni. 

Alsó Hendikep Index (LHI) 

A legalacsonyabb Hendikep Index, amit a játékos elért 365 napon (egy éven) belül a hendikep 
történetében szereplő legfrissebb eredményének napjától visszaszámolva (lásd 5.7 Szabály) 

Anyaklub (home club) 

A játékos elsődleges golf klubja, amelyet a játékos kiválasztott a hendikepjének a Hendikep 
Szabályzat által előírt vezetésére. 

Általános játék (general play) GP 

Amikor a játékosok nem szervezett versenyben vesznek részt, hanem:  
vagy tét nélküli kört játszanak, pusztán a játék kedvéért, vagy barátságos versenyt játszanak, 
aminek nincs rendező Versenybizottsága. 

Bogey játékos (bogey player) 

Olyan játékos, akinek a Hendikep Indexe hozzávetőleg 20,0 körül van ha férfi, illetve 24,0 körül 
ha nő az illető. 

Büntető eredmény (penalty score) 

A Hendikep Bizottság döntése alapján bejegyzett eredmény olyan játékos hendikep 
történetébe, aki egy elfogadható eredményt nem adott le, amikor kellett volna. 

Course Rating (CR) 

A golfpálya nehézségi fokát kifejező szám a nulla hendikepes (scratch) játékos szempontjából, 
rendes pályaviszonyok és időjárási körülmények között. 

Elfogadható eredmény (acceptable score) 

Hendikep módosításra elfogadható az olyan eredmény, amelyet arra minősített játékformában, 
valamint a Hendikep Szabályzat összes vonatkozó rendelkezéseinek betartásával értek el. 

Eredmény hitelesítése (certification of score) 

A játékos eredményének igazolása. Az eredmény kétféle módon hitelesíthető: 
vagy egy jegyző saját kezű, illetve elektronikus aláírásával, és/vagy informális vizsgálat alapján. 

Eredményeltérés (score differential) SD 

A játékos maximált bruttó eredményének eltérése a pálya CR nehézségi fokától, de figyelembe 
véve a PCC korrekciót és a pálya SR nehézségi fokát is. Az SD olyan numerikus érték, amely 
jellemző egy adott napon egy adott golfpályán elért eredményre, amely bekerül a játékos 
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hendikep történetébe. Az eredményeltérést 18 szakasz alapján kell számolni, vagy annak 
megfelelő értékre kell átszámítani. 

Eredmény típus (score type) 

Annak jelzése, hogy a játékos hendikep történetében szereplő elfogadható eredmény milyen 
játékformában, milyen körülmények között keletkezett. 

Golf klub (golf club) 

Olyan szervezet, amely a Jogosult Szervezet tagjaként jogosult a klubot anyaklubnak választó 
játékosok Hendikep Indexének megállapítására és karbantartására a Hendikep Szabályzat 
követelményei szerint. A szövetségi tagság feltételeként a Jogosult Szervezet előírhat a golf klub 
számára bizonyos teljesítendő követelményeket. 

Golfpálya (golf course) 

Golfjátékra alkalmas földterület, amely az alábbi öt területből áll a Golf Szabályok szerint: 
az általános terület, az elütőterület, ahonnan a játékosnak a szakasz megjátszását el kell 
kezdenie, az összes büntetőterület, az összes bunker, a játékos által éppen megjátszott szakasz 
greenje. 
Minden szakaszon több elütőterület lehet, és a hendikep szempontjából minden különböző 
elütőkészlet külön golfpályának számít. Ennek megfelelően minden elütőkészlethez (vagy 
golfpályához) külön CR és SR paraméternek kell tartoznia, nemenként külön-külön is, ahol van 
értelme. 

Golf Szabályok (Rules of Golf) 

Az USGA és az R&A által jóváhagyott Golf Szabályok, beleértve azokat a Helyi Szabály 
Modelleket, amelyeket a Bizottság elfogadott a versenyre vagy a golfpályára vonatkozólag. A 
Hendikep Szabályzat tekintetében minden általános hivatkozás a Golf Szabályokra 
értelemszerűen kiterjed a Fogyatékkal élő golfozókra vonatkozó golfszabályokra is. 

Hendikep Bizottság (handicap committee) 

Egy golf club vagy egy Jogosult Szervezet által létrehozott testület, melynek feladata 
gondoskodni a golf klub vagy a Jogosult Szervezet Hendikep Szabályzat szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséről. 

Hendikep felülvizsgálat (handicap review) HR 

A Hendikep Bizottság eljárása annak eldöntésére, hogy a golf klubot anyaklubjának választó 
valamely klubtag Hendikep Indexe korrigálásra szorul-e? 

Hendikep Index (handicap index) HI 

A játékos játéktudásának mérőszáma, megjátszott eredmények alapján számolva a standard 
nehézségű pálya (SR=113) nehézségi fokához képest. 

Hendikepmérséklés (handicap allowance) 

A Course Hendikep százalékos csökkentése, amely az esélyegyenlőség javítása céljából ajánlott 
bizonyos játékformákban résztvevő minden játékosra vonatkozóan. 

Hendikep Szabályzat (Rules of Handicapping) 

A Hendikep Szabályzat abban az állapotban, amelyben az USGA és az R&A jóváhagyta, valamint 
a Jogosult Szervezet alkalmazza a saját illetékességi területén belül. 

Hendikep történet (scoring record) 

A játékos hendikep módosításra elfogadható eredményeinek listája, mely tartalmazza: 



3. sz. melléklet 

3 

a játékos jelenlegi Hendikep Indexét, a játékos Alsó Hendikep Indexét, a lejátszott kör jellemző 
adatait (pl. a játék dátumát), bármilyen alkalmazandó korrekciót (pl. kiugró eredmény). 

Illetékességi terület (jurisdiction) 

Az a földrajzi terület, amelyre a Jogosult Szervezet hatásköre a Hendikep Szabályzat alkalmazása 
tekintetében kiterjed. 

Inaktív időszak (inactive season) 

A lejátszott kör helye szerinti Jogosult Szervezet által meghatározott időszak, amelyen belül egy 
adott térségben keletkezett eredményeket nem lehet hendikep módosítás céljára leadni. 

Informális vizsgálat (peer review) 

Olyan eljárás, amellyel egy eredmény, vagy Hendikep Index megerősíthető vagy kétségbe 
vonható. 

Játékkörülmények kiértékelése (playing conditions calculation) PCC 

Olyan statisztikai számítás, amely meghatározza, hogy a játék napján fennálló körülmények 
eltérése a rendes játékkörülményektől olyan mértékű volt-e, hogy jelentősen befolyásolta a 
játékosok teljesítményét. Játékot befolyásoló tényezők lehetnek például: 
pályaviszonyok, időjárási körülmények, pályafelkészítés. 

Játszó hendikep (playing handicap) PHCP 

A pálya hendikep (CHCP) módosított értéke hendikepmérsékléssel, vagy a Versenykiírás által. 
Meghatározza azoknak a tényleges hendikep ütéseknek a számát, melyeket a játékos kap, vagy 
ad az aktuális versenykörben. 

Jogosult Szervezet (authorized association) 

Olyan jogi személy, amely az USGA és az R&A által megállapított struktúrán belül felhatalmazást 
kapott a Hendikep Szabályzat bevezetésére és fenntartására a saját illetékességi területén belül, 
valamint hogy végrehajtsa a felhatalmazó szerv által ráruházott kötelezettségeket. Az ilyen jogi 
személy csak valamilyen többnemzeti, nemzeti vagy területi egyesület, szövetség vagy unió 
lehet. 

Kemény korlát (hard cap) 

(Lásd Korlát) 

Kiugró eredmény (exceptional score) 

Olyan eredményeltérés (SD), amely legalább 7,0 értékkel jobb a játékosnak a kör lejátszásakor 
érvényes Hendikep Indexénél. 

Klubtag (member) 

Az a személy, aki olyan klubszabály alapján csatlakozik egy golf klubhoz, amely lehetővé teszi 
számára, hogy Hendikep Indexhez juthasson. 

Korlát (cap) 

Olyan eljárás, amely csökkenti vagy korlátozza a játékos Hendikep Indexének növelését a játékos 
Alsó Hendikep Indexéhez képest. Ezen belül két határpont van, amelyek elérésekor a korlátozás 
hatályba lép: 
Puha korlát – az a pont, amelyen túl a Hendikep Index növekedési üteme csökken. 
Kemény korlát – az a pont, amelyen túl a Hendikep Index nem növelhető. 

Maximált bruttó eredmény (adjusted gross score) 

A játékos bruttó eredménye a büntető ütésekkel együtt, maximálva ha a játékos: 
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vagy meghaladta a szakaszon engedélyezett ütések számát, vagy egy szakaszt nem játszott le, 
vagy egy szakaszt elkezdett, de nem fejezett be. 

Minősített játékforma (authorized format of play) 

A lejátszott kör helye szerinti Jogosult Szervezet által meghatározott, hendikep módosításra 
alkalmas játékforma. 

Nettó dupla bogey (net double bogey) 

Olyan eredmény, amely minden szakaszon =par+2, módosítva a szakaszra vonatkozó hendikep 
ütésekkel. A nettó dupla bogey a maximális érték, amely egy szakaszon a játékos hendikep 
módosításához figyelembe vehető. 

Nettó par (net par) 

Olyan eredmény, amely minden szakaszon =par, módosítva a szakaszra vonatkozó hendikep 
ütésekkel. 

Par (par) 

Egy szakaszon a nulla hendikepes scratch játékostól elvárható eredmény rendes pályaviszonyok 
és időjárási körülmények között, két ütéssel számolva a putting greenen. A Jogosult Szervezet, 
vagy a Nemzeti Szövetség döntése alapján a golf klub felelőssége a par hivatalos 
meghatározása. 

Pálya hendikep (course handicap) CHCP 

A játékosnak járó hendikep ütések száma a hendikepmérséklés alkalmazása előtt, adott elütőről 
számítva a pálya nehézségi foka, konkrétan az SR, a CR és a par alapján. 

Puha korlát (soft cap) 

(Lásd Korlát) 

Scratch játékos (scratch player) 

Olyan játékos, akinek a Hendikep Indexe 0,0. 

Slope Rating (SR) 

Az SR egy viszonyszám, amely kifejezi a golfpálya nehézségi fokát a nem scratch játékosok 
számára a (nulla hendikepes) scratch játékosokhoz képest. 

Stroke Index (SI) 

A golfpálya szakaszaihoz rendelt sorszám, amely meghatározza az adott vagy kapott hendikep 
ütések kiosztásának sorrendjét és helyét. 
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