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ČASŤ i. ÚVOD (Introduction) 

 

i. PREDSLOV 
 

Toto je štvrté vydanie hendikepového systému EGA. Hendikepová a Course Rating komisie EGA 

predstavujú revidovaný systém, ktorý uznáva európske hendikepové tradície, tiež s pohľadom do 

budúcna na požiadavky rôznorodej golfovej komunity. Hlavný dôraz sa kladie na jednotnosť 

európskeho hendikepového systému, s prihliadnutím na to, aby mohli rôzne golfové kultúry 

v rámci EGA využívať systém nezávisle ako je to len možné. Z tohto dôvodu, táto edícia 

hendikepového systému EGA ponúka národným zväzom značný priestor pre “konfiguráciu” 

hlavných funkcionalít, pre rast a potešenie z hry golfu pre hráčov rôznych výkonností. 

 

ii. HLAVNÉ ZMENY 2016 
 

ŠTRUKTÚRA MANUÁLU 

Bol znížený počet dodatkov, obsah bol doplnený o online informácie ohľadne rozhodnutí 

a revidovaných technických procedúrach, napr. ako kontrola hendikepov a CBA. 

 

ČASTI 1- 3 

• Zrušenie označenia “presný” hendikep EGA (Definície). 

• CBA – pridaná možnosť pre národné zväzy zrušiť túto procedúru pre všetky, alebo len 

určité hendikepové kategórie, a povoliť ju používať členským klubom v súťažnej forme 

(odsek 3.1.11, 3.7.9). 

• Obmedzenia hendikepu: právomoci pre národné zväzy a/alebo členské kluby zaviesť 

obmedzenia na základe hendikepu EGA pre súťaže, odstránenie povinného označenia 

aktívny/neaktívny (časť 3.1.18, 3.3.3). 

• Kvalifikačné výsledky na 9 jamiek: zavedená možnosť hrať viacej ako jeden výsledok 

denne (časť 3.6.1 c). 

• Vzorec pre hrací hendikep EGA: pridaný vzorec pre hendikepovú kategóriu 6 pre 18 a 9 

jamkové kolá (časť 3.9). 

• Maximálny hendikep EGA: maximálny hendikep EGA zmenený na 54 (časť 3.11.2). 

• Hendikepové kategórie: pridaná kategória 6 namiesto klubových hendikepov (3.12.7). 

• Počiatočné pridelenie hendikepu: znížený počet výsledkov pre pridelenie hendikepu 

a zmenené procesy v hendikepovej kategórii 6 (časť 3.11). 

• Kontrola hendikepov a všeobecná hra: rozšírené právomoci pre hendikepové komisie 

(časť 3.15, 3.16). 

 

MOŽNOSTI SYSTÉMU  

• Možnosti konfigurácie systému: právomoc pre národné zväzy nakonfigurovať systém 

podľa národných potrieb. 

• Právomoci: rozšírené právomoci pre národné zväzy ohľadne CBA, 9-jamkových 

kvalifikačných výsledkov a mimosúťažných výsledkov (časť 3.1.11, 3.7.9, 3.6.1, 3.8.4). 
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iii. ZÁKLAD A CIEĽ HENDIKEPOVÉHO SYSTÉMU EGA 
Európska golfová asociácia (EGA) je riadiaca autorita hendikepového systému EGA. Výkonná 

komisia EGA delegovala úlohy pre rozvoj, údržbu a monitorovanie aplikácií hendikepového 

systému EGA, Hendikepovej a Course Rating komisii EGA.  

 

ÚČEL 

 

Účelom hendikepového systému EGA je: 

- umožniť čo najviac golfistom, (mužom a ženám) získať hendikep, 

- dosiahnuť rovnosť a jednotnosť určovania hendikepov v Európe, 

- začleniť flexibilitu rozmanitých golfových kultúr, 

- produkovať férové hendikepy, ktoré vyjadrujú výsledkový potenciál hráčov a umožniť 

hráčom odlišných výkonností zúčastniť sa na rôznych formách súťaží, 

- poskytnúť flexibilitu vo vrátení výsledkov z rôznych foriem hry (ako je uznané 

hendikepovým systémom EGA) pre 9 alebo 18 jamiek, kvalifikačné súťaže a kvalifikačné 

kolá, ktoré verne odrážajú hráčove herné schopnosti, 

- poskytnúť prenosnosť hendikepov z ihriska na ihrisko, ako aj z jednej sady odpalísk na 

inú na rovnakom ihrisku, 

- poskytnúť hracie hendikepy, ktoré sú upravené v závislosti od relatívnej hracej obtiažnosti 

hraného ihriska (Course a Slope Rating), 

- umožniť hráčom sledovať ich golfový vývoj,  

- zamerať sa na rovnováhu medzi precíznou a flexibilnou implementáciou pre hráčov 

a administrátorov. 

   

APLIKÁCIA 

 

Pre zachovanie dohľadu golfových hendikepov, môže byť systém použitý len pre členov klubu, 

ktorý získal hendikepovú autoritu od národného zväzu, ktorý má licenciu hendikepového systému 

EGA, alebo pre individuálnych hráčov registrovaných v národnom zväze. Použitá môže byť len 

aktuálna verzia systému. 

 

POVINNOSTI A PRÁVOMOCI NÁRODNÝCH ZVÄZOV  

 

Národný zväz musí získať od EGA písomný súhlas na zavedenie Hendikepového systému EGA a 

musí zabezpečiť integritu hendikepov EGA vydaných v jeho pôsobnosti. Iba národný zväz môže 

preložiť Hendikepový systém EGA z anglického do svojho jazyka. Preklad nemusí byť doslovný 

a národné asociácie môžu použiť terminológiu, ktorá sa bežne v krajine používa. 

Aby sa však dosiahla uniformita pri uplatňovaní Hendikepového systému EGA, národný 

zväz NESMIE meniť ustanovenia systému. Národné zväzy musia zaslať kópiu svojho prekladu 

EGA. 

Národný zväz musí tiež získať písomný súhlas od USGA na používanie USGA Course Rating 

System (Systém absolútnej obtiažnosti ihriska). 

Termín „EGA Handicap System“ je registrovaná obchodná značka EGA. Organizácie, ktoré nie 

sú schválenými národnými zväzmi, regionálnymi organizáciami, členskými klubmi zväzu, a 

jednotlivci, ktorí nie sú členmi členského klubu, alebo pre účely hendikepu nie sú registrovaní v 

národnom zväze, nesmú používať túto obchodnú značku ani akúkoľvek časť Hendikepového 
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systému EGA s výnimkou, ak robia vo vymedzenom rozsahu servis pre autorizovaný národný 

zväz, regionálnu organizáciu alebo členský klub zväzu, v zmysle zavedeného Hendikepového 

systému EGA. 

 

iv. PREHĽAD SYSTÉMU 
 

ÚČEL 

 

Hlavným účelom hendikepového systému je umožniť hráčom rôznych výkonností súťažiť na 

spravodlivom a rovnakom základe a zároveň im umožniť sledovať ich golfový vývoj v priebehu 

času. Všetky hendikepové systémy zriaďujú a udržujú meradlo hracích schopností hráča, 

vyjadrené počtom úderov, ktoré je oprávnený použiť k úprave jeho brutto výsledku. 

 

VÝSLEDKY      

 

Všetky hendikepy týkajúce sa a odvodené z hráčových súčasných a minulých výsledkov. 

Hráčove výsledky z jednotlivých kôl sú použité na úpravu jeho hendikepu. Hendikep založený na 

viacej súčasných výsledkoch je dôveryhodnejší ako odraz jeho herných schopností, než na menej 

a starších.    

 

HENDIKEP 

 

Štruktúra kategórií Hendikepového systému EGA poukazuje na rôzne profily hráčov. Frekvencia, 

s ktorou hráči hrajú na ich alebo lepší hendikep nie je rovnaká vo všetkých kategóriách, toto je 

jeden základný spôsob v ktorom systém poskytuje rovnosť pre všetkých hráčov. Napríklad, je 

pravdepodobné, že hráč kategórie 1 zahrá na jeho, alebo lepši hendikep približne v 35% kolách, 

kým hráč kategórie 4 len v 10% kôl.  

 

MERANIE VÝKONNOSTI 

 

Meranie výkonnosti oproti štandardu je základom pre určenie hendikepu EGA. Výsledky sú 

zahrané na rôznych ihriskách. Z toho vyplýva, že jedno ihrisko môže byť viacej náročnejšie než 

iné, preto musia byť upravené výsledky, aby to zohľadnili na zmeranie jeho výkonnosti. 

USGA Course Rating Systém poskytuje potrebný štandard a je hlavným mechanizmom na 

úpravy. Systém meria náročnosť golfového ihriska za normálnych podmienok pre skreč a bogey 

hráčov, poskytnutím príslušných Course a Slope Rating. Druhý mechanizmus pre zohľadnenie 

výnimočných podmienok počasia a ihriska vzhľadom k normálu je procedúra Úpravy ochrannej 

zóny - CBA (Computed Buffer Adjustment).     

     

ABSOLÚTNA A RELATÍVNA OBTIAŽŇOSŤ 

 

Hendikepový systém EGA prijal USGA Course Rating a Slope Rating Systém na zmeranie 

charakteristík ihriska. Absolútna obtiažnosť ihriska (CR) je meradlom hracej obtiažnosti pre 

skreč hráča, kým Relatívna obtiažnosť (SR) bogey hráča k skreč hráčovi. Hrací hendikep sa 

vypočíta pomocou CR a SR.   
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ÚPRAVA OCHRANNEJ ZÓNY (CBA) 

V manuáli USGA Course Rating je uvedené: USGA Course Rating a Slope Rating musia 

vyjadrovať normálne podmienky pre obdobie, keď sa hrá najviac kôl. Niekedy sú však kolá hrané 

keď ani počasie ani ihrisko nemajú „normálne” podmienky, priamo tak ovplyvňujú hendikepy v 

hendikepovom systéme EGA. Pre tieto prípady bola zavedená procedúra CBA.      

 

KONTROLA HENDIKEPU a VŠEOBECNÁ HRA 

 

Určovanie hendikepov nie je presná veda, skôr štatistické výpočty hracej schopnosti v priebehu 

času. Systém je spoľahlivý pre hráčov so stabilnými hendikepmi, ktorí pravidelne odovzdávajú 

výsledky. Aj keď to môže byť reálne len pre určité národné zväzy, hendikepový systém obsahuje 

dve funkcionality na zabezpečenie riadneho určovania hendikepov hráčov: Je to kontrola 

hendikepov (všeobecne v kategóriách 1-5) a úprava všeobecnou hrou. 

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 

 

Hendikepový systém je založený na týchto princípoch: 

 

- každý hráč sa bude snažiť zahrať najlepší výsledok na každej jamke kvalifikačného kola,  

- každý hráč odovzdá počas kalendárneho roka čo najviac kvalifikačných výsledkov na 

potvrdenie jeho hracej výkonnosti, 

- každý členský klub, alebo hendikepová autorita poskytne podmienky pre hráčov na 

vrátenie kvalifikačných výsledkov, buď v kvalifikačnej súťaži alebo mimosúťažných 

výsledkoch; a bude udržiavať hendikepy v súlade so systémom. 

 

Cieľom systému je určovanie hendikepov, ktoré sú prenosné nielen z klubu do klubu, ale aj 

z národného zväzu do iného. Toto môže byť dosiahnuté keď všetky zainteresované strany – 

národný zväz, členské kluby a hráči si splnia svoje povinnosti najlepšie podľa svojich znalostí 

a schopností. 
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1. DEFINÍCIE (Definitions) 
Ak sa v Hendikepovom systéme EGA objavia slová alebo výrazy uvedené ďalej ako definície, sú 

v texte uvedené kurzívou. Jednotlivé definície sú usporiadané podľa anglickej abecedy. Pre 

definície v spojení s USGA Course Rating systém pozri www.usga.org. 

 

ČLENSKÝ KLUB (Affiliated Club) 

Členský klub je golfový klub prijatý za člena národného zväzu alebo regionálnej organizácie ako 

hendikepovej autority. 

 

REGIONÁLNA AUTORITA (Area Authority) 

Regionálna autorita je pobočka ustanovená národným zväzom s cieľom pôsobiť v záujme 

národného zväzu v otázkach hendikepového systému. 

 

BOGEY GOLFISTA (Bogey Golfer) 

“Bogey golfista“ je hráč, ktorý môže hrať Bogey hodnotenie z akýchkoľvek odpalísk na ihrisku. 

Pre hendikepové účely je definovaný ako hráč s EGA hendikepom okolo 20 (Muž) alebo 24 

(Žena). 

 

BOGEY HODNOTENIE (Bogey Rating) 

“Bogey hodnotenie“ (BH) je označenie USGA na ohodnotenie hracej obtiažnosti ihriska pre 

bogey golfistu za normálnych podmienok na ihrisku a počasia. Je to vyjadrené ako údery na celé 

číslo, v závislosti na tom ako dĺžka jamiek a iné prekážky na ihrisku môžu ovplyvniť schopnosť 

bogey golfistu skórovať. 

 

OCHRANNÁ ZÓNA (Buffer Zone) 

Ochranná zóna  je rozsah stablefordových výsledkov, v ktorom sa hráčov hendikep EGA nemení. 

Stablefordový výsledok je v hráčovej ochrannej zóne vtedy, ak je v nasledovných rozpätiach, 

stanovených pre jeho hendikepovú kategóriu, (bez použitia CBA, viď definíciu CBA): 

 

Hendikepová 

kategória 

Ochranná zóna (stableford body) 

Výsledky na 18 jamiek Výsledky na 9 jamiek 

1 35-36 nie je 

2 34-36 nie je 

3 33-36 nie je 

4 nie je nie je 

5 nie je  nie je 

6 nie je  nie je 

 

ÚPRAVA OCHRANNEJ ZÓNY (Computed Buffer Adjustment - CBA) 

Úprava ochrannej zóny (CBA) je prepočítavací faktor, ktorý sa berie na vedomie pri nie bežných 

podmienkach na ihrisku. CBA je aplikovaný k ochrannej zóne hráčovej hendikepovej kategórie 

po každej kvalifikačnej súťaži. 

 

Poznámka 1: (ak je vzatý do úvahy, pozri Dodatok Z) vypočítava sa pre hendikepové účely podľa 

postupu uvedeného v dodatku pre CBA anglického originálu EGA Handicap System. 
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Poznámka 2: CBA nie je počítaný pre kvalifikačné súťaže na 9 jamiek a nesúťažné výsledky. 

 

ABSOLÚTNA OBTIAŽNOSŤ IHRISKA (Course Rating) 

Absolútna obtiažnosť ihriska (Course Rating) je kritérium, ktoré pri normálnom stave ihriska 

a pri normálnom počasí vystihuje hraciu obtiažnosť ihriska pre skreč hráča. Jeho hodnota je daná 

počtom rán zaokrúhlených na jedno desatinné miesto a je založená na tom, ako dĺžka ihriska 

a ďalšie faktory obtiažnosti môžu ovplyvniť schopnosť skreč hráča skórovať. 

 

Poznámka: Ihriská musia mať stanovenú obtiažnosť a byť znormované národnými zväzmi v 

súlade s USGA Course Rating System a nemôže ju stanoviť jednotlivý klub. Národný zväz musí 

dostať písomné povolenie od USGA, aby mohol používať USGA Course Rating System. 

 

MERACÍ BOD (Distance Point) 

Merací bod  je poloha viditeľnej trvalej značky, ktorá určuje bod, odkiaľ bola jamka meraná.  

 

Poznámka: Presné umiestnenie vzdialenostných značiek je základným predpokladom pre správne 

znormovanie ihriska. Ak sa ako meracie značky použili rôzne platne, tabuľky, dosky, dlažobné 

kamene alebo stĺpiky, mali by byť umiestnené na boku na odpalisku v strede, najmenej však 4 

metre od zadnej časti odpaliska. Trvalé značky by mali byť doplnené údajom o dĺžke jamky, 

vyjadrenej v metroch.  

 

EGA 

Európska golfová asociácia 

 

HENDIKEP EGA (EGA Handicap) 

Hendikep EGA je ukazovateľ vydaný pod jurisdikciou národnej asociácie a dosiahnutý 

a upravovaný podľa ustanovení hendikepového systému EGA.  

Hendikep EGA  predstavuje golfovú hraciu výkonnosť hráča na ihrisku s hodnotou štandardnej 

relatívnej obtiažnosti (Slope Rating 113). Výkonnosť je vyjadrená číslom zaokrúhleným na jedno 

desatinné miesto pre hendikepové kategórie 1-5 a ako celé číslo pre hendikepovú kategóriu 6, 

s maximálnou hodnotou 54. 

 

HENDIKEPOVÝ SYSTÉM EGA (EGA Handicap System) 

Hendikepový systém EGA  je metóda Európskej golfovej asociácie na vyjadrenie golfových 

schopností tak, že hráči s rozdielnou úrovňou môžu súťažiť v súťažiach s hendikepom za 

rovnakých podmienok. 

Všetky potrebné podklady a postupy týkajúce sa hendikepového systému EGA sú popísané v 

tomto manuáli. 

 

HRACÍ HENDIKEP  EGA  (= Playing Handicap) 

Hrací hendikep EGA je vyjadrený počtom hendikepových rán, ktoré hráč získa pre dané 

odpaliská na hranom ihrisku. Hrací hendikep je vypočítaný z hendikepu EGA použitím vzorcu 

pre výpočet hendikepu EGA alebo ako je uvedené v tabuľke hendikepov EGA. 

Hrací hendikep je vyjadrený celým číslom (hodnota 0,5 sa zaokrúhľuje nahor, „plus“ 0,5 sa 

zaokrúhľuje nahor na „0“ (skreč) a „plus“ 1,5 sa zaokrúhľuje na „plus“1). 
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Poznámka1: Hráči s negatívnym hracím hendikepom označovaným ako “plusovým“ hracím 

hendikepom EGA odovzdávajú ihrisku hendikepové rany, počnúc hendikepovým indexom jamky 

18. 

Poznámka 2: Hrací hendikep EGA znamená „Hendikep“ uvedený v pravidle 6-2 Pravidiel golfu. 

 

HRACÍ HENDIKEP  EGA DIFERENCIÁL (= Playing Handicap Differential) 

„Hrací hendikep EGA diferenciál” je použitý vo vzorci pre výpočet hendikepu EGA pre 

hendikepovú kategóriu 6. Pre 18 jamiek je vypočítaný ako hrací hendikep pre hendikep EGA 36 

na hranom ihrisku mínus 36. Pre 9 jamiek je vypočítaný ako hrací hendikep pre hendikep EGA 36 

na hraných deviatich jamkách mínus 18. 

 

Príklad: 

Podľa tabuľky hendikepov EGA hráč s hendikepom EGA 36, ktorý hrá 18 jamiek z určitých 

odpalísk má hrací hendikep 39. Hrací hendikep EGA diferenciál ak sa hrá z daných odpalísk je: 

39-36 = 3.   

 

VZOREC PRE VÝPOČET HRACIEHO HENDIKEPU EGA (EGA Playing Handicap Formula) 

“Vzorec pre výpočet hendikepu EGA“ konvertuje hendikepy EGA na hracie hendikepy. 

 

Vzorec pre výpočet hendikepu EGA pre hendikepové kategórie 1-5:  

 

Hrací HCP kat. 1-5 = EGA HCP x (Slope rating / 113) + (Course Rating – Par) 

 

Poznámka: “Plusové” hendikepy musia byť vyjadrené ako záporné hodnoty.  

 

Vzorec pre výpočet hendikepu EGA pre hendikepovú kategóriu 6: 

 

Hrací HCP kat. 6 = EGA HCP + Hrací HCP diferenciál 

 

Hrací hendikep EGA hendikepovej kategórie 6 je určený pridaním diferenciálu hracieho 

hendikepu EGA z hraných odpalísk k hráčovmu hendikepu EGA vzatím do úvahy či je to muž, 

alebo žena.  

 

Príklad: 

Hrací hendikep EGA diferenciál z určitých odpalísk je 3 pre mužov a 5 pre ženy. 

Mužský EGA hendikep 38 sa konvertuje na hrací hendikep EGA 41 (=38+3). Ženský EGA 

hendikep 41 sa konvertuje na hrací hendikep EGA 46 (=41+5).        
 

TABUĽKA HRACÍCH HENDIKEPOV EGA (EGA Playing Handicap Table) 

Tabuľka hracích hendikepov EGA je tabuľka použitá na konverziu hendikepu EGA na hrací 

hendikep založená na Course Rating, Slope Rating a PAR pre určitú sadu odpalísk. 

 

MIMOSÚŤAŽNÝ VÝSLEDOK (Extra Day Score - EDS) 

Mimosúťažný výsledok je stablefordový výsledok hráča získaný za hendikepových podmienok 

mimo kvalifikačnej súťaže a v súlade s ustanoveniami odseku 3.8. 
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VŠEOBECNÁ HRA (General play) 

Všeobecná hra je procedúra na úpravu hráčovho hendikepu EGA inak ako kvalifikačnou súťažou 

počas periódy medzi hendikepovými kontrolami pre vzatie do úvahy významnú zmenu v hracej 

výkonnosti. 

 

POMERNÁ ČASŤ HENDIKEPU (Handicap Allowance) 

Je to počet hendikepových rán, ktoré hráč prijme v súťaži (hre) s hendikepom. Predstavuje 

percentuálnu hodnotu hracieho hendikepu EGA hráča, pre danú súťaž (hru) s hendikepom, 

stanovenú Súťažným výborom. 

 

Pozn. 1: Hráč s „plus“ hracím hendikepom EGA odovzdá hendikepové rany ihrisku, počnúc 

hendikepovým indexom18, /najľahšia jamka na ihrisku/. 

Pozn. 2: Pomerná časť hendikepu sa mení pre rôzne typy súťaží. 

Pozn. 3: Pomerná časť HCP v kvalifikačnom kole individuálnej hry je: 100% z hracieho HCP. 

Pozn. 4: Za pomernú časť HCP sa pokladá „počet prijatých rán”,viď pravidlo 6-2 Pravidiel golfu. 
 

HENDIKEPOVÁ KATEGÓRIA (Handicap Category) 

Hendikepy EGA sú rozdelené do nasledovných “hendikepových kategórií“:  

 

Hendikepová 

kategória 
Hendikep EGA 

Ochranná zóna 

pre výsledky na 

18 jamiek 

Stablefordové 

body pod 

ochrannou 

zónou: iba 

pripočítať 

Za každý bod 

nad 36 

stablefordových 

bodov 

odpočítať: 

1 Plus - 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 0,1 0,3 

4 18,5 – 26,4  Nezvyšuje sa 0,4 

5 26,5 – 36,0  Nezvyšuje sa 0,5 

6 37 – 54  Nezvyšuje sa 1 

 

HENDIKEPOVÁ KOMISIA (Handicap  Committee) 

Hendikepová komisia je orgán vytvorený členským klubom pre administratívu súvisiacu s 

hendikepovým systémom EGA v danom klube. 

 

HENDIKEPOVÉ PODMIENKY (Handicap Conditions) 

Hendikepové podmienky sú predpokladané podmienky za ktorých môžu byť odovzdané 

kvalifikačné výsledky pre hendikepové účely.    

 

Hendikepové podmienky sú zavedené ak: 

hrané kolo sa odohrá na znormovanom ihrisku členského klubu SKGA, alebo na znormovanom 

ihrisku v zahraničí,  

hrané kolo sa odohrá na premeranom ihrisku, u ktorého celková dĺžka 18-tich jamiek nie je 

kratšia ako 2750 metrov, alebo nie kratšia ako 1375 m pri 9 jamkovom ihrisku, 

príslušná komisia SKGA môže výnimočne stanoviť presné hendikepové podmienky aj pre 

ihriská, ktoré majú iný počet jamiek, za presných podmienok, ktoré stanoví komisia, 

ihrisko bolo ohodnotené národným zväzom v súlade s USGA Course Rating System, 
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dĺžka hraného ihriska nebola zmenená o viac ako 100 metrov oproti dĺžke oficiálneho 

premerania ihriska na 18 jamiek a 50 metrov na 9 jamiek (pozri bod 10), 

značky určené na označenie odpaliska (pozri Pravidlá golfu, Definície) sú umiestnené na 

odpaliskách podľa odseku 2.7.5, 

hrané kolo sa hrá v súlade s pravidlami golfu vydanými R&L Rules Limited a autorizovanými 

Miestnymi pravidlami, 

prípustná je hra na rany, proti bogey/par alebo stableford za predpokladu, že proti bogey/par a 

stableford sa hrá s plným uplatnením Handicap Allowance (100% z hracieho hendikepu), 

výsledok je zapísaný zapisovateľom, ako to požaduje národný zväz.  

 

HENDIKEPOVÁ KONTROLA (Handikep Review) 

Hendikepová kontrola je procedúra vykonávaná najmenej jeden krát za rok, ktorá vyžaduje aby 

hendikepová komisia skontrolovala výkonnosť akéhokoľvek hráča pod jej jurisdikciou proti 

hráčovmu aktuálnemu HCP. Hendikepová komisia sa potom rozhodne či potvrdí jeho hendikep, 

alebo ho pozmení ako je požadované za vhodné.     

 

HENDIKEPOVÁ RANA (ÚDER) -  (Handicap Stroke) 

Hendikepová rana je úder, ktorý si má hráč právo odpočítať od svojho brutto výsledku. 

Poznámka: Hráč s „plus“ hracím hendikepom si úder pripočíta k brutto výsledku. 

 

HENDIKEPOVÝ INDEX (Handicap Stroke Index) 

Hendikepový index uvedený na výsledkovej karte udáva poradie jamiek, v ktorom sa 

hendikepové rany dostávajú alebo odovzdávajú. Hendikepový index musí byť publikovaný v 

každom členskom klube (Pravidlá golfu, pravidlo 33-4).  

Poznámka: Hráč s „plusovým“ hracím hendikepom odovzdáva hendikepové rany ihrisku počnúc 

hendikepovým indexom 18. 

 

HENDIKEPOVÁ KOMISIA (Handicapping Authority) 

Hendikepová komisia je pre hráča jeho domovský klub alebo jeho národná asociácia. Pre hráčov, 

ktorí nie sú členmi členského klubu, národná asociácia alebo regionálna autorita môžu prevziať 

zodpovednosť ako hendikepová komisia podľa pokynov národnej asociácie.   

 

KOMISIA EGA PRE HENDIKEPOVÝ SYSTÉM A NORMOVANIE IHRÍSK (Handicapping 

and Course Rating Committee of the EGA) 

Komisia EGA pre hendikepový systém a obtiažnosť ihriska je orgán menovaný EGA na 

zavedenie, udržovanie a riadenie hendikepového systému EGA pri jeho zavádzaní členskými 

národnými zväzmi. 

 

MATERSKÝ (DOMOVSKÝ) KLUB (Home Club) 

Hráčov materský klub je členský klub, ktorého je hráč členom a ktorý je zodpovedný za 

administráciu jeho hendikepu.   

Poznámka: Ak je hráč členom viacerých členských klubov v jednej krajine, musí jeden prehlásiť 

za svoj materský (domovský) klub. 

Poznámka: Vo výnimočných prípadoch ak má hráč pobyt v dvoch krajinách preukázateľne viac 

ako tri mesiace po sebe, môže mať svoj materský klub v každej z týchto krajín.  
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PREMERANÉ IHRISKO (Measured Course) 

Premerané ihrisko je každé ihrisko, ktoré bolo premerané podľa USGA Course Rating manuálu.  

 

NÁRODNÝ ZVÄZ (National Association) 

Národný zväz je každá národná golfová organizácia prijatá EGA a poverená konať v mene EGA 

pri výkone Hendikepového systému EGA vo svojej krajine. 

 

NEODOVZDANÝ VÝSLEDOK (No Return)  

„Neodovzdaný výsledok” (NR) znamená akékoľvek kolo, ktoré nie je ukončené a/alebo pre ktoré 

nie je vrátená výsledková karta. Taktiež, len pri hre na rany ak nie je vrátený výsledok na jednej 

alebo viacerých jamkách. 

 

OBDOBIE POVOLENÉHO STAVANIA LOPTIČIEK (Period for Preferred Lies) 

Obdobie povoleného stavania loptičiek  je časové obdobie stanovené národným zväzom, počas 

ktorého platia hendikepové podmienky bez ohľadu na uplatňovanie „Miestnych pravidiel stavania 

loptičky“ v dôsledku nepriaznivých hracích podmienok. 

 

HRACÍ HENDIKEP (viď Hrací hendikep EGA) 

 

HRACÍ HENDIKEP DIFERENCIÁL (viď Hrací Hendikep EGA Diferenciál) 

 

TABUĽKA HENDIKEPOV (viď tabuľku hendikepov EGA) 

 

KVALIFIKAČNÁ SÚŤAŽ (Qualifying Competition) 

Kvalifikačnou súťažou je každá súťaž, pri ktorej platia hendikepové podmienky. 

Poznámka: Ak je to možné, procedúra CBA musí byť vypočítaná na záver každého kola 

kvalifikačnej súťaže. 

 

KVALIFIKAČNÉ KOLO (Qualifying  Round) 

Kvalifikačné kolo je každé odohrané kolo v kvalifikačnej súťaži, alebo kolo hrané s úmyslom 

odovzdať mimosúťažný výsledok. 

 

KVALIFIKAČNÝ VÝSLEDOK (Qualifying Score) 

Kvalifikačný výsledok je každý výsledok vrátane "neodovzdaného výsledku", získaný v 

kvalifikačnej súťaži, alebo získaný ako mimosúťažný výsledok, alebo v súlade s požiadavkami 

v odseku 3.6.2 alebo 3.10.3. 

 

SKREČ HRÁČ (Scratch Golfer) 

Skreč hráč je golfový hráč, ktorý môže hrať absolútnu obtiažnosť ihriska z akýchkoľvek 

odpalísk. Pre hendikepové účely, je definovaný ako hráč s hendikepom EGA rovným 0.0. 

 

RELATÍVNA OBTIAŽNOSŤ IHRISKA (Slope Rating) 

Relatívna obtiažnosť ihriska (SR) je definovaná ako koeficient vyjadrujúci nameranú relatívnu 

hraciu obtiažnosť ihriska pre hráčov, ktorí nie sú skreč golfisti, vo vzťahu k hodnote absolútnej 

obtiažnosti ihriska (t.j. obtiažnosti ihriska pre skreč golfistov). 

SR sa vypočíta z rozdielu medzi Bogey Rating a absolútnej obtiažnosti ihriska CR. 

Štandardné golfové ihrisko má relatívnu obtiažnosť 113. 
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USGA (United States Golf Association) 

Je registrovanou značkou Americkej golfovej asociácie.  
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ČASŤ 2. GOLFOVÉ IHRISKO A JEHO HODNOTENIE (Golf Course and Course Rating) 

 

2.1 NORMOVANIE – HODNOTENIE IHRISKA (Course Rating) 
 

2.1.1 Všetky ihriská v krajine musia byť znormované národným zväzom, alebo autoritou, ktorá 

bola týmto poverená, podľa systému USGA Course Rating (Manuál USGA Course Rating, 

www.usga.org ). 

 

2.1.2 USGA Course Rating System je majetkom USGA. Národný zväz musí získať písomné 

povolenie od USGA na použitie uvedeného systému. Je povinný presne dodržať všetky predpisy a 

postupy uvedené v manuáli USGA pre hodnotenie ihrísk. Nie sú povolené žiadne zmeny a 

výnimky. Všetky vysvetlenia podáva priamo USGA. 

 

2.1.3 Členský klub zväzu musí používať hodnoty Course Rating a Slope Rating stanovené 

národným zväzom (SKGA) alebo regionálnou komisiou, ak jej bola táto právomoc delegovaná. 

 
Názorný príklad: Princípy Course a Slope Rating 

Course (CR) a Slope (SR) hodnoty sú použité na vyjadrenie stupňa obtiažnosti ihriska ku skóre 

a teda aj k hendikepu hráča. Hodnoty sú určené normovacou komisiou v súlade s hodnotiacim 

manuálom USGA za normálnych podmienok ihriska a počasia. 

Najskôr sú zmerané všetky jamky z meracieho bodu do stredu jamkoviska. Tieto hodnoty sú 

upravené od vplyvu kotúľania sa lopty, vetra, prevýšenia, nadmorskej výšky, doglegs, uloženia 

na efektívne hracie dĺžky. Potom sú definované úderové dĺžky pre skreč a bogey hráčov, muži 

a ženy. 

Okrem vzdialenosti, sú hracie charakteristiky ihriska ovplyvnené  prekážkovými faktormi. Sú to 

topografia, šírka fervejí, okolie a povrch jamkovísk, obnoviteľnosť porastu, ochrana 

pieskoviskami, auty, vodné prekážky, stromy (veľkosť a hustota) a iné. 

Všetky faktory sú vyhodnotené na jamke pre mužov a ženy, pre skreč a bogey hráčov. Systém 

poskytuje tabuľky s hodnotami a korekčnými faktormi založenými na rozsiahlych dátach 

zhromaždených USGA. 

CR je stanovené z efektívnych hracích dĺžok a prekážkových faktorov pre 18 jamiek. Číslo je 

vyjadrené v úderoch na jeden desatinný bod a reprezentuje skóre očakávané od skreč hráča. 

Bogey hodnotenie je stanovené podobne. Predstavuje skóre očakávané od bogey hráča na určitom 

ihrisku. Keďže ihriská sú odlišné v stupňoch náročnosti pre bogey hráča, hráč by mal prijať 

viacej úderov na ťažšom ihrisku. Pomer medzi absolútnym a bogey hodnotením sa nazýva Slope 

Rating. Je to meradlom relatívnej hracej obtiažnosti pre nie skreč hráča v porovnaní s absolútnou 

obtiažnosťou ihriska (CR). Golfové ihrisko, ktoré má rovnakú relatívnu obtiažnosť pre skreč 

a bogey hráčov má SR 113. 

 

2.2 PREMERANIE IHRISKA (Course Measurement) 
Každá jamka musí byť meraná v horizontálnej rovine od trvalej značky meracieho bodu každého 

odpaliska do stredu zodpovedajúceho jamkoviska, v súlade s požiadavkami uvedenými v manuáli 

USGA pre hodnotenie ihrísk (časť 6 “Meranie golfových ihrísk”). 

 

 

 

http://www.usga.org/
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2.3. ZMENY NA IHRISKÁCH (Alterations to Courses) 
Ak sa urobia na ihrisku akékoľvek trvalé úpravy ktoré vedú k jeho predĺženiu či skráteniu, alebo 

ak dôjde k zmene hracej obtiažnosti, členský klub musí požiadať národný zväz (SKGA) alebo 

regionálnu organizáciu, ktorej bola táto právomoc delegovaná, o nové hodnotenie ihriska. 

 

2.4. ODPALISKÁ (Tees) 

 
2.4.1 Každé ihrisko musí mať najmenej jednu sadu odpalísk stanovené ako ženské a mužské. 

Tam, kde je vhodné je odporučené ich ohodnotiť pre ženy aj mužov. 

 

2.4.2 Na ihrisku môžu byť ďalšie odpaliská s nižšou hracou dĺžkou pre potreby rôznych skupín 

hráčov, alebo odpaliská s väčšou dĺžkou a výzvou pre výkonných hráčov. Tabuľka nižšie ukazuje 

príklad hodnotenia a možných označení odpalísk. 

 

                                C o u r s e   R a t i n g   a   S l o p e   R a t i n g 

 

odpaliská CR muži SR muži CR ženy SR ženy 

Majstrovské 

(Čierna) 
74.9 136 - - 

Biela 73.9 130 - - 

Žltá 72.1 128 79,0 140 

Modrá 67.9 125 73,7 134 

Červená 67,3 120 72,7 128 

Oranžová 64.5 104 68,0 125 

 

Poznámka 1: Farebné označenia v tabuľke sú len odporúčané, môžu byť použité iné označenia ak 

sú v súlade s golfovými zvykmi v krajine. 

 

Poznámka 2: Odporúča sa ohodnotiť všetky odpaliská pre mužov. Pre ženy je zvyčajne 

hodnotenie nepotrebné ak celková dĺžka uvažovaných odpalísk presiahne 5800 metrov. 

 

2.4.3 Všetky odpaliská musia byť dostatočne veľké, tak aby bola k dispozícii plocha 

zodpovedajúca Pravidlám golfu. Každá sada odpalísk musí mať merací bod umiestnený na boku 

v úrovni stredu plochy odpaliska, najmenej však 4 metre od zadnej časti odpaliska. Merací bod 

musí byť stále viditeľný. 

 

Pokyny: Juniorský Golf 

 

Hodnotenie odpalísk pre ženy a mužov poskytuje výbornú možnosť pre prispôsobenie ihriska 

schopnostiam juniorských hráčov, dievčat a chlapcov. Pretože vek je rozhodujúcim faktorom, 

hlavne pre vzdialenosť, môžu byť doplnené špeciálne juniorské, alebo rodinné odpaliská. Týmto 

sa dosiahnu väčšie možnosti získať hendikep EGA pre všetky vekové kategórie a posunúť sa 

z jedných odpalísk na iné, keď sa zlepší výkonnosť hráčov.  
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2.5 PAR  
 

2.5.1 Par je výsledok, ktorý by skreč hráč mal dosiahnuť na danej jamke. Par znamená hru bez 

chyby pri bežných podmienkach hry, povoľujúcu dva údery na jamkovisku. 

 

2.5.2 Hodnota Par pre každú jamku ihriska musí byť uvedená na výsledkovej karte (skore card). 

 

2.5.3 Par každej jamky ihriska stanoví členský klub, alebo iná entita zodpovedná za ihrisko, 

(pokiaľ nie je odporučené národnou asociáciou inak) v závislosti na meranej dĺžke a hracej 

obťažnosti každej jamky a mala by sa pohybovať v rámci uvedeného rozsahu (v metroch): 

 

Par Ženy Muži 

3 - 200 - 235 

4 185 – 385 220 - 450 

5 350 -  + 415 - + 

 

Príklad: Dĺžka jamky s doglegom je 430 metrov. V závislosti na jej „skutočnej hracej dĺžke“, 

ťažiskovom bode doglegu a priemernej hracej obtiažnosti môže byť jamke prisúdený Par 4 alebo 

5 pre mužov.  

Poznámka: Len vo výnimočných prípadoch (po získaní povolenia od národnej asociácie), sa 

môže Par odchýliť z vyššie uvedenej tabuľky. 

 

Vysvetlivka: Význam pojmu Par 

 

Par nie je vhodným meradlom hracej obtiažnosti ihriska. Dve ihriská, ktoré majú rovnaký Par sa 

môžu výrazne líšiť v dĺžke a dizajne jamiek. Napríklad, ihriská A a B boli navrhnuté v podobnom 

teréne a s rovnakou relatívnou hracou obtiažnosťou. 

 

Ihrisko A: Štyri jamky Par 3 dĺžky 125 metrov a štrnásť jamiek Par 4 s dĺžkou 270 metrov. 

Celková dĺžka je 4280 m. 

 

Ihrisko B: Štyri jamky Par 3 dĺžky 200 metrov a štrnásť jamiek Par 4 s dĺžkou 360 metrov. 

Celková dĺžka je 5840 m. 

 

Je zrejmé, že pre skreč hráča je ťažšie hrať ihrisko B. Obidve ihriská majú Par 68, ale hodnoty 

CR môžu byť 63,0 a 71,0. 

 

Ak je výsledok zaznamenaný proti Par, hrací hendikep bude upravený nasledovne (CR-Par), pre 

ihrisko A (-5) a pre ihrisko B (+3).  

 

2.5.4 Hodnoty Par pre ihrisko nesmú byť brané ako obtiažnosť pre skreč hráča. Obtiažnosť je 

definovaná normovaním ihriska. 
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2.6 OBDOBIE POVOLENÉHO STAVANIA LOPTY (PERIOD FOR PREFERRED LIES) 

 

2.6.1 Počas obdobia povoleného stavania lopty určeného národným zväzom platia hendikepové 

podmienky bez ohľadu na skutočnosť, či miestne pravidlo upravuje stavanie lopty. Mimo 

obdobia povoleného stavania lopty hendikepové podmienky neplatia, keď je v platnosti Miestne 

pravidlo, pokiaľ nebol získaný súhlas od národnej asociácie alebo regionálnej autority.   

 

2.6.2 Povolené stavanie lopty si vyžaduje miestne pravidlo, podľa ktorého získava hráč úľavu 

tak, ako je to uvedené v Dodatku Pravidiel golfu („Zvýhodnená pozícia“ a „Zimné pravidlá“).  

 

2.6.3 Miestne pravidlo umožňujúce stavanie lopty môže byť Súťažným výborom obmedzené na 

určité jamky keď to podmienky na týchto jamkách stanovujú. 

 
Pokyny: Povolené stavanie lopty 

 

Význam povoleného stavania lopty (niekedy označovaného ako “Zimné pravidlá”) je umožniť 

vrátenie kvalifikačných výsledkov keď hracie podmienky by inak nedovolili riadnu hru z dôvodu 

nepriaznivých podmienok ihriska, ako extrémne vlhko a bahno. 

 

Obdobím povoleného stavania lopty sa rozumie dovolenie hendikepových podmienok bez ohľadu 

na aplikáciu Miestneho pravidla “Povolené stavanie lopty” v určitých častiach Európy, kde sa 

nepriaznivé podmienky vyskytujú každý rok špeciálne počas zimných mesiacov. 

 

Národné asociácie ak to považujú za potrebné, môžu určiť obdobie povoleného stavania lopty 

v ich krajine z dôvodu klimatických alebo iných podmienok, napr. od 1. Novembra do 30. Apríla. 

Existuje niekoľko možností pre Miestne pravidlo, povolené stavanie však nesmie byť povinné 

a Miestne pravidlo by malo platiť len keď sú na to oprávnené podmienky.   

  

2.7 DOVOLENÉ ÚPRAVY NA PREMERANOM IHRISKU (PERMITTED ADJUSTMENT 

TO A MEASURED COURSE) 

 
2.7.1 Každý členský klub, alebo iná entita zodpovedná za dané golfové ihrisko sa musí usilovať 

o neustále udržanie dĺžky zmeraného ihriska s cieľom poskytnúť možnosť pre hráčov hrať za 

hendikepových podmienok. 

 

2.7.2 Hendikepové podmienky platia len v prípade, ak celková dĺžka zmeraného ihriska je 

najmenej 2750 metrov pre 18 jamiek, alebo 1375 metrov pre 9 jamiek. 

 

2.7.3  Hendikepové podmienky neplatia v prípade, pokiaľ dĺžka ihriska, na ktorom sa hrá, sa líši 

od dĺžky zmeraného ihriska o viac ako 100 metrov pri hre na 18 jamiek a o viac ako 50 metrov 

pri hre na 9 jamiek. 

 

2.7.4  Aby boli zachované herné charakteristiky ihriska, s ohľadom na odsek 2.7.3 značky na 

odpalisku (viď Pravidlá golfu, Definície) nesmú byť umiestnené ďalej ako 10 metrov dopredu, 

alebo dozadu od príslušného meracieho bodu. 
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Poznámka: 10 metrový rozsah môže byť prekročený len vo výnimočných prípadoch. Akceptuje 

sa to len ak dôvody údržby (extrémne počasie) nútia klub, alebo inú entitu zodpovednú za dané 

golfové ihrisko posunúť značky na odpalisku mimo rozsahu. Nemôže byť prekročená maximálna 

100 metrová odchýlka v odseku 2.7.3, inak neplatia hendikepové podmienky.   

 

2.7.5 Umiestnenie značiek by malo byť vyvážené na dennej báze tak, že dĺžka ihriska je približne 

rovnaká. Toto je dosiahnuté použitím obidvoch predných a zadných častí odpaliska podľa stavu 

ihriska. 

 

2.7.6 Je dovolené použitie jedného dočasného jamkoviska na deväť jamiek, za predpokladu, že 

dĺžka ihriska je dodržaná podľa odseku 2.7.3.  
 

2.7.7 Keď sú urobené trvalé zmeny na ihrisku, klub, alebo iná entita zodpovedná za dané golfové 

ihrisko musí o tom upovedomiť národný zväz, alebo regionálnu organizáciu (normovaciu 

komisiu). Trvalé zmeny na ihrisku vyžadujú, aby národná asociácia, alebo normovacia komisia 

prehodnotila aktuálnu obtiažnosť Course Rating a Slope Rating pre stanovenie, či je potrebné 

ihrisko znovu premerať.    

 

Pokyny: Príprava ihriska a údržba 

 

Golfové ihrisko je ohodnotené na základe efektívnej hracej dĺžky a hracej obtiažnosti za 

normálnych podmienok, ktoré sú v strede sezóny, keď sa hráva najviac hier. Ak sa dĺžka a/alebo 

hracia obtiažnosť zmení, budú ovplyvnené výsledky a skreslené hendikepy. 

Zástupcovia klubu a greenkeepri by sa mali snažiť aby boli hodnotené podmienky ihriska  čo 

najviac konštantné počas sezóny. Do úvahy prichádza: 

• meniť obtiažnosť umiestnenia jamiek, t.j. šesť ľahkých, šesť priemerných, šesť ťažkých, 

• meniť nastavenie odpalísk pri dodržaní dĺžky ihriska, 

• udržiavať parametre hodnotenia ihriska, hlavne dĺžku, výšku rafu, šírku dopadových zón 

a rýchlosť na jamkoviskách, 

• zvážiť radšej použitie dočasného hodnotenia, ako prehlásiť ihrisko za nekvalifikačné, keď 

sa plánujú väčšie opravy alebo rekonštrukcie. Môže to nastať ak bude výrazne skrátená 

jamka, používajú sa dočasné odpaliská, pieskoviská sú upravené a zrušené, alebo dĺžka 

ihriska bude znížená o viacej ako 100 metrov. V tom prípade je potrebné kontaktovať 

národný zväz, alebo normovaciu komisiu. 

Procedúra CBA bola vytvorená pre kompenzáciu, keď sa podmienky na ihrisku výrazne odlišujú 

od “normálnych”. Napr. silné zrážky, alebo dlhé sucho môžu mať vplyv na kotúľanie lopty na 

ihrisku. Také podmienky môžu urobiť golfové ihrisko kratším, alebo dlhším. Tiež to môže mať 

vplyv na údržbu. Silné dažde neumožnia pokosiť raf ako zvyčajne, počas dlhých období sucha 

zase vôbec nemusí byť žiadny raf na kosenie. 

V manuáli USGA Course Rating System, časť 15 sú cenné rady ohľadne údržby hodnotiacich 

parametrov a potencionálnych vplyvov na hodnoty Course a Slope rating.         
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ČASŤ 3. URČOVANIE HENDIKEPOV (Handicapping) 

 

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI NÁRODNÉHO ZVÄZU (Rights and Obligations of 

a National Association) 
 

Národný zväz: 

3.1.1  Má všetku právomoc súvisiacu s hendikepovým systémom EGA v rámci svojej krajiny, 

podliehajúcu jurisdikcii EGA. 

 

3.1.2 Nemôže zmeniť alebo sa odchýliť od predpisov a špecifikácií hendikepového systému EGA, 

pokiaľ nie je uvedené, že určité body hendikepového systému EGA sú pod zvážením národného 

zväzu, (viď Dodatok Z).     

 

3.1.3 Menuje národnú hendikepovú komisiu, ktorá vedie Hendikepový systém EGA v krajine. 

Poznámka: Národná hendikepová komisia by mala mať najmenej troch členov. 

 

V SKGA má na starosti túto oblasť Športovo-technická a hendikepová komisia SKGA, ktorá má 

zvyčajne 7 členov. 

 

3.1.4 Môže delegovať ktorúkoľvek časť svojich právomocí na regionálnu komisiu. 

 

3.1.5  Stará sa o stanovenie Course a Slope Rating všetkých ihrísk schválených národným zväzom 

podľa USGA Course Rating System.  

 

3.1.6 Musí získať písomnú autorizáciu od EGA, aby mohol používať hendikepový systém EGA. 

 

3.1.7 Musí zaistiť jednotnosť a a správnosť hendikepov EGA vydaných pod jeho správou.   

 

3.1.8 Môže na základe vlastného rozhodnutia prevziať priamu zodpovednosť ako hendikepová 

autorita v riadení hendikepov. 

Poznámka: Ak národný zväz prevezme zodpovednosť ako hendikepová autorita za hráčov, musí 

takisto vykonávať prípadné povinnosti vymenované v odseku 3.3 a 3.4, ak je to potrebné. 

V SKGA zodpovedajú za úpravu hendikepu EGA hendikepové (ŠTK) komisie klubov a súťažné 

výbory, ktoré usporiadajú súťaže. 

 

Všetky výsledky a okamžitá hodnota hendikepu sa zaznamenáva na serveri SKGA. Výsledky 

a úpravy hendikepu podľa požiadaviek hráčov zaznamenáva hráčom v súťaži príslušný Súťažný 

výbor – resp. príslušná hendikepová komisia klubu, alebo hendikepová komisia domovského klubu 

hráča. Ak sa z nejakého dôvodu nepodarí spracovať výsledok hráča a jeho úpravu hendikepu na 

serveri SKGA včas a hráč sa medzitým zúčastní ďalšej súťaže, server SKGA jeho výsledok 

z predchádzajúcej súťaže nezaznamená a nebude uznaný. Ak organizátor nevydá oficiálnu 

výsledkovú listinu s výsledkami a úpravou HCP do 24 hodín po skončení súťaže, úprava 

hendikepu zo strany SKGA nebude zrealizovaná, ani v prípade neskoršieho publikovania 

výsledkov. Bez ohľadu na to, či hráč absolvuje, alebo neabsolvuje ďalší kvalifikačný výsledok. 
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3.1.9 Má právo kedykoľvek získať informácie súvisiace s hendikepom od regionálnych komisií 

a/alebo členských klubov. 

 

3.1.10 Musí vyriešiť každý spor alebo nejasnosť, ktoré sú mu predložené. Jeho verdikt je 

konečný. Ak národný zväz nedospeje k verdiktu, musí predložiť kauzu hendikepovej komisii 

EGA, ktorej rozhodnutie je konečné.  

Poznámka: Pri výkone jeho právomoci, musí národný zväz uznať a aplikovať správne postupy.   

 

3.1.11 Môže podľa svojho uváženia pozastaviť aplikáciu CBA pre všetky alebo určité 

hendikepové kategórie a povoliť členským klubom túto možnosť na jednotlivých súťažiach (viď 

odsek 3.7). 

 

3.1.12 Musí určiť obmedzenia pre 9 jamkové a mimosúťažné výsledky ako je to uvedené 

v odsekoch 3.6.1 c a 3.8.   
 

3.1.13 Musí určiť používanie mimosúťažných výsledkov.  

ŠTK SKGA stanovila nasledovné dodatky: Len hráči v hendikepových kategóriách 4,5 a 6 môžu 

pre určenie hendikepu uplatniť mimosúťažný výsledok. Hráč môže odohrať len jeden takýto výsledok 

denne. 
 

3.1.14 Musí určiť obdobie povoleného stavania loptičiek. 

 

3.1.15 Môže požadovať úspešnú skúšku z Pravidiel golfu (vrátane etiky) predtým ako udelí 

hráčovi hendikep EGA. V SKGA je skúška z Pravidiel súčasťou získania klubového hendikepu 

54. 

 

3.1.16 Musí určiť postup o pozastavení hendikepu EGA podľa odsekov 3.13 a 3.14.    

 

3.1.17 Musí určiť postup pre odvolanie hráča, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím podľa 

odsekov 3.13 a 3.14. 

 

3.1.18 Môže podľa svojho uváženia uložiť určité obmedzenia pre účasť na súťaži na základe 

hendikepu EGA.   

    

3.1.19 Musí kontrolovať hendikep EGA všetkých hráčov s hendikepom EGA +1.0 a lepším. 

Účelom tohto opatrenia je kontrola nad spravodlivým posudzovaním prihlášok a nominácie na 

národné a medzinárodné majstrovstvá, kde sa vyžaduje maximálny hendikep EGA.  

 

Pokyny: Účel kontroly nízkych hendikepov hráčov 

 

Účel kontroly je získať uistenie, že boli zaznamenané hendikepy hráčov v súlade s hendikepovým 

systémom EGA, hlavne, že boli zaznamenané správne všetky výsledky zo zahraničia. Pre 

uľahčenie kontroly, národný zväz vyžaduje od hendikepových autorít poskytnúť mu ako súčasť 

procedúry pre kontrolu hendikepu záznamy hendikepov všetkých hráčov s nízkym hendikepom 

podľa odseku 3.1.19. Kontrola musí byť založená na porovnaní týchto záznamov s oficiálnymi 

výsledkami z národných a medzinárodných súťaží.        
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Prax ukázala, že hráči s nekompletnými hendikepovými záznamami zvyknú mať nižšie 

hendikepy než aké by mali mať. Aj keď to nemá vplyv na súťaže so skreč hrou na rany, má to 

dôležitý vplyv na prestížne turnaje a možnú kalkuláciu procedúry CBA. Kontrolou sa môže 

národný zväz uistiť, že na súťaž budú prihlásení hráči, ktorí si to ozaj zaslúžia.    

 

3.2 PRÁVA A POVINNOSTI REGIONÁLNEJ KOMISIE (Rights and Obligations 

of the Area Authority) 
 

Regionálna komisia: 

3.2.1 Vykonáva povinnosti delegované na ňu národným zväzom (SKGA). 

 

3.2.2 Má právo si kedykoľvek vyžiadať od členských klubov všetky informácie týkajúce sa 

určovania hendikepov. 

 

3.2.3 Si pre plnenie na ňu delegovaných povinností ustanovuje zodpovedajúci výbor (resp. 

komisiu). 

 

3.2.4 Môže nadobudnúť právomoc ako hendikepová komisia ak tak stanoví národný 

zväz. 

 

3.3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENSKÉHO KLUBU (Rights and Obligations of 

the Affiliated Club) 
 

Členský klub: 

3.3.1 Je hendikepovou autoritou pre všetkých členov pre ktorých je klub materským klubom a 

súčasne podlieha pod právomoc regionálnej komisie a národného zväzu (SKGA). 

Výnimka: Národný zväz (alebo regionálna komisia ak jej to bolo delegované) môžu vo svojej 

pôsobnosti prevziať zodpovednosť ako hendikepová autorita pre členov členských klubov.   

 

3.3.2 Musí zabezpečiť, aby sa v klube správne dodržiaval hendikepový systém EGA. Za 

nedodržanie predpisov môže národný zväz klubu odňať právo hendikepovej autority, alebo prijať 

opatrenia, ktoré považuje za primerané. 

 

3.3.3 Môže vo svojej pôsobnosti určiť obmedzenia pre prihlášky s hendikepom EGA na súťaž.   

 

3.3.4 Musí menovať hendikepovú komisiu, ktorá vykonáva povinnosti uložené v odseku 3.4 a 

zaručuje správnosť hendikepov EGA určovaných klubom. 

 

3.3.5 Zabezpečuje, aby hendikepy EGA boli určované v súlade s hendikepovým systémom EGA 

a s procedúrami nastavenými národným zväzom. 

Poznámka: Všetky sťažnosti vo veci používania hendikepového systému EGA, ktoré nebudú 

môcť byť rozhodnuté členským klubom, musia byť postúpené na riešenie národnému zväzu alebo 

regionálnej komisii, ak je delegovaná, ktoré k veci môžu previesť zodpovedajúce vlastné 

prešetrovanie. Ak po takomto preskúmaní skonštatujú, že došlo k porušeniu povinností zo strany 

klubu, musí byť členský klub národným zväzom alebo regionálnou komisiou vyzvaný na opravu. 
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Ak sa náprava považuje za nedostatočnú, môže národný zväz prehlásiť, že hendikepy EGA v 

členskom klube sú neplatné. 

3.3.6 Musí uchovávať hendikepové záznamy všetkých členov klubu najmenej pre prebiehajúci a 

predchádzajúci kalendárny rok, pokiaľ neprevezme za to zodpovednosť národný zväz.  

 

Poznámka: Túto povinnosť pokrýva funkcionalita servera SKGA. 

 

3.4 PRÁVA A POVINNOSTI HENDIKEPOVEJ KOMISIE (Rights and 

Obligations of the Handicap Committee) 

 
Hendikepová komisia: 

3.4.1 Musí uchovávať záznamy, v ktorých sú uvedené mená hráčov prihlásených (na serveri 

SKGA je to zoznam prihlásených) do akéhokoľvek kvalifikačného kola. Komisia musí 

zabezpečiť, aby sa jej vrátili všetky výsledkové karty, vrátane neúplných výsledkových kariet 

(NR). 

 

3.4.2 Musí zabezpečiť, že je vypočítané CBA podľa odseku 3.7 na záver každého kola 

v kvalifikačnej súťaži, ak je to aplikovateľné.    

 

3.4.3 Musí zabezpečiť, aby hendikep EGA každého hráča bol zaznamenaný na serveri SKGA a 

záznam bol dostupný v každom čase. 

 

3.4.4 Musí zabezpečiť zapísanie všetkých kvalifikačných výsledkov v čo najkratšom možnom 

čase na server SKGA a to tak, že všetky hendikepy EGA sú vypočítavané na základe výsledkov 

registrovaných v chronologickom poradí. 

Poznámka: V prípade poruchy serveru alebo poruchy spojenia zabezpečuje zapísanie výsledkov v 

najkratšom možnom čase. 

 

3.4.5 Ak člen mení svoj materský klub (prestup), postupuje hendikepová komisia podľa 

ustanovení Registračného poriadku SKGA. 

 

3.4.6 Musí vykonávať právomoci na pozastavenie hendikepov podľa odsekov 3.13 a 3.14 a 

právomoci na úpravu hendikepov podľa odseku 3.16 a o postupe musí informovať hráčov. 

Poznámka: Pri výkone právomoci musí hendikepová komisia uznať a aplikovať správne postupy.   

 

3.4.7 Alebo Súťažný výbor má pred začatím súťažného kola právo rozhodnúť, že súťaž nie je 

kvalifikačnou súťažou, napr. v dôsledku extrémne zlého počasia, alebo zlého stavu ihriska 

a vyhlásiť ju za nekvalifikačnú súťaž (bez úpravy hendikepov). Viď tiež odsek 3.6.2 i.  

 

Poznámka: Hendikepová komisia, alebo výbor by nikdy nemali označiť kolo za nekvalifikačné 

len preto, aby obišli ustanovenia hendikepového systému EGA a zabránili tak úpravám 

hendikepov. Takýto postup je v rozpore s duchom hendikepového systému EGA. Výbor by mal 

každému hráčovi umožniť odovzdať toľko kvalifikačných výsledkov, koľko je to len možné. 

 

3.4.8 Musí vykonať kontrolu hendikepov EGA všetkých členov najmenej jeden krát v roku, a na 

požiadanie akéhokoľvek hráča, ako je uvedené v odseku 3.15. 
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Pokyny: Účel a zloženie hendikepovej komisie 

Zamestnanci a manažéri klubov sa denne zaoberajú administráciou hendikepov. Pri plnení úloh 

im hendikepový systém EGA pomáha s procedúrami, kde väčšina požadovaných funkcií je robená 

automaticky pomocou webovej stránky www.skga.sk. 

Pre hendikepovú komisiu ostáva naďalej dôležité byť zodpovedná za správne používanie klauzúl 

v hendikepovom systéme, jedná sa hlavne o kontrolu hendikepov. Konečné rozhodnutie, ktoré 

hendikepy a v akej hodnote budú zmenené po kontrole hendikepov je na hendikepovej komisii.  

Hendikepová komisia má najvyššiu autoritu rozhodnúť sa, či sú splnené hendikepové podmienky. 

Autoritu môže delegovať na Súťažný výbor zodpovedný za danú súťaž. 

Znalosť systému a jeho obsahu je požiadavkou pre členov hendikepovej komisie. Mala by byť 

zachovaná kontinuita znalostí v komisii. Komisia zodpovedná za hendikepy, (môže mať aj iné 

úlohy) musí pozostávať minimálne z troch členov, ideálne obidvoch pohlaví.     

        

3.5. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČA (Rights and Obligations of the Player) 
 

Hráč: 

3.5.1 Musí mať len jeden hendikep EGA, ktorý mu bol priznaný a je vedený jeho hendikepovou 

autoritou. Tento hendikep používa všade, kde je v platnosti hendikepový systém EGA. 

 

3.5.2 Ak je hráč členom niekoľkých členských klubov národného zväzu, vyberie si jeden z nich 

za svoj materský (domovský) klub a oznámi svoju voľbu tomuto aj ostatným klubom.  

 

3.5.3 Môže zmeniť svoj domovský klub len na základe písomného oznámenia úmyslu vopred a 

prestup nadobúda účinnosť v súlade s Registračným poriadkom SKGA.  

 

3.5.4 Sa pred kvalifikačným kolom presvedčí, či je jeho prihláška na súťaž zaregistrovaná tak ako 

sa to vyžaduje.  

 

3.5.5 Musí zaručiť, že všetky jeho kvalifikačné výsledky ak nie sú hrané na domovskom ihrisku, 

vrátane neúplnej výsledkovej karty (No return) sú vrátené jeho hendikepovej autorite. Hráč je 

povinný oznámiť tieto výsledky jeho domovskému klubu. 

 

Poznámka: Jedná sa hlavne o výsledky, ktoré nie sú uvedené na serveri SKGA, hráčovi tak 

nemôže byť správne upravený jeho hendikep EGA. Pri registrácii na server českej golfovej 

asociácie www.cgf.cz  je potrebné sa registrovať pod svojim členským číslom SKGA pre správnu 

úpravu hendikepu. V tom prípade, keďže webové aplikácie SKGA a ČGF sú navzájom prepojené 

sa mu hendikep upraví automaticky o 00:00 nasledovný deň po skončení súťaže, (prípadne 

ihneď, keď je súťaž ukončená Súťažným výborom automaticky).    
 

3.5.6 Musí pred akoukoľvek súťažou v ktoromkoľvek členskom klube zabezpečiť, že sú 

spracované všetky zmeny jeho hendikepu EGA. 

 

3.5.7 Musí aplikovať zníženie alebo zvýšenie jeho hendikepu EGA, keď je to potrebné po 

kvalifikačnom kole, ktoré nebolo zaznamenané v jeho histórii. Úprava by mala byť urobená 

v porovnaní s CBA za predpokladu, že sa použije. Ak procedúra CBA nie je známa, alebo nie je 

použitá počíta sa s CBA = 0. 

http://www.skga.sk/
http://www.cgf.cz/
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3.5.8 Musí uvádzať svoj aktuálny hendikep EGA na všetkých výsledkových kartách odovzdaných 

po kvalifikačných kolách, (Pravidlá golfu, Pravidlo 6-2b). Hráč uvedie svoj aktuálny hendikep 

EGA pre hendikepové účely aj keď sa jedná len o súťaž hranú bez hendikepu. 

 

3.5.9 Musí sa neustále usilovať o rešpektovanie základných princípov hendikepového systému 

EGA. 

 

3.6 KVALIFIKAČNÉ VÝSLEDKY (Qualifying Scores) 
 

3.6.1 Kvalifikačné výsledky pre akceptáciu hendikepových účelov musia splniť nasledovné: 

a. Kolo musí byť hrané za hendikepových podmienok. 

b. Kolo musí byť hrané na ihrisku členského klubu alebo na ihrisku schválenom národným 

zväzom ohodnoteným podľa odporúčaní USGA Course Rating System. Prípadne musí byť 

hrané v krajine mimo jurisdikcie národného zväzu na ihrisku ohodnotenom podľa 

odporúčaní USGA Course Rating System, alebo podľa CONGU (Council of National Golf 

Unions) štandardný systém pre skreč výsledky. 

c. Kolo musí pozostávať z 18 jamiek, tiež je akceptované z 9 jamiek pre hráčov 

v hendipových kategóriách 5 - 6. Deväť jamkový výsledok nemôže byť súčasťou 18 

jamkového výsledku. 

d. Kolo musí byť hrané v kvalifikačnej súťaži pod správou: i) členského klubu, ii) 

regionálnej autority, iii) národného zväzu, iv) iných organizácií schválených národným 

zväzom, alebo je hrané ako mimosúťažný výsledok, viď odsek 3.8. 

e. Výsledky hrané mimo jurisdikcie národného zväzu musia byť vrátené v kvalifikačnej 

súťaži pod správou členského klubu národnej asociácie, alebo inej organizácie schválenej 

národnou asociáciou. 

f. Výsledky musia byť prepočítané na Stableford body. 

 

3.6.2 Okrem požiadaviek v odseku 3.6.1 je výsledok kvalifikáčným výsledkom aj keď: 

 

a. Kolo je zrušené Súťažným výborom, v takom prípade sa stáva kolom „len pre znižovanie“ 

(“Reduction only”). 

b. Ak CBA vychádza ako „len pre znižovanie“ (“Reduction only”). 

c. Hráč je diskvalifikovaný pre dôvody akceptovateľné pre hendikepové účely, ako je 

popísané nižšie v Pokynoch: “Výsledky akceptovateľné pre hendikepové účely 

v prípade diskvalifikácie”. 

d. Kolo je hrané s platnosťou Miestneho pravidla pre „povolené stavanie“, pozri odsek 2.6. 

e. Kolo je jednokolové z viacerých alebo eklektik súťaží, za predpokladu, že hráči, ktorí sú 

partnermi nehrajú v rovnakej skupine. 

f. Hráč vráti nekompletný výsledok (NR), ktorý je v ochrannej zóne alebo lepší. Viď 

Pokyny: Neodovzdané výsledky. 

g. Hráč neodovzdá výsledok alebo nekompletný výsledok, ktorý je pod ochrannou zónou 

a Súťažný výbor sa rozhodne neakceptovať dôvody pre nekompletný výsledok. Viď 

Pokyny: Neodovzdané výsledky. 

h. Kolo je hrané v kvalifikačnej súťaži, v ktorej rôzne skupiny začínajú kolo z rôznych 

odpalísk (napr. spoločný štart „Kanon”). 
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i. Súťaž je vyhlásená za nie kvalifikačné kolo podľa odseku 3.4.7, ale hráč sa rozhodne hrať 

mimosúťažný výsledok podľa odseku 3.8. 

 

3.6.3 Okrem požiadaviek v odseku 3.6.1 a 3.8 (Mimosúťažný výsledok) výsledok nie je 

kvalifikáčným výsledkom keď: 

 

a. Kolo, iné ako mimosúťažné je hrané v súťaži, ktorá je riadená treťou stranou, ktorá nie je 

povolená národným zväzom. 

b. Kolo je zrušené z rozhodnutia Súťažného výboru a výsledok je pod ochrannou zónou. 

c. Hráč je diskvalifikovaný pre neakceptovateľné dôvody pre hendikepové účely ako je 

popísané v Pokynoch: „Výsledky neakceptovateľné pre hendikepové účely z dôvodu 

diskvalifikácie“. 
d. Kolo je hrané v súťaži, v ktorej hráč hrá s jedným alebo viacerými partnermi (výnimka 

viď 3.6.2 e). 

e. Hráč sa rozhodne vyhlásiť kolo za mimosúťažné a Súťažný výbor sa rozhodne akceptovať 

tieto dôvody (viď Pokyny: Neodovzdané výsledky). 

f. Kolo je hrané ako súčasť Pro-Am súťaže. 

 

Pokyny: Výsledky akceptovateľné pre hendikepové účely v prípade diskvalifikácie 

 

Podľa odseku 3.6.2 c pre hendikepové účely budú akceptovateľné len určité kvalifikačné kolá, 

kde je hráč diskvalifikovaný. Všeobecne to platí, keď výsledok môže byť stanovený napriek 

diskvalifikácii pre technické priestupky.  

Môže byť vypočítaný upravený výsledok. Aby bolo možné aplikovať výsledok pre hendikepové 

účely získaný v súlade s bodmi a. – h., hendikepová komisia musí preskúmať všetky detaily. 

 

Poznámka: Do úvahy musia byť vzaté všetky trestné údery ako aj správny HCP a výsledky na 

jednotlivých jamkách. 

a. Pravidlo 3-4: Hráč sa odmietne podriadiť pravidlu v hre na rany (vrátane Stableford, proti 

Par) čo ovplyvní práva iného hráča. 

b. Pravidlo 6-2b: Hendikep označený na výsledkovej karte je vyšší než na aký má hráč 

nárok. Mal by byť použitý správny hendikep pre vypočítanie upraveného výsledku. 

c. Pravidlo 6-3: Hráč sa nedostaví na štart v stanovenom čase Súťažným výborom, napriek 

tomu vráti výsledkovú kartu. 

d. Pravidlo 6-6b: Výsledková karta nie je podpísaná hráčom, alebo zapisovateľom, pokiaľ 

zapisovateľ nepodpísal kartu z oprávneného dôvodu. 

e. Pravidlo 6-6d: Zapísaný výsledok je nižší než skutočne dosiahnutý pre akúkoľvek jamku. 

f. Pravidlo 6-7: Súťažiaci neoprávnene zdržiava hru, aj po opakovanom priestupku. 

g. Pravidlo 6-8: Súťažiaci preruší hru. 

h. Pravidlo 14-3b: Použitie meracieho zariadenia. 

 

Pokyny: Výsledky neakceptovateľné pre hendikepové účely z dôvodu diskvalifikácie 
 

Výsledky, ktoré boli diskvalifikované pre technické priestupky, kedy sa nedá určiť akú hráč 

získal výhodu porušením pravidla sú neakceptovateľné pre hendikepové účely: 

a. Pravidlo 1-2: Vážne porušenie, čoho následkom by bolo ovplyvnenie pohybu lopty alebo 

ovplyvnenie fyzických podmienok. 
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b. Pravidlo 1-3: Hráči sa dohodnú na nedodržaní platnosti pravidla alebo na odpustení trestu. 

c. Pravidlo 4-1, 4-2, 4-3 a 4-4: Použitie palíc ktoré nie sú schválené alebo inak použitých 

v rozpore s pravidlami. 

d. Pravidlo 5-1 a 5-2: Použitie lopty ktorá nie je schválená alebo inak použitá v rozpore 

s pravidlami. 

e. Pravidlo 6-4: Použitie viacej ako jedného nosiča (vedúce k diskvalifikácii). 

f. Pravidlo 7-1b: Tréning na súťažnom ihrisku deň pred alebo tesne pre súťažou. 

g. Pravidlo 11-1 alebo 14-3: Použitie neschváleného týčka, použitie umelých pomôcok, 

alebo neobvyklého výstroja (okrem meracích zariadení). 

h. Pravidlo 22-1: Súhlas s nezdvihnutím lopty, ktorá môže napomáhať akémukoľvek 

súťažiacemu. 

 

Pokyny: Neodovzdané výsledky (NR) 

 

Od každého hráča, ktorý sa zúčastní kvalifikačnej súťaže sa očakáva, že dokončí kolo. 

Neodovzdaný výsledok (NR) znamená akékoľvek kolo, ktoré nie je dokončené a/alebo za ktoré  

nie je odovzdaná výsledková karta. Taktiež len v hre na rany, keď nebol vrátený výsledok na 

jednej alebo viacerých jamkách. 

Musia byť predložené všetky výsledky dosiahnuté v kvalifikačnom kole alebo mimosúťažnom 

výsledku bez ohľadu na to či sú dokončené alebo nie. V prípade NR pre hendikepové účely, 

hendikepová komisia by mala najskôr zvážiť, či bol hráč schopný splniť svoju povinnosť alebo 

nie. Ak nie, a bolo to z dôvodu zranenia, alebo neočakávaných podmienok na ihrisku, výsledok 

môže byť vyhodnotený ako nie kvalifikačný, pokiaľ už nezískal výsledok v jeho ochrannej zóne 

alebo lepší v čase ukončenia. Ak bol hráč schopný dokončiť kolo, ale sa ho rozhodol nedokončiť, 

hendikepová komisia môže buď použiť aktuálny počet získaných rán (upravený výsledok podľa 

odseku 3.6.2 f) alebo mu zvýšiť hendikep o 0,1, viď odsek 3.6.2 g. 

Keďže nekompletná výsledková karta a neodovzdané výsledky môžu mať efekt na zvýšení 

hráčovho hendikepu, hendikepová komisia by mohla odôvodniť výsledok ako nie kvalifikačný, 

keď bol hráč schopný odohrať len pár jamiek. Časti 3.13 a 3.14 hendikepového systému EGA 

poskytuje na zváženie disciplinárne opatrenia, ak je komisia presvedčená, že neodovzdané 

výsledky sú použité na manipulovanie so systémom. Hráčom by nemali byť odovzdané 

výsledkové karty, keď je evidentné, že denné podmienky (západ slnka) im nedovolia odohrať 

kompletné kolo. 

 

3.7 ÚPRAVA OCHRANNEJ ZÓNY (COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT - CBA) 

 
3.7.1 Ak je to možné, na záver každého kola kvalifikačnej súťaže, okrem súťaží na 9 jamiek musí 

byť vypočítané CBA podľa procedúry uvedenej v dodatku anglického originálu hendikepového 

systému EGA. 

 

3.7.2 Pre výpočet CBA sú vzatí do úvahy len hráči v hendikepových kategóriách 1 – 4. Výsledok 

CBA (ak je braný do úvahy) ovplyvní hráčov v hendikepových kategóriách 1 - 3. 

 

3.7.3 Možné hodnoty CBA sú +1, 0, -1, -2, -2 & “len pre znižovanie” (Reduction Only). Keď 

výpočet prikazuje, že vrátené výsledky sú -2 & “RO”, aplikuje sa posun ochrannej zóny 

o hodnotu -2 pre určenie, ktoré výsledky vedú k zníženiu hendikepov. 
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3.7.4 Úprava CBA znamená posun ochrannej zóny nahor alebo nadol podľa hodnoty vypočítanej 

výsledkom CBA. Týmto sa posunie ochranná zóna hráča nahor alebo nadol. Po aplikovaní CBA 

sú hendikepy upravené podľa odsekov 3.12.4 až 3.12.9. 

Príklad: Hráč v hendikepovej kategórii 1 odovzdá výsledok 33 bodov, CBA je vypočítané ako -2. 

Jeho ochranná zóna je zvyčajne v rozmedzí od 35 do 36, v tomto prípade však od 33 do 34. Jeho 

hendikep tak ostáva nezmenený. 

 

3.7.5 Pre účely výpočtu CBA, je minimálny počet hráčov pre aplikáciu CBA desať.  

 

3.7.6 Ak je súťaž plánovaná na viacej dní, musia byť vypočítané oddelené hodnoty CBA pre 

každý deň. 

 

3.7.7 Dve súťaže v rovnaký deň môžu byť kombinované pre výpočet jednej hodnoty CBA, keď je 

podobný formát súťaže. 

Príklad: Súťaže majstrovstvá klubu v hre na rany sú v jeden deň pre mužov, ženy a juniorov. Tri 

súťaže môžu byť skombinované pre výpočet jednej hodnoty CBA. 

 

3.7.8 Ak je kolo zrušené Súťažným výborom z akéhokoľvek platného dôvodu, počítajú sa 

výsledky v ochrannej zóne, alebo lepšie (viď 3.6.2) a hodnota CBA je 0. 

 

3.7.9 Na základe právomoci národného zväzu môže byť výpočet CBA pozastavený pre všetky, 

alebo určité hendikepové kategórie. Národný zväz môže povoliť toto obmedzenie pre členské 

kluby na individuálnom posúdení povahy súťaží. 

 

Vysvetlivka: Úprava ochrannej zóny 

 

Účel 

 

USGA Course Rating manuál hovorí: “USGA Course Rating a Slope Rating musí vyjadrovať 

normálne podmienky pre sezónu, keď je hraných najviac kôl”. Niekedy sú však kolá hrané, keď 

buď počasie alebo podmienky na ihrisku nie sú normálne, napriek tomu tieto kolá ovplyvnia 

priamo hendikepy hendikepovým systémom EGA. Preto bol vyvinutý výpočet CBA pre určenie, 

kedy sa podmienky dosť odchyľujú od normálnych, aby mohla byť dodatočne urobená tolerancia 

kompenzovať hodnoty bližšie k tým za normálnych podmienok. 

 

Cieľový výsledok 

 

Pre výpočet CBA sú overené normálne podmienky pri pohľade na percento hráčov, ktorí odohrajú 

kolo v ochrannej zóne podľa hendikepovej kategórie. Výsledok je porovnaný s tým za 

normálnych podmienok. Následne sa určí, či je potrebná určitá kompenzácia pre výsledky 

použité v úprave hendikepov. Posun môže byť smerom nahor, alebo nadol, pri extrémnych 

podmienkach je súťaž označená „len pre znižovanie”, („Reduction only“). 

 

Ochranné zóny 

Kompenzácia je dosiahnutá posunutím ochrannej zóny; výsledok hráča ostáva nezmenený. Posun 

ochrannej zóny ovplyvní výsledok jeho hendikepu, keď sa zadá do systému. 
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Príklad: Hráč hendikepovej kategórie 3 (ochranná zóna 33-36) zahrá 32 bodov, CBA = -1, 

(podmienky sú horšie než normálne), v tom prípade sa jeho hendikep EGA nezmení, keďže 

ochranná zóna sa posunie na 32-35. Keby zahral 36 bodov, jeho hendikep by sa znížil o 0,3. 

 

Význam CBA 

 

CBA je založená na porovnaní výsledkov s očakávanými výsledkami hráčov v hendikepových 

kategóriách 1 -4. Môže sa stať, že súťaž s vysokým počtom zlepšujúcich sa hráčov alebo hráčov 

s nižšími hendikepmi aké by mali mať poskytne nespoľahlivý výsledok. Z tohto dôvodu sa hráči 

vyšších hendikepových kategórii nezapočívajú do výpočtu. Napríklad v súťaži s vysokým počtom 

zlepšujúcich sa začiatočníkov, môže byť vypočítaná hodnota CBA +1, aj keď podmienky boli 

celkom normálne. Opačný efekt môže mať súťaž, kde je väčšina hráčov so „zadržanými” 

hendikepmi. Tieto príklady ukazujú, že je veľmi dôležité vykonať správne kontrolu hendikepov 

(viď odsek 3.15) a úpravy hendikepu založenej na všeobecnej hre (viď odsek 3.16). 

 

3.8. MIMOSÚŤAŽNÝ VÝSLEDOK (Extra Day Scores – EDS) 
 

3.8.1 Mimosúťažný výsledok podľa ustanovení odsekov 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 a 3.8.5 je kvalifikačný 

výsledok pre určenie hendikepov.  

Národný zväz (SKGA) musí prijať do praxe podmienky, ktoré sa vzťahujú na mimosúťažný 

výsledok.   

 

3.8.2 SKGA môže obmedziť počet mimosúťažných výsledkov. 

Hráč môže odovzdať mimosúťažný výsledok len v prípade, že ho dosiahol na ihrisku 

znormovanom národným zväzom. 

 

3.8.3 Napríklad, hráč môže mať obmedzenie na ihrisku jeho domovského klubu. Pre výpočet 

hendikepu môže hráč odovzdať len jeden mimosúťažný výsledok na deväť jamiek za deň. 

 

3.8.4 Len hráči v hendikepových kategóriách 4 až 6 môžu pre určenie hendikepu uplatniť 

mimosútažný výsledok. 

 

3.8.5 Mimosútažný výsledok sa počíta pre určenie hendikepu len vtedy, ak sa hráč pred začiatkom 

hraného kola zaregistruje na sekretariáte klubu (recepcii ihriska) a oznámi, že chce hrať 

mimosúťažný výsledok. Registrácia bude obsahovať tieto informácie požadované pre turnaje 

národným zväzom:  

a. dátum hraného kola 

b. meno zapisovateľa (maximálny HCP EGA 18.4) 

c. hráčov hendikep EGA  

d. použitá sada odpalísk 

e. recepcia klubu zadá výsledok na server SKGA 

 

3.8.6 Hráč musí údaje požadované pod bodom 3.8.5 uviesť aj na svojej výsledkovej karte a musí 

vrátiť výsledkovú kartu podpísanú zapisovateľom a hráčom. 
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3.8.7 Ak hráč po oznámení úmyslu hrať mimosúťažný výsledok nevráti svoju výsledkovú kartu, 

pre hendikepové účely musí byť tento výsledok zaznamenaný recepciou na serveri SKGA ako 

„bez výsledku“ (NO RETURN) a server upraví hráčov hendikep – označením na serveri 

„SKREČ“ so zhoršením HCP.  

 

3.8.8 Hráčov hendikep EGA nemôže byť znížený do hendikepovej kategórie 3 a nižšej, ktoré nie 

sú schválené národným zväzom (t.j. pod HCP 18,5).  
Príklad: Hráč s hendikepom EGA 19,2 vráti mimosúťažný výsledok so 40 stableford bodmi. Jeho 

hendikep EGA bude znížený len o hodnotu 0,7 na HCP 18,5 nie o 1,6.  

 

Vysvetlivka: Mimosúťažné výsledky 

 

Hendikepový systém EGA (ako aj iné hendikepové systémy) je založený na predpoklade, že 

každý hráč vráti dostatočný počet výsledkov pre dôveryhodnú evidenciu jeho hracieho štandardu. 

Aj keď súťažné výbory môžu uviesť, že na ihrisku je počas sezóny dostatok príležitostí zúčastniť 

sa golfových súťaží, prax ukazuje, že veľa hráčov má problémy s vrátením dostatočného počtu 

výsledkov pre vyjadrenie ich reálnej výkonnosti. Môže to byť spôsobené: 

- pracovnými alebo rodinnými povinnosťami 

- problémom s nevýhodným začiatkom súťaží v požadované dni 

- znižujúcim sa záujmom o pravidelný súťažný golf 

 

Boli tak navrhnuté mimosúťažné výsledky pre poskytnutie náhrady výsledkov z kvalifikačných 

súťaží pre hendikepové účely. Zámerom je, aby sa zvýšili niekedy chabé informácie zo 

súťažného golfu a umožnilo sa hráčom vrátiť viacej kvalifikačných výsledkov pre hendikepové 

účely. Vzhľadom na to, že prísľub hráča vrátiť výsledok, dobrý alebo zlý je urobený pred 

začiatkom kola a musia platiť hendikepové podmienky, mimosúťažný výsledok sa technicky 

vyrovná súťažnému kolu. Je treba poznamenať, že procedúra CBA nie je v prípade 

mimosúťažných výsledkov použitá. 
 

3.9. HRACÍ HENDIKEP EGA, HRACÍ HENDIKEP 

 
3.9.1 Hrací hendikep je vyjadrený počtom hendikepových rán, ktoré hráč dostane zo zvolenej 

sady odpalísk hraného ihriska. 

 

3.9.2 Ak je hodnota hracieho hendikepu negatívna (t.j. "plus" hendikep) hráč odovzdáva 

hendikepové rany ihrisku, počnúc jamkou s hendikepovým indexom 18. 

 

3.9.3 Hrací hendikep sa hráčovi vypočítava z hendikepu EGA podľa vzorca pre hrací hendikep: 

 

a. Vzorec pre hrací hendikep pre hendikepové kategórie 1 – 5: 

 

Hrací HCP kat. 1-5 = EGA HCP x (Slope Rating/113) + (Course Rating - PAR) 

 

b. Vzorec pre hrací hendikep pre hendikepovú kategóriu 6:  

 

Hrací HCP kat. 6 = EGA HCP + Hrací HCP diferenciál 
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Poznámka: Hrací hendikep sa vyjadruje celým číslom (0.5 sa zaokrúhľuje nahor, "plus" 0.5 sa 

zaokrúhľuje na 0 (skreč) a "plus" 1.5 na "plus" 1). 

 

3.9.4 Hrací hendikep pre 9 jamkové kolo sa hráčovi vypočítava z hendikepu EGA podľa vzorca 

pre hendikep EGA 9 jamkového kola: 

 

a. Vzorec pre hrací hendikep pre hendikepové kategórie 2 – 5: 

 

Hrací HCP kat. 2-5 = ( EGA HCP x (SR9 jamiek / 113)) / 2 + (CR9 jamiek – PAR 9jamiek) 
 

Príklad 1: Hendikep Ega hráča je 11.8. Na ihrisku hrá prvých 9 jamiek zo žltých odpalísk. 

 

Žlté odpaliská Muži 

 18 jamiek Prvých 9 jamiek Posledných 9 jamiek 

Course Rating 72,4 35,8 36,6 

Slope Rating 127 122 132 

Par 72 35 37 

Hrací hendikep 14 7* 6* 
 

*Ak sú spočítané hracie hendikepy pre dve 9 jamkové kolá, nie vždy sa to rovná hraciemu 

hendikepu pre 18 jamiek. 

 

Počet hendikepových rán, ktoré hráč získa sa vypočíta: 

 

 Hrací HCP = ( 11,8 x (122 / 113)) / 2 + (35,8 – 35) = 7,1699 zaokrúhlené na 7 

 

b.  Vzorec pre hrací hendikep pre hendikepovú kategóriu 6: 

 

Hrací HCP kat. 6 = EGA HCP / 2 + Hrací HCP diferenciál9 jamiek 
 

Príklad 2: Hendikep EGA hráča je 40. Hrá rovnako prvých deväť jamiek ako v príklade č.1. Zo 

žltých odpalísk hrací hendikep pre hendikep EGA 36.0 je 20, z toho dôvodu je hrací HCP 

diferenciál9 jamiek (viď Definície) 2, (20-18). 

 

 Hrací HCP = 40 / 2 + 2 = 22 

 

Poznámka: Hrací hendikep sa vyjadruje celým číslom (0.5 sa zaokrúhľuje nahor, "plus" 0.5 sa 

zaokrúhľuje na 0 (skreč) a "plus" 1.5 na "plus" 1). 

 

3.9.5 Hráčov hrací hendikep sa dá určiť aj pomocou tabuľky hracích hendikepov pre 9 alebo 18 

jamiek. (Tabuľky hracích hendikepov sú k dispozícii pri každom znormovanom ihrisku). 

 

3.9.6 Pomerná časť hendikepu je počet hendikepových rán, ktoré hráč získa/dáva v rámci 

hendikepovej súťaže. Určuje sa ako percento z hracieho hendikepu stanovené súťažným 

výborom. 
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3.9.7 Hendikepové rany sa rozdeľujú pre jednotlivé jamky podľa tabuľky prideľovania 

hendikepových rán uvedenej na výsledkovej karte. 

Príklad: Ak sa hrá 9 jamkové kolo, kde hráč prijme 7 rán, bude to na jamkách s hendikepovým 

indexom 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14. 

 

3.9.8 Hendikep EGA sa môže previesť na hrací hendikep prekročením maximálneho hendikepu 

EGA. 

 

Vysvetlivka: Plusové hendikepy 

 

Pôvodne boli golfové hendikepy odvodené pre hru na rany. Hodnotené boli proti skreč hráčovi, 

kde z hráčovho výsledku boli odpočítané rany. Keď bolo potrebné ohodnotiť hráča, ktorý bol 

lepší ako národný skreč hráč, radšej ako znovu ohodnotiť skreč hráča a všetkých hráčov nahor, 

bol zavedený koncept pridania rán k výsledku. Takéto hendikepy sa určili ako plusové. Netto 

výsledok sa stanoví odpočítaním hráčovho hendikepu od výsledku brutto, matematicky sa tak 

plusový hendikep stane zápornou hodnotou. Zaviedli sa hendikepy až po plus 5. 

 

Vysvetlivka: Výsledky na 9 jamiek 

 

Je tu určitá analógia k mimosúťažným výsledkom pre zavedenie súťaží na 9 jamiek 

a mimosúťažných výsledkov na 9 jamiek. Ako bolo spomenuté 9 jamkové výsledky boli zavedené 

hlavne z pracovných a rodinných dôvodov hráčov, ako aj ich fyzických dispozícií a poskytnúť im 

tak ďalšie možnosti odovzdať kvalifikačné výsledky. 

Od zavedenia v roku 2007, sa stali 9 jamkové kvalifikačné kolá populárnymi v niektorých 

krajinách, s 30% podielom zo všetkých odohratých kôl pre určitú skupinu hráčov, ako seniorov 

a účastníkov v podvečerných súťažiach. 

Kolá na 18 jamiek však naďalej ostávajú uprednostneným formátom hry. 

 

3.10. STABLEFORD 

 
3.10.1 Pre určenie hendikepov sa musia všetky kvalifikačné výsledky prepočítať na stablefordové 

body pri uplatnení plného hracieho hendikepu. 

 

3.10.2 Pre určovanie hendikepov sú stablefordové body získavané vo vzťahu k paru každej jamky 

nasledovne: 

 

Netto výsledok na jamke     Body 
viac ako jeden úder nad par alebo bez výsledku ........... 0 

jedna rana nad par ......................................................... 1 

par ...................................................................................2 

jedna rana pod par ......................................................... 3 

dve rany pod par ............................................................ 4 

tri rany pod par .............................................................. 5 

štyri rany pod par ........................................................... 6 
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3.10.3 Pre kvalifikačné výsledky na 9 jamiek musí byť pripočítaných k dosiahnutému výsledku 

hráča 18 bodov. Kvalifikačné výsledky na 9 jamiek musia byť jasne identifikované v histórii 

odohratých kôl hráča.    

 

3.10.4 Ak národný zväz používa mechanizmus CBA, musí byť tento faktor vypočítaný na záver 

každého 18 jamkového kola kvalifikačnej súťaže pomocou funkcionality nastavenej na serveri 

SKGA.    

 

3.10.5 Každý výsledok v kvalifikačnej súťaži proti Par/Bogey MUSÍ byť prerátaný na 

stablefordový výsledok pripočítaním 36 stablefordových bodov k hráčovmu konečnému 

výsledku.  

 

Príklad: 

2 down:   -2 + 36 = 34 stbf bodov 

5 up:    +5 + 36 = 41 stbf bodov 

All square:     0 + 36 = 36 stbf bodov 

 

3.10.6 Za normálnych podmienok, ak hráč vráti výsledok 36 stablefordových bodov hrá presne 

na svoj hendikep. 

 

Vysvetlivka: Stableford 

 

Význam použitia výpočtu stablefordových bodov pre určenie hendikepov je znížiť vplyv zlého 

výsledku na určitej jamke, čo skutočne neodráža hráčovu výkonnosť. Iné hendikepové systémy 

používajú podobné opatrenia pre kontrolu úderov. 

Obmedzí to výsledok na zlej jamke pre celkovú úpravu výsledku pre hendikepové účely. Tiež to 

povolí prepočet neodovzdaného výsledku na jamke na výsledok pre hendikepové účely. 

Bodovanie stableford je meradlom výkonnosti proti Par, systém bol navrhnutý tak, že hráč zahrá 

na 18 jamiek 36 stablefordových bodov.     

      

3.11. ZÍSKANIE HENDIKEPU EGA 
 

3.11.1 Hendikep EGA môže získať iba člen členského klubu, ktorý je členom národného zväzu, 

alebo hráč, ktorého hendikepovou autoritou je národný zväz.  

 

3.11.2 Maximálny hendikep EGA je 54 pre mužov aj pre ženy. Hrací hendikep, získaný 

z hendikepu EGA môže byť vyšší, než je najvyšší možný hendikep EGA.  

Poznámka: Národný zväz môže obmedziť hendikepovú kategóriu 6 na 45.  

 

3.11.3 Pre získanie hendikepu EGA musí hráč odovzdať najmenej jeden stablefordový výsledok 

na 18 jamiek, alebo dva na 9 jamiek. Odporúča sa, aby bol úvodný hendikep získaný podľa tohto 

pravidla pod dohľadom hendikepovej komisie, a ak je potrebné mala by byť použitá úprava na 

základe všeobecnej hry podľa odporučení v časti 3.16. 
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3.11.4 Výsledky pre získanie hendikepu musia byť odohrané podľa hendikepových podmienok v 

domovskom klube, alebo na ľubovoľnom ihrisku uznanom jeho hendikepovou autoritou. Hráč, 

ktorý nie je členom členského klubu národného zväzu, musí odohrať kolá podľa hendikepových 

podmienok na ihrisku členského klubu, alebo na inom ihrisku schválenom národným zväzom. 

Každý výsledok musí byť podpísaný zapisovateľom a hráčom.      

 

Počet hendikepových rán, ktoré hráč počas tohto kola prijme je nasledovný: 

 

 HCP Rany = 54 + Hrací HCP diferenciál 
 

Pre 9 jamkové kolo je počet hendikepových rán, ktoré hráč prijme nasledovný: 

 

 HCP Rany = 54 / 2 + Hrací HCP diferenciál9jamiek 
 

Tento údaj môže byť tiež získaný použitím maximálneho hendikepu EGA  z tabuľky hracích 

hendikepov na hranom ihrisku. 

 

3.11.5 Počiatočný hendikep EGA musí byť vypočítaný na základe vráteného stablefordového 

výsledku. Ak bol výsledok získaný na 9 jamiek, 18 bodov sa pripočíta ku každému z obidvoch 

stablefordových výsledkov, za účelom získania lepšieho 9 jamkového výsledku. 

 

 Počiatočný HCP EGA = 54 – (Získané body - 36) 
 

3.11.6 Hendikepová komisia môže prideliť hráčovi nižší počiatočný hendikep EGA, ak lepšie 

vyjadruje jeho hracie schopnosti. Vo výnimočným prípadoch môže byť pridelený vyšší hendikep 

EGA než je vyjadrený počiatočným výsledkom.    

 

3.11.7 Národný zväz (SKGA) na základe svojej právomoci môže požadovať, že hráčovi môže byť 

pridelený hendikep EGA len na základe podmienky, že úspešne zložil skúšku z Pravidiel golfu 

a Etikety.  

 

3.11.8 Hráčovi bez hendikepu sa nesmie udeliť hendikep EGA v hendikepovej kategórii 1 bez 

písomného schválenia národného zväzu.  

 

Pokyny: Pridelenie hendikepov 

 

Zdôvodnenie pre pridelenie hendikepu EGA už po vrátení jedného stablefordového výsledku na 

18 jamiek, (alebo dvoch na 9 jamiek)  podľa odporučení v časti 3.11 je urobiť hendikepový 

systém dostupný pre čo najviac hráčov. Tiež to dovolí novým hráčov okamžite sledovať ich 

golfovú výkonnosť. 

 

Postup podľa klauzúl 3.11.4 – 3.11.5 je určený na stanovenie približnej hodnoty ekvivalentnej 

alebo nižšej než výsledok kola. Keď hráči vrátia viacej výsledkov bude jednoduchšie pochopiť 

ich golfové schopnosti. Systém poskytuje právomoc pre národné zväzy nastaviť obmedzenia pre 

súťažné prihlášky na základe hendikepu EGA. 
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Hendikepovým komisiám sa odporúča, aby monitorovali výsledky hráčov s novo pridelenými 

hendikepmi, a ak je potrebné aby použili úpravu pomocou všeobecnej hry. Keď hráči vrátili 

najmenej 8 výsledkov, hendikepová komisia môže vykonať kontrolu hendikepu (viď Odsek 3.15). 

 

Zo štatistického pohľadu, priame pridelenie počiatočného hendikepu EGA založenom na 8 

výsledkoch spoločne s procedúrou kontroly hendikepu podľa časti 3.15, by mohlo poskytnúť 

počiatočné hendikepy už v súlade so systémom.     

  

Hendikepová komisia môže prideliť skôr celé počiatočné číslo hendikepu EGA než výpočtom 

založené na odseku 3.11.4, ak je odôvodnené, že taký hendikep vystihuje hráčovu výkonnosť. 

Faktory na zváženie zahŕňajú: 

- Predchádzajúca história hráča a akýkoľvek nižší hendikep vedený v domovskom alebo 

inom klube. Toto má prvoradý význam. 

- Čas v roku a podmienky počasia kedy sú odovzdané výsledky. 

- Informácie od známych. 

- Získaný hendikep pod iným hendikepovým systémom. 

- Iné podobné športové výkony. 

- Pridelenie počiatočného hendikepu v hendikepových kategóriách 2 alebo 3 môže byť 

indikáciou o predchádzajúcej skúsenosti, keď neexistujú žiadne podklady. 

            

3.12. ZMENA HENDIKEPOV 
 

3.12.1 Záznam kvalifikačných výsledkov musí byť urobený v stablefordových bodoch. Všetky 

kvalifikačné výsledky odovzdané hráčom musia byť zaznamenané hendikepovou komisiou na 

serveri SKGA v chronologickom poradí, ako boli odohraté.  

 

3.12.2 Hendikepová história hráča musí obsahovať:   

a. dátum odohratia kola 

b. kde bolo kolo odohrané  

c. výsledok a typ (9 jamkové a 18 jamkové výsledky musia byť jasné označené) 

d. CBA (ak sa používa) 

e. prepočítaný stablefordový výsledok 

f. upravený hendikep EGA 

g. ďalšie údaje, ak sú požadované národným zväzom, napr. CR, SR, Par 

 

Poznámka: Upravené (kvalifikačné) výsledky sú stablefordové výsledky vypočítané 

hendikepovou komisiou založené na výsledkoch na 9 jamiek, diskvalifikácie alebo 

neodovzdaných výsledkoch, viď odsek 3.6.     

 

3.12.3 Ak hráč odovzdá kvalifikačný výsledok spadajúci do jeho príslušnej ochrannej zóny, jeho 

hendikep EGA sa nezmení. 

 

3.12.4 Ak hráč odovzdá kvalifikačný výsledok s menej stablefordovými bodmi, než to zodpovedá 

jeho ochrannej zóne, alebo odovzdá neodovzdaný výsledok (No Return), zvýši sa jeho hendikep 

EGA o 0,1 pre hendikepové kategórie 1 až 5.  
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Poznámka: SKGA vydala nariadenie, kde sa hráčom v hendikepových kategóriách 4 a 5 hendikep 

EGA nezvyšuje.  

 

3.12.5 Ak hráč odovzdá  kvalifikačný výsledok nad jeho ochrannou zónou, jeho hendikep EGA je 

znížený podľa počtu stablefordových bodov nad jeho ochrannou zónou. Hodnota za jeden bod je 

určená jeho hendikepovou kategóriou.  

Poznámka: Úpravy hendikepu založené na výsledkoch 18 jamkových súťaží (Odsek 3.12.4, 

3.12.5 a 3.12.6) sa vykonajú po posune ochrannej zóny na základe procedúry CBA popísanej 

v časti 3.7.     

 

3.12.6 Hendikepy EGA musia byť upravené podľa tabuľky pre úpravu hendikepov 

 

Hendikepová 

kategória 
Hendikep EGA 

Ochranná zóna 

pre výsledky na 

18 jamiek 

Ochranná zóna 

pre výsledky na 

9 jamiek 

Stablefordové 

body pod 

ochrannou 

zónou: iba 

pripočítať 

Za každý bod 

nad ochrannou 

zónou odpočítať: 

1 plus - 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  0,1 0,3 

4 18,5 – 26,4 -  Nezvyšuje sa 0,4 

5 26,5 – 36,0 - - Nezvyšuje sa 0,5 

6 
37 – 54 

 
- - Nezvyšuje sa 1* 

 

*Pre hendikepovú kategóriu 6 odpočítaj 1 za každý stablefordový bod nad 36 bodov.  

 

Príklad: Ak hráč s hendikepom 11,2 odovzdá výsledok 32 stablefordových bodov, jeho hendikep 

EGA sa zvýši na 11,3. Ak potom získa 42 stablefordových bodov,  jeho hendikep EGA sa zníži o 

(42-36) x 0,2 = 1,2, to znamená na hendikep EGA 10,1. 

 

3.12.7 Ak sa hráčov hendikep EGA upravuje tak, že prechádza z vyššej hendikepovej kategórie 

do nižšej, musí byť znížený podľa koeficientu zodpovedajúcemu vyššej kategórii iba dovtedy, ak 

hendikep EGA neprejde do nižšej kategórie a ďalšie znižovanie sa deje už podľa koeficientu, 

ktorý prislúcha nižšej kategórii.  

 

Príklad: Hráč s hendikepom 19,1 (hendikepová kategória 4) odovzdá výsledok 42 

stablefordových bodov, jeho hendikep EGA sa upraví nasledovne: 

19,1 - (2 x 0,4) = 19,1 – 0,8 = 18,3, (prejde do nižšej kategórie 3 - zníženie o 0,3) 

18,3 - (4 x 0,3) = 18,3 - 1,2 = 17,1 

 

3.12.8 Úpravy hráčovho hendikepu EGA by mali byť vykonané jeho hendikepovou autoritou čo 

najskôr. V bežných prípadoch to zaisťuje funkcionalita servera SKGA.  

Poznámka: Je hráčovou povinnosťou oznámiť zvýšenie, alebo zníženie jeho hendikepu EGA, 

po kvalifikačnom kole jeho hendikepovej autorite, ktoré nebolo zaznamenané v jeho 

hendikepovej histórii na serveri SKGA, viď odsek 3.5.7. 
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3.12.9 Hráčov hendikep EGA nie je možné znížiť do hendikepovej kategórie 1, 2, a 3 na základe 

mimosúťažného výsledku na 18 jamiek.  

 

3.12.10 Hráčov hendikep EGA nie je možné znížiť do hendikepovej kategórie 1,2,3 a 4 na 

základe kvalifikačného výsledku na 9 jamiek, alebo mimosúťažného výsledku na 9 jamiek. 

 

3.13. POZASTAVENIE A STRATA HENDIKEPU. 
 

3.13.1 Príslušná komisia národného zväzu (ŠTK a hendikepová komisia SKGA) alebo hráčova 

hendikepová autorita môžu pozastaviť platnosť hendikepu hráča, ak hráč neustále alebo zjavne 

nedodržiava záväzky stanovené hendikepovým systémom EGA. 

 

3.13.2 Ak po zodpovedajúcom preskúmaní hendikepová autorita hráča zistí, že hráč neodovzdal 

kvalifikačné výsledky z iných (zahraničných) ihrísk, môže jeho hendikep EGA pozastaviť na tak 

dlho, ako to bude považovať za potrebné k získaniu potrebných informácií a zodpovedajúcej 

úprave hráčovho hendikepu.  

 

3.13.3 Hráč musí byť informovaný o dobe pozastavenia a o ďalších uložených podmienkach. 

Žiadnemu hráčovi nesmie byť pozastavený hendikep bez toho, aby mal možnosť osobne 

prerokovať prípad pred hendikepovou komisiou, alebo iným orgánom svojej hendikepovej 

autority.  

 

3.13.4 Priestupky spáchané v rámci domovského klubu hráča prerokuje a opatrenia vydá 

domovský klub, vo všetkých ostatných prípadoch hráčova hendikepová autorita, ak národný zväz 

neurčí inak.  

 

3.13.5 Ak je hráč členom viac ako jedného členského klubu, klub, ktorý nie je jeho domovským 

klubom nesmie pozastaviť hráčov hendikep EGA. 
  
3.13.6 Ak má hráč pozastavené členstvo vo svojom domovskom klube, jeho hendikep EGA je 

automaticky pozastavený až do času obnovenia členstva v klube. 

 

3.13.7 Ak je hráčov hendikep pozastavený, hráč sa nesmie zúčastniť žiadnej súťaže ktorá 

vyžaduje hendikep EGA. 

 

SKGA stanovuje, že takýto hráč sa môže zúčastniť nanajvýš súťaží vypísaných domovským 

klubom a to len vtedy, ak v súťaži nie je vypísané žiadne hendikepové obmedzenie. Ale aj tak 

môže jeho domovský klub (súťažný výbor) jeho účasť zamietnuť. Hráč nesmie na turnaji získať 

žiadnu cenu, vynímajúc brutto ceny, ak sú tieto udeľované pre celé štartové pole, prípadne môže 

získať cenu za doplnkové súťaže typu Longest Drive, Nearest to Pin a Hole-In-One.  

 

3.13.8 Pozastavenie hendikepu sa vzťahuje na všetky členské kluby, ktorých hráč je, alebo sa 

stane členom v období keď má pozastavený hendikep.  

 

3.13.9 Národný zväz rozhoduje o odvolacom konaní, ktoré môže hráč požadovať, pokiaľ je 

nespokojný s rozhodnutím podľa predchádzajúcich bodov 3.13.1 – 3.13.8.  
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Poznámka: Pri uplatňovaní právomocí podľa ustanovení 3.13.1 – 3.13.7 musí príslušná 

hendikepová komisia postupovať v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami.  

 

3.13.10. Okrem prípadu, keď hráč mení svoju hendikepovú autoritu, zaniká jeho hendikep EGA 

hneď ako prestal byť členom členského klubu, alebo národného zväzu. 

 

3.14. OBNOVENIE HENDIKEPU 

 
3.14.1 Ak bol hendikep EGA hráča pozastavený podľa ustanovení 3.13.1 a  3.13.2, hráč ho môže 

získať takým spôsobom, ako rozhodne hendikepová komisia podľa ustanovenia 3.14.3.  

 

3.14.2 Ak je hráčov hendikep EGA obnovený do 12-tich mesiacov od dňa kedy hendikep zanikol 

alebo bol pozastavený podľa 3.13.6, alebo 3.13.10, (okrem výnimočných prípadov), musí byť 

obnovený v rovnakej výške ako bol odobratý. Vo všetkých ostatných prípadoch bude hráčovi 

priznaný nový hendikep EGA po splnení všetkých predpísaných podmienok podľa bodu 3.11. 

Poznámka: Pred tým, ako bude obnovený hendikep mala by byť vykonaná hendikepová kontrola.  

 

3.14.3 Ak sa prideľuje hráčovi nový hendikep, hendikepová komisia musí prihliadnuť na hodnotu 

posledného platného hendikepu hráča. Pridelenie nového hendikepu v kategórii 1 podlieha 

schváleniu národného zväzu, (SKGA), alebo príslušnej autorite (Športovo-technickej 

a hendikepovej komisie).  

 

3.15. KONTROLA HENDIKEPU 
 

3.15.1 Hendikepová komisia hendikepovej autority musí vykonať kontrolu hendikepov najmenej 

jeden krát v roku, zvyčajne na konci roku. Kontrola je povinná pre všetkých hráčov 

v hendikepových kategóriách 1 až 5. 

Poznámka: Hráč môže navyše požiadať o kontrolu hendikepu kedykoľvek podľa ustanovení 

3.15.3 a nastavení hendikepového systému národným zväzom. 

Poznámka: Doba kontroly môže byť predĺžená na 24 mesiacov pre hráčov, ktorí majú menej než 

8 výsledkov.    

 

3.15.2 Kontrola hendikepu je založená na minimálne 8-mich kvalifikačných výsledkoch 

odovzdaných za dobu 12 mesiacov.  

 

3.15.3 Odporúča sa, že hedikepová komisia použije vhodné úpravy hendikepu (nahor alebo 

nadol), za úpravy je tak zodpovedná vo svojej právomoci.    

Poznámka 1: Národný zväz, alebo ak je delegovaná príslušná hendikepová autorita musia 

potvrdiť všetky úpravy kontroly hendikepov pre hráčov v hendikepovej kategórii 1, alebo pre 

hráčov, ktorí by sa touto úpravou posunuli do kategórie 1.   

Poznámka 2: Maximálna úprava hendikepu hráča je obmedzená v závislosti od jeho hendikepovej 

kategórie. 
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Vysvetlivka: Kontrola hendikepu 

 

Hlavným cieľom kontroly hendikepov je posúdiť, či výsledky hráčov v hendikepových 

kategóriách 1 – 5 vyjadrujú ich výkonnosť uvedenú hendikepom EGA. Kontrola hendikepov je 

nevyhnutná procedúra v rámci hendikepového systému EGA. Je navrhnutá na overenie toho, že 

hendikepy hráčov odrážajú ich reálnu výkonnosť. Záznam z kontroly určí hráčov, ktorých 

výsledky sú mimo očakávaného rozsahu. Hendikepy týchto hráčov by mali byť upravené. 

Ohľadne hráčovej výkonnosti môžu byť zvážené aj iné podklady.  

Ak splnia všetky strany svoje povinnosti, hlavne hendikepová autorita a hráči, väčšina hráčov 

nebude požadovať úpravu pomocou kontroly hendikepov.   
 

3.16 VŠEOBECNÁ HRA 

 

3.16.1 Hendikepová komisia môže na základe jej právomoci upraviť hendikep EGA hráčom 

mimo kontroly hendikepov na individuálnej báze presne podľa ustanovení 3.16.2 až 3.16.6. 

 

3.16.2 Keď je hráčova hendikepová komisia presvedčená, že hráčov aktuálny hendikep EGA 

nevyjadruje jeho hraciu výkonnosť, môže upraviť jeho hendikep EGA ako zváži za vhodné, nie 

však o menej ako 1,0. 

 

3.16.3 Ak hendikepová komisia zváži, že hendikep EGA hráča v hendikepovej kategórii 1 je 

potrebné znížiť, alebo, ak hendikep EGA by mal byť znížený z hendikepovej kategórie 2 do 1, 

musí tento prípad oznámiť národnému zväzu, alebo poverenej hendikepovej autorite.          
 

3.16.4 Pri rozhodnutí, či upraviť hendikep EGA hráča, jeho hendikepová autorita musí zvážiť 

všetky dostupné informácie ohľadne jeho výkonnosti, hlavne: 

 

- ako často hráva kolá 

- ako často sú hrané jeho kolá k pomeru počtu kvalifikačných výsledkov 

- počet nedávno vrátených kvalifikačných výsledkov, nielen pre zlepšenie, ale aj 

v ochrannej zóne alebo horšie   

- výsledky hráča v súťažiach v hre na jamky, hre so 4-mi loptami a inými nekvalifikačnými 

kolami 

 

Poznámka 1: Hendikepová komisia by mala opatrne zvážiť hráčov, ktorých hra sa všeobecne 

zlepšuje a hráčov, ktorí majú zdravotné alebo iné problémy, ktoré môžu ovplyvniť ich 

výkonnosť. 

Poznámka 2: Hendikepová komisia môže použiť záznam z kontroly hendikepu pre pomoc pri 

identifikácii hráčov, ktorým môže byť upravený hendikep EGA na základe všeobecnej hry.    

   

3.16.5 Hendikepová komisia musí oznámiť hráčovi akúkoľvek zmenu jeho hendikepu EGA podľa 

tohto postupu. Zmena nadobudne právoplatnosť, keď je hráč o tom informovaný. 

Poznámka: Ak hráč nesúhlasí s rozhodnutím komisie, musí mu byť umožnené predstúpiť pred 

komisiu. Počas stretnutia musí byť tiež informovaný o jeho právach a povinnostiach uložených 

hendikepovým systémom EGA. Pri výkone právomoci ako je uvedené v bodoch 3.16.1 až 3.16.4 

musí hendikepová komisia aplikovať príslušné legálne postupy.   
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3.16.6 Ak je hráč nespokojný s rozhodnutím podľa bodov 3.16.1 až 3.16.5 musí byť umožnené 

podať námietky národnému zväzu.     
 

Hendikepová komisia, alebo výbor organizujúci súťaž v klube, ktorý nie je hráčovou 

hendikepovou autoritou, má oprávnený dôvod, ak je hráčov hendikep EGA príliš vysoký ho 

zmeniť. Akákoľvek zmena podľa tohto nariadenia môže byť vykonaná len pre danú súťaž. Musí 

byť o tom informovaný hráčov domovský klub.   

 

Pokyny: Úpravy všeobecná hra 

 

Hendikepová komisia môže upraviť hráčov hendikep medzi kontrolami hendikepu, ak má 

presvedčivý dôkaz o tom, že hendikep nevyjadruje jeho aktuálnu hraciu výkonnosť.  

Je dôležité poznamenať, že jeden zriedkavý dobrý, alebo zlý výsledok vhodný argument pre 

zvýšenie alebo zníženie hendikepu viacej ako odporučí systém. Platí, úprava všeobecnou hrou je 

zvýšenie alebo zníženie založené na všeobecnej výkonnosti hráča. Komisia bude oprávnená 

urobiť zmeny, ak je nesúlad medzi hendikepom a aktuálnymi výsledkami hráča. Úpravy 

všeobecnou hrou sú reakciou na situácie, ktoré môžu nastať počas roku, a mali by byť urobené na 

základe podobných kritérií ako v kontrole hendikepov. 

 

ČASŤ DODATKY 

 

Originál EGA Hendicap System platný pre roky 2016 – 2019 v anglickom jazyku je k dispozícii 

online na http://www.ega-golf.ch/content/system-manual 

 

Dodatky v tomto originály sú označené ako Appendix A, B, C, D a Appendix Z. Pre bežnú 

úpravu hendikepov a procedúry CBA, Športovo-technická komisia SKGA použila v dodatku Z 

konfiguráciu systému č.3. 

 

 

 

V Bratislave 29.3.2017 

http://www.ega-golf.ch/content/system-manual

