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www.USGA.org 

USGA, sídliaca v Liberty Corner v New Jersey, a R & A, sídliaca  
v St. Andrews v Škótsku, sú celosvetovými riadiacimi orgánmi golfu, čo 
zahŕňa aj vydávanie a výklad Pravidiel golfu, Pravidiel amatérskeho 
štatútu a Pravidiel pre hendikepy. 
 
USGA a R & A síce spolupracujú na vydaní jednotnej verzie Pravidiel 
golfu a Pravidiel amatérskeho štatútu, ale právoplatne pôsobia  
v oddelených oblastiach. USGA je zodpovedná za uplatňovanie Pravidiel 
golfu a Pravidiel amatérského štatútu v USA a Mexiku, R & A potom, na 
základe súhlasu príslušných golfových organizácií, vykonáva túto 
právomoc vo všetkých ostatných častiach sveta. 
 
Pri práci na príprave a vydaní Pravidiel pre hendikepy a ďalších súčastí 
Svetového hendikepového systému vystupujú USGA a R & A po celom 
svete jednotne. 

www.RandA.org 
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Predslov 

 
 
 
 

Predslov k Pravidlám pre hendikepy, 
edícia 2020 

           
Golf je globálna hra s jednotným súborom pravidiel, jednotným súborom pravidiel pre výstroj  
a jednotným súborom pravidiel pre amatérsky štatút. Ako výsledok spolupráce s existujúcimi 
hendikepovými autoritami a národnými asociáciami teraz USGA a R & A s potešením 
predstavujú tento jednotný súbor pravidiel pre hendikepy, ktorý bude platiť pre všetkých hráčov 
golfu na celom svete. 

 

Vízia o vytvorení Celosvetového hendikepového systému pozostávajúceho z jednotných 
Pravidiel pre hendikepy a Systému pre určovanie obtiažnosti ihrísk uzrela svetlo sveta takmer 
pred desiatimi rokmi počas stretnutia, na ktorom boli zastúpení predstavitelia všetkých šiestich 
existujúcich hendikepových autorít - USGA, Golf Australia, Council of National golf Unions 
(Kongo), Europaen golf Association (EGA), South African golf Association (SAGA) a Argentine 
golf Association (AAG) - a tiež zástupcovia R & A. Myšlienka jednotného hendikepového 
systému vyvolala nadšený záujem, ktorý viedol k rozsiahlej revízii všetkých existujúcich 
hendikepových systémov. 

 

Výsledkom tejto revízie je toto prvé vydanie Pravidiel pre hendikepy. Obsahuje výsledky 
sedemročnej práce, ktorú vykonali zástupcovia USGA, R & A a mnohých golfových asociácií     
z celého sveta, a hlavne výnimočného úsilia Výkonnej hendikepovej komisie. Odráža tiež 
podnety obdržané od tisícov hráčov a golfových funkcionárov z celého sveta. 

 

Svetový hendikepový systém si kladie tri hlavné ciele: 
  

(i) podporovať, aby čo najviac hráčov získalo a zachovalo si hendikep;  
(ii) umožniť, aby hráči rôznych úrovní zručnosti, pohlavia i národnosti mohli svoj hendikep 
použiť na akomkoľvek ihrisku na svete a vďaka tomu súperili za férových podmienok;   
(iii) s dostatočnou presnosťou odhadnúť, akého výsledku je za normálnych podmienok 
ľubovoľný hráč schopný dosiahnuť na akomkoľvek ihrisku na svete. Sme presvedčení, že 
Pravidlá pre hendikepy tieto ciele napĺňajú, že hráči ich pokladajú za komplexné a férové a že 
golfoví funkcionári v nich dostávajú moderný a prispôsobivý systém, ktorý je možné dôsledne 
aplikovať. 

 

Pravidlá pre hendikepy riadi na celom svete spoločne USGA a R & A. Správa a dohľad nad 
Hendikepmi v každej krajine bude aj naďalej zodpovednosťou príslušných národných asociácií 
alebo iných oprávnených orgánov, ktoré zabezpečia, že celý systém bude efektívne fungovať 
a reagovať v miestnom meradle. Pravidlá pre hendikepy tiež umožňujú týmto oprávneným 
orgánom, aby si systém v určitých ohľadoch upravili tak, aby vyhovoval ich vlastnej golfovej 
tradícii. 

 

Toto je historický okamih pre golf ako šport a radi by sme pri tej príležitosti čo najsrdečnejšie 
poďakovali všetkým organizáciám i jednotlivcom, ktorí sa na celom projekte podieľali. Medzi ne 
patrí aj nedávno zosnulý Alan Holmes, ktorého príspevok a oddanosť vývoju Svetového 
hendikepového systému boli značné. 

 

J. Michael Balley (USGA) Dr Hans Malmström (R&A) 
predseda predseda 
Svetová hendikepová autorita Výkonná hendikepová komisia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONE STANDARD 
A tradition of excellence comes not just from celebrating a game’s great 
past, but in leading it into the future. Alongside the USGA and The R & A, 
Rolex is proud to be part of the vision of a truly timeless sport. 

#Perpetual 
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Definície 
 
 

Aktívna sezóna (Active Season) 
Obdobie, v ktorom by všetky prípustné výsledky z danej oblasti mali byť nahlásené 
pre hendikepové účely, ako určí oprávnený orgán príslušný miestu, kde sa dané kolo hrá. 
 
Bogey hráč (Bogey Player) 
Hráč či hráčka, ktorých hendikepový index je zhruba 20 u mužov a 24 u žien. 
 
Course rating (Course Rating) 
Určená obtiažnosť daného golfového ihriska pre scratch hráčov za normálnych herných 
podmienok a počasia (pozri Dodatok G). 
 
Čisté double bogey (Net Double Bogey) 
Výsledok zodpovedajúci paru jamky a dvom ranám navyše, ktorý je ďalej upravený  
o prípadné hendikepové rany prislúchajúce danej jamke. Čisté double bogey je hráčov 
maximálny výsledok na danej jamke pre hendikepové účely (pozri pravidlo 3.1). 
 
Čistý par (Net Par) 
Výsledok zodpovedajúci paru, ktorý je ďalej upravený o prípadné hendikepové rany 
prislúchajúce danej jamke (pozri pravidlo 3.2). 
 
Člen (Member) 
Jedinec, ktorý vstúpi do golfového klubu spôsobom určeným stanovami klubu, tak aby 
mohol získať hendikepový index. 
 
Domovský klub (Home Club) 
Hráčom zvolený primárny golfový klub, ktorý zaisťuje, aby hráčov hendikepový index bol 
spravovaný v súlade s Pravidlami pre hendikepy. 
 
Golfové ihrisko (Golf Course) 
Územie, na ktorom sa hrá golf, ktoré sa skladá z nasledujúcich piatich častí ihriska  
a stanovených Pravidlami golfu: 
1.  Štandardná zóna, 
2.  Odpalisko, odkiaľ hráč musí začať hru na danej jamke, 
3.  Všetky trestné zóny, 
4.  Všetky pieskové prekážky 
5.  Jamkovisko práve hranej jamky.
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Na každej jamke môže byť viac odpalísk, pričom pre hendikepové účely sa za golfové 
ihrisko považuje jednotná sada odpalísk na všetkých jamkách. Každá sada odpalísk 
(teda golfové ihrisko) by mala mať samostatne stanovené hodnoty Course ratingu (CR) 
a Slope ratingu (SR), a to pre obe pohlavia všade tam, kde to je vhodné. 
 
Golfový klub (Golf Club) 
Organizácia, ktorá môže, vďaka vzťahu k svojmu oprávnenému orgánu, spravovať 
hendikepové indexy tých hráčov, ktorí si ju v súlade s požiadavkami Pravidiel pre 
hendikepy zvolili za svoj domovský klub. Za týmto účelom môže príslušný oprávnený 
orgán žiadať od golfového klubu splnenie určitých podmienok. 
 
Hendikepová komisie (Handicap Committee) 
Orgán ustanovený golfovým klubom, alebo oprávneným orgánom, ktorý je zodpovedný 
za dodržiavanie povinností, ktoré golfovému klubu alebo zodpovednému orgánu určujú 
Pravidlá pre hendikepy (Pozri Pravidlo 1.3 a Dodatok A). 
 
Hendikepová kontrola (Handicap Review) 
Postup, pri ktorom Hendikepová komisia určuje, či hendikepový index niektorého člena, 
ktorý daný golfový klub označil za svoj domovský klub, nie je potrebné upraviť (Pozri 
Pravidlo 7.1a a Príloha D). 
 
Hendikepový index (Handicap Index) 
Vyjadruje preukázané herné zručnosti hráčov vo vzťahu ku golfovému ihrisku so 
štandardnou obtiažnosťou (teda so Slope ratingom 113) (Pozri Pravidlo 5.2). 
 
Hendikepový koeficient (Handicap Allowance) 
Percentuálna časť plného hracieho hendikepu odporúčaná na dosiahnutie rovnakých 
podmienok pre všetkých hráčov, ktorí sa zúčastňujú príslušné formy hry (Pozri Dodatok C). 
 
Jamkový index (Stroke Index) 
Hodnota priradená každej jamke na golfovom ihrisku, ktorá určuje, kde budú dávané 
alebo prijímané hendikepové rany (Pozri Dodatok E). 
 
Kolegiálna kontrola (Peer Review) 
Postup, pro ktorom môže byť výsledok alebo hendikepový index overený alebo 
spochybnený (Pozri Pravidlo 4.4). 
 
Mäkká závora (Soft Cap) - pozri Závora  
 
Neaktívna sezóna (Inactive Season) 
Obdobie, v ktorom výsledky z danej oblasti nemôžu byť použité na hendikepové účely, 
tak ako určí oprávnený orgán príslušný miestu, kde sa dané kolo hrá.
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Najniží hendikepový index (Low Handicap Index) 
Najnižší hendikepový index dosiahnutý hráčom počas posledných 365 dní (1 rok) pred 
dňom, kedy zahral svoj posledný výsledok uvedený v jeho výsledkovej histórii 
(Pozri Pravidlo 5.7). 
 
Rozsah pôsobnosti (Jurisdiction) 
Geografické územie, v rámci ktorého oprávnený orgán spravuje Pravidlá pre hendikepy. 
 
Oprávnený orgán (Authorized Association) 
Orgán, ktorý je v súlade so štruktúrou stanovenou United States Golf Association (USGA) 
a R & A Rules Limited (R & A) oprávnený, aby v rámci svojej pôsobnosti spravoval  
a uplatňoval Pravidlá pre hendikepy tak, ako je k tomu splnomocnený nadriadeným 
orgánom. Tento orgán musí byť nadnárodnou, národnou alebo regionálnou asociáciou, 
federáciou, či zväzom. 
 
Overenie výsledku (Certification of Score) 
Overenie hráčovho výsledku. Existujú dva spôsoby overenia: 
•  Fyzickým podpisom zapisovateľa alebo jeho elektronickú obdobou, alebo 
•  Prostredníctvom kolegiálnej kontroly. (Pozri Pravidlo 4.4.) 
 
Par (Par) 
Výsledok, ktorý by mal scratch hráč spravidla dosiahnuť na danej jamke za bežných 
herných podmienok a počasia, pričom sa počíta s dvoma ranami na jamkovisku (pozri 
Dodatok F). Za stanovenie paru zodpovedá oprávnený orgán, prípadne golfový klub podľa 
rozhodnutia oprávneného orgánu (Pozri Dodatok A). 
 
Plný hrací hendikep (Course Handicap) 
Počet hendikepových rán, ktoré hráč dostáva alebo dáva z danej sady odpalísk, ako určuje 
príslušný Slope rating (SR) a rozdiel medzi Course ratingom (CR) a pare, bez aplikácie 
ďalších hendikepových faktorov (Pozri Pravidlo 6.1). 
 
Pravidlá golfu (Rules of Golf) 
Pravidlá golfu, ako sú schválené United States Golf Association (USGA) a R & A Rules 
Limited (R & A), vrátane všetkých vzorových miestnych pravidiel, ktoré súťažný výbor 
zavedie pre danú súťaž na danom golfovom ihrisku. Z pohľadu Pravidiel pre hendikepy 
zahŕňa akýkoľvek odkaz na Pravidlá golfu tiež "Upravené pravidlá golfu pre hráčov  
s telesným postihnutím". 
 
Pravidlá pre hendikepy (Rules of Handicapping) 
Pravidlá pre hendikepy, ako sú schválené United States Golf Association (USGA) 
a R & A Rules Limited (R & A) a riadené oprávneným orgánom v rámci jeho pôsobnosti.
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Prepočítaná odchýlka (Score Differential) 
Rozdiel medzi upraveným hrubým výsledkom hráča a Course ratingom, so zohľadnením 
Slope ratingu a vyhodnotenia herných podmienok. Ide o číselnú hodnotu zodpovedajúcu 
výsledku dosiahnutému na golfovom ihrisku v daný deň, ktorá je uvedená vo výsledkovej 
histórii hráča. Prepočítaná odchýlka musí zodpovedať výsledku na 18 jamiek, prípadne 
tak musí byť prepo- čítaná (Pozri Pravidlo 5.1.) 
 

Použiteľný výsledok (Acceptable Score) 
Výsledok schválenej formy hry, ktorý spĺňa podmienky stanovené Pravidlami pre 
hendikepy (Pozri Pravidlo 2). 
 

Scratch hráč (Scratch Player) 
Hráč s hendikepovým indexom 0,0. 
 

Schválená forma hry (Authorized Format of Play) 
Forma hry, ktorá je použiteľná pre hendikepové účely, tak ako určí oprávnený orgán 
príslušný miestu, kde sa dané kolo odohralo (Pozri Pravidlo 2.1a). 
 

Slope rating (slope Rating) 
Určená relatívna obtiažnosť daného golfového ihriska pre hráčov, ktorí nie sú scratch 
hráči, voči scratch hráčom (Pozri Dodatok G). 
 

Trestný výsledok (Penalty Score) 
Výsledok, ktorý do výsledkovej histórie hráčov zanesie Hendikepová komisie v prípade, 
keď hráč nenahlási použiteľný výsledok, hoci tak mal urobiť (Pozri Pravidlo 7.1b). 
 

Turnajový hrací hendikep (Playing Handicap) 
Plný hrací hendikep upravený prostredníctvom hendikepového faktora, ako prípadne 
určia pod- mienky súťaže. Vyjadruje počet rán, ktoré hráč v danom kole na účely súťaže 
skutočne dostane, alebo odovzdá ihrisku (Pozri Pravidlo 6.2). 
 

Tvrdá závora (Hard Cap) - pozri Závora  
 

Typ výsledku (Score Type) 
Označenie určujúce typ použiteľného výsledku v rámci výsledkovej histórie hráčov (Pozri 
Dodatok B). 
 

Upravený hrubý výsledok (Adjusted Gross Score) 
Hrubý výsledok hráča, vrátane prijatých trestných rán, prípadne upravený  
v nasledujúcich prípadoch: 
•  Hráčov výsledok na jamke presiahne jeho maximálny výsledok. 
•  Hráč jamku nehral. 
•  Hráč jamku začal, ale nedokončil. (Pozri Pravidlo 3.)
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Voľná hra (General Play) 
Keď nie je usporiadaná žiadna oficiálna súťaž a hráči hrajú: 
•  Voľné kolo, alebo 
•  Súťaž neorganizovanú súťažným výborom. 
 
Vyhodnotenie herných podmienok (Playing Conditions Calculation - PCC) 
Štatistické vyhodnotenie toho, či sa podmienky v deň hry natoľko odlišovali od bežných           
herných podmienok, aby významným spôsobom ovplyvnili výkony hráčov. Medzi 
podmienky, ktoré môžu ovplyvniť výkony hráčov patria: 
•  Stav ihriska 
•  Počasie  
•  Nastavenie ihriska.  
(Pozri Pravidlo 5.6.) 
 
Výnimočný výsledok (Exceptional Score) 
Prepočítaná odchýlka, ktorá je najmenej o 7,0 rán lepšia ako hráčov hendikepový index  
v čase, keď hral dané kolo  
(Pozri Pravidlo 5.9). 
 
Výsledková história (Scoring Record) 
História použiteľných výsledkov hráča vrátane: 
•  Hráčovho hendikepového indexu, 
•  Hráčovho najnižšieho hendikepového indexu, 
•  Ďalších údajov o danom kole (napr. kedy bolo kolo hrané atď.) 
•  Prípadných aplikovaných úprav (napr. z dôvodu výnimočného výsledku).  
(Pozri Príloha B.) 
 
Závora (Cap) 
Postup, ktorým sa obmedzuje možné zvýšenie hráčovho hendikepového indexu  
v porovnaní s jeho najnižším hendikepovým indexom. V rámci tohto postupu existujú dve 
hranice: 
•  Mäkká závora (Soft cap) - bod, po ktorého prekročení je ďalšie zvýšenie 

hendikepového indexu obmedzované. 
•  Tvrdá závora (Hard cap) - bod, ktorý stanovuje maximálnu úroveň pre zvýšenie 

hendikepo- vého indexu. 
(Pozri Pravidlo 5.8.) 
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ZÁKLADY HENDIKEPINGU 
PRAVIDLO 1 
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Účel a oprávnenie; 
Získanie hendikepového indexu 

 
 

  1.1 Účel Svetového hendikepového systému                                              
 
 

Svetový hendikepový systém zahŕňa Pravidlá pre hendikepy a Systém na určovanie 
obtiažnosti ihrísk (Course Rating System). Jeho zámerom je urobiť golfovú hru 
zábavnejšou a poskytnúť čo najvyššiemu počtu hráčov ako je to len bude možné, 
príležitosť, aby: 
•  Získali a udržali hendikepový index, 
•  Používali svoj hendikepový index na akomkoľvek golfovom ihrisku kdekoľvek na 

svete 
•  Súťažili, alebo hrali voľné kolo proti komukoľvek za férových a rovnakých podmienok.  
 
To sa dosiahne tým, že: 
 
•  Hodnoty Course ratingu a Slope ratingu sú určené pre každú sadu odpalísk zvlášť, 

a to na základe dĺžky a obtiažnosti hry (pozri Diagram 1.1). 
•  Sú použité zodpovedajúce hendikepové faktory v závislosti na práve hranom 

golfovom ihrisku a forme hry. 
•  Na základe dosiahnutých výsledkov hráčov v daný deň je vyhodnotený vplyv herných 

podmienok a prípadne použitá úprava, keď je to potrebné. 
•  Maximálny výsledok na každej jamke je pre hendikepové účely obmedzený, aby 

hendikepový index stále odrážal hráčovu preukázanou zručnosť. 
•  Pre akýkoľvek nahlásený použiteľný výsledok je pre úpravu hendikepového indexu 

vždy použitý rovnaký spôsob výpočtu. 
•  Hráčov hendikepový index je upravovaný denne, prípadne čo najskôr po postúpení 

výsledku. 
•  Hráčov hendikepový index je pravidelne kontrolovaný, aby stále odrážal hráčovu 

preukázateľnú zručnosť.

 

  1  
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DĹŽKA MUŽI ŽENY 
COURSE 
RATING 

SLOPE 
RATING 

COURSE 
RATING 

SLOPE 
RATING 

 
1    6,657 yardov (6,087 m) 72.4 132 78.1 135 

2 6,371 yardov (5,826 m) 70.9 129 76.5 132 

3 5,906 yardov (5,400 m) 68.5 126 73.7 130 

4 5,433 yardov (4,968 m) 66.2 118 71.2 122 

5 4,862 yardov (4,446 m) 63.4 107 67.2 111 
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  1.2 Oprávnenie na použitie Svetového hendikepového systému  
Aby orgán mohol používať Svetový hendikepový systém, musí na to byť oprávnený 
prostredníctvom USGA a R & A. Vo svojej pôsobnosti môže oprávnený orgán: 

•  Používať Pravidlá pre hendikepy a Systém na určovanie obtiažnosti ihrísk. 

•  Používať registrované ochranné známky Svetového hendikepového systému. 

•  Vydávať hendikepové indexy, a to buď priamo, alebo prostredníctvom golfového 
klubu, pokiaľ túto právomoc udelí. 

•  Vydávať hodnoty Course ratingu a Slope ratingu. 

USGA a R & A vlastnia, alebo majú licenciu na použitie nasledujúcich obchodných  
a servisných značiek, pričom všetky práva sú vyhradené:           
World Handicap SystemTM, WHSTM, Handicap Index®, Score DifferentialTM, Low 
Handicap IndexTM, Course HandicapTM, Playing HandicapTM, Course RatingTM, 
Bogey RatingTM, Slope and Slope RatingTM. 

Žiadna organizácia, ktorá nie je oprávnená na použitie Svetového hendikepového 
systému, nesmie používať tieto značky, ani žiadne časti Svetového hendikepového 
systému. To zahŕňa aj Systém na určovanie obtiažnosti ihrísk a vzorca pre výpočet 
hendikepu, s výnimkou, keď táto organizácia poskytuje služby golfovému klubu 
prostredníctvom oprávneného orgánu. 
 
  1.3 Zodpovednosť hráča, hendikepovej komisie a oprávneného orgánu  
 
Hráči, hendikepové komisie a oprávnené orgány majú dôležitú úlohu při zabezpečovaní 
toho, aby Pravidlá pre hendikepy boli používané a uplatňované správnym spôsobom. 
 
Spomínaní majú najmä tieto zodpovednosti: 
 
(i) Hráč 

 
Od hráča sa očakáva, že bude: 
•  Čestne dodržiavať Pravidlá pre hendikepy a zdrží sa akéhokoľvek zneužitia, alebo 

obchádzania Pravidiel pre hendikepy s úmyslom získať nespravodlivú výhodu 
•  Snažiť sa na každej jamke dosiahnuť čo najlepší výsledok, 
•  Nahlasovať svoje prípustné výsledky pre hendikepové účely čo najskôr po odohraní 

kola, pokiaľ možno pred polnocou miestneho času, 
•  Nahlasovať svoje prípustné výsledky a tým predkladať dôkazy o preukázanej 

zručnosti 
•  Hrať podľa Pravidiel golfu 
•  Overovať výsledky ďalších hráčov
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(ii) Golfový klub / Hendikepová komisia 
 

 •  Golfový klub je zodpovedný voči svojmu oprávnenému orgánu, za to, že 
hendikepové indexy členov, ktorí ho označili za svoj domovský klub, sú vedené  
v súlade s požiadavkami Pravidiel pre hendikepy. 

 • Golfový klub zriaďuje Hendikepovú komisiu, ktorá je zodpovedná za to, že golfový  
klub dodržiava predpísané povinnosti a zodpovednosti podľa Pravidiel pre 
hendikepy. 

 • Tam, kde oprávnený orgán spravuje hendikepové indexy hráčov priamo, preberá 
 zodpovednosti golfového klubu. 

 
(iii) Regionálny orgán 

 
 •  Regionálny úrad je zodpovedný voči svojmu oprávnenému orgánu a združuje 

golfové kluby alebo hráčov z určenej oblasti. 
•  Regionálny orgán má v rámci Pravidiel pre hendikepy vymedzenú zodpovednosť, 

pričom ďalšie povinnosti a právomoci mu môžu byť pridelené príslušným národným 
orgánom. 

 
(iv) Národný orgán 

 
• Oprávnený národný orgán má výlučnú právomoc spravovať a uplatňovať Svetový 

hendikepový systém v rámci svojej pôsobnosti vrátane vydávania hendikepových 
indexov. 

• Národný orgán má v rámci Pravidiel pre hendikepy vymedzenú zodpovednosť, 
pričom ďalšie povinnosti a právomoci mu môžu byť pridelené príslušným 
nadnárodným orgánom. 

• Oprávnený národný orgán môže prideliť niektoré svoje právomoci regionálnemu 
orgánu alebo golfovému klubu. 

 
(v) Nadnárodný orgán 

 
• Tam, kde je oprávneným hendikepovým orgánom nadnárodný orgán, má tento 

 nadnárodný orgán v mene všetkých svojich národných asociácií výlučnú právomoc 
spravovať a uplatňovať Svetový hendikepový systém v rámci svojej pôsobnosti. 

• Oprávnený nadnárodný orgán môže prideliť niektoré svoje právomoci národnému 
orgánu, aby v mene nadnárodného orgánu v rámci svojej pôsobnosti spravoval  
a uplatňoval ustanovenia Svetového hendikepového systému.
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 (vi) USGA a R & A 

• USGA a R & A sú spoluzodpovední za založenie a interpretáciu Pravidiel pre 
hendikepy a Systému pre určovanie obtiažnosti ihrísk. 

• USGA a R & A sú spoločnými riadiacimi autoritami Svetového hendikepového 
systému a sú zodpovední za schválenie používania Svetového hendikepového 
systému. 

Všetky práva a povinnosti vyššie uvedených entít sú uvedené v dodatku A. 
 
  1.4 Získanie hendikepového indexu    
 
1.4a Členstvo v klube 
Aby získal hendikepový index, ktorý je spravovaný v súlade s Pravidlami pre hendikepy, 
hráč musí byť: 
•  Členom golfového klubu, ktorý je združený v rámci oprávneného orgánu, alebo 
•  Členom priamo oprávneného orgánu, ktorý prevzal zodpovednosť golfového klubu 
 (Pozri pravidlo 1.3 (ii)). 
 

Tým, že nahlási svoj výsledok za účelom získania alebo úpravy hendikepového indexu, 
hráč súhlasí s tým, že jeho výsledková história bude použitá na: 
 

•  Kolegiálnu kontrolu (pozri pravidlo 4.4), 
•  Vydanie hendikepového indexu, a 
•  Správne a výskumné účely. 
 

 
1.4b Určenie domovského klubu 
Hráč musí určiť jeden golfový klub ako svoj domovský klub, ktorý bude zodpovedný za 
správu jeho hendikepového indexu. 
 

Avšak všetky golfové kluby, ktorých je hráč členom, môžu s domovským klubom zdieľať 
informácie, ktoré môžu viesť k tomu, že domovský klub upraví hráčov hendikepový 
index. 
 

Ak je hráč členom viac golfových klubov, musí zabezpečiť, aby každý z nich vedel: 
•  Akých ďalších golfových klubov je hráč členom, a 
•  Ktorý golfový klub určil ako svoj domovský klub 
 

Výklad Pravidla 1.4a:   

1.4a/1 - Môže profesionálny hráč získať hendikepový index? 

Profesionálny hráč môže získať hendikepový index, ak splní všetky povinnosti hráčov 
stanovené Pravidlami pre hendikepy. 
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1.4b/1 - Ako by si mal hráč určiť svoj domovský klub 
 
Pravidlo 1.4b vyžaduje, aby hráč, ktorý je členom viacerých golfových klubov, určil 
jeden z nich ako svoj domovský klub. 
 

Pri výbere svojho domovského klubu by sa hráč mal riadiť podľa nasledujúcich 
kritérií: 
 

•  Vzdialenosť od jeho bydliska, 
•  Ako často kde hrá, a 
•  V ktorom golfovom klube odovzdáva najviac svojich použiteľných výsledkov. 
 

Ak sa hráčovo bydlisko pravidelne mení, takže uvedené kritériá spĺňajú roka 
rôzne golfové kluby, mal by hráč uvažovať aj o príslušnej zmene domovského 
klubu. 
 

Hráč nesmie určiť svoj domovský klub s úmyslom získať hendikepový index, ktorý 
by mu poskytol nespravodlivú výhodu. 
 
1.4b/2 - Ako postupovať pri zmene domovského klubu 
 

Ak hráč z akéhokoľvek dôvodu zmení svoj domovský klub, musí o tom 
upovedomiť všetky ďalšie golfové kluby, ktorých je členom, a poskytnúť svojmu 
novému domovskému klubu svoju výsledkovú históriu. 

 
 

Výklad Pravidla 1.4b: 
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 1.4b/3 - Hráč je členom viacerých golfových klubov v rôznych oblastiach 
pôsobnosti, takže má viac ako jeden hendikepový index 
 
Pravidlo 1.1 určuje, že jedným z účelov Svetového hendikepového systému je, 
okrem iného, umožniť získanie hendikepového indexu čo možno najviac hráčom. 
 
Ak je hráč členom golfového klubu v inej oblasti pôsobnosti, ako je jeho domovský 
klub, môže vo výsledku mať ďalšie samostatný hendikepový index v rámci 
pôsobnosti príslušného oprávneného orgánu. Takáto prax sa síce neodporúča, 
ale v prípade, že k takejto situácii dôjde, je hráčovou zodpovednosťou, aby 
poskytol všetky svoje prípustné výsledky ako svojmu domovskému klubu, tak aj 
ďalším golfovým klubom v rámci inej oblasti pôsobnosti tak, aby jeho hendikepový 
index vydaný rôznymi oprávnenými orgánmi bol rovnaký. 
 
Ak niekedy dôjde k tomu, že hendikepové indexy vydané rôznymi oprávnenými 
orgánmi sa líšia, potom by mal byť použitý hendikepový index príslušný 
pôsobnosti miesta, kde sa hrá dané kolo. Ak hrá v rámci úplne inej oblasti 
pôsobnosti, mal by byť použitý ten jeho hendikepový index, ktorý je najnižšií. 
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II. 
 

VÝSLEDKY 
PRE  HENDIKEPOVÉ  ÚČELY 

PRAVIDLÁ  2 - 4 
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Výsledky použiteľné 
pre hendikepové účely 

 

 

  2.1  Použiteľné výsledky  
 

Hráčov výsledok je použiteľný pre hendikepové účely, ak bol hraný: 

 

•  Schválenú formou hry (pozri pravidlo 2.1a) na aspoň minimálny požadovaný 
počet jamiek, či už v rámci výsledku na 9 alebo 18 jamiek (pozri pravidlo 2.2), 

•  V prítomnosti aspoň jednej ďalšej osoby, ktorá tiež môže vystupovať ako 
zapisovateľ (ak spĺňa ďalšie požiadavky podľa Pravidiel golfu), 

•  Podľa Pravidiel golfu, 
•  Na golfovom ihrisku s aktuálnymi hodnotami Course ratingu a Slope ratingu, 

ktorého dĺžka a bežná herné obtiažnosť je udržiavaná na stabilnej úrovni (pozri 
Dodatok G), 

•  Na golfovom ihrisku v rámci príslušnej aktívnej sezóny. 

 

Hráčov výsledok musí navyše byť overený v súlade s Pravidlami pre vyrovnaním 
(Pozri pravidlo 4.4). 

 

Ak jeden alebo viac z vyššie uvedených požiadaviek nie je splnená, výsledok nie je 
prípustný pre hendikepové účely. 

 
 
 

 

  2  
Výsledky, ktoré hráč nahlási pre hendikepové účely, sú základným kameňom pre 
výpočet jeho hendikepového indexu. 

Pravidlo 2 sa zaoberá podmienkami, ktoré musí výsledok spĺňať, aby bol 
použiteľný pre hendikepové účely a bolo tak zabezpečené, že predstavuje 
dôveryhodný dôkaz hráčovej zručnosti a že hráčov hendikepový index zodpovedá 
preukázanej zručnosti. 
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2.1/1 - Výsledok je prípustný pre hendikepové účely, aj keď jamky neboli 
hrané v poradí určenom súťažnom výborom 
 

Pravidlo 5.1 Pravidiel golfu vyžaduje, aby jamky v kole boli hrané v poradí 
určenom súťažným výborom, ktorý riadi danú súťaž alebo dané golfové ihrisko. 
Avšak výsledok je prípustný pre hendikepové účely, aj keď jamky neboli hrané  
v poradí určenom súťažnom výborom. Napríklad: 
 

•  Keď je golfové ihrisko plné a zahájenie hry z inej jamky umožní rýchlejšie 
tempo hry. 

•  Keď odohranie jamiek v inom poradí umožní viacerým hráčom dokončiť svoje 
kolo, najmä v období obmedzeného denného svetla. 

 
2.1/2 - Status výsledku, ktorý bol zahraný pri súčasnej hre na jamky a hre 
na rany 
 

Ak hráč hrá zároveň jamkový zápas a kolo v hre na rany, pričom obe formy hry 
sú schválené, potom pre hendikepové účely by mal byť postúpený výsledok v hre 
na rany. Výsledok jamkového zápasu by nemal byť započítaný. 
 
2.1/3 - Nahlásenie výsledku pre hendikepové účely, keď sa hrá na dočasné 
jamkovisko alebo z dočasných odpalísk 
 

Oprávnený orgán by mal určiť, či výsledky dosiahnuté za dočasných podmienok 
na ihrisku sú prípustné pre hendikepové účely. Oprávnený orgán by mal tiež určiť, 
či nie je potrebná dočasná úprava course ratingu a slope ratingu, ktorá by 
odrážala spomínané dočasné podmienky (pozri Dodatok G). 
 

 
 

Výklad Pravidla 2.1: 
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2.1a Schválené formáty hry 
Schválenými formátmi hry sú: 

 

Formát hry Spôsob hry Počet jamiek 

Individuálna hra 
na rany 

Organizovaná súťaž 9 18 

Nesúťažný výsledok 9 18 
 
Stableford 

Organizovaná súťaž 9 18 

Nesúťažný výsledok 9 18 
 
Par/Bogey 

Organizovaná súťaž 9 18 

Nesúťažný výsledok 9 18 
 
Maximálne skóre 

Organizovaná súťaž 9 18 

Nesúťažný výsledok 9 18 

 
(i) Kolá hrané v rámci pôsobnosti hráčovho oprávneného orgánu. 

 

Pri splnení ďalších podmienok stanovených Pravidlami pre hendikepy musí byť 
použiteľný výsledok hraný schválenú formou hry v rámci pôsobnosti hráčovho 
oprávneného orgánu vždy postúpený pre hendikepové účely.  
(pozri Diagram 2.1a) 

 
(ii) Kolá hrané mimo pôsobnosti hráčovho oprávneného orgánu. 

 

 Pri splnení ďalších podmienok stanovených Pravidlami pre hendikepy: 
 •  Výsledok formy hry schválenej v rámci oblasti pôsobnosti, kde sa dané kolo 

hralo, je použiteľný pre hendikepové účely a ako taký musí nahlásený, aj keď 
daná forma hry nie je schválenou formou hry v rámci pôsobnosti hráčovho 
oprávneného orgánu. 

 •  Výsledok formy hry, ktorá nie je schválená v rámci oblasti pôsobnosti, kde sa 
dané kolo hralo, ale ktorá je schválenou formou hry v rámci pôsobnosti 
hráčovho oprávneného orgánu, je použiteľný pre hendikepové účely a ako taký 
musí byť nahlásený. 

 •  Výsledok formy hry, ktorá nie je schválená ani v rámci oblasti pôsobnosti, kde 
bolo kolo hrané, ani v rámci pôsobnosti hráčovho oprávneného orgánu, nie je 
použiteľný pre hendikepové účely a nesmie byť zahrnutý v hráčovej výsledkovej 
histórii. 

 (Pozri Diagram 2.1a)
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DIAGRAM 2.1A: KEDY JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ 
VÝSLEDOK PRE HENDIKEPOVÉ ÚČELY 

   Použiteľný výsledok                         Nepoužiteľný výsledok 

 
 
 
 
 
 
 

 Domovský schválený 
formát 

Domovský 
neschválený formát 

Kolo hrané miestne 
schváleným formátom 

 

 
 

 

Kolo hrané miestne 
neschváleným 
formátom 

 

 
 

 
 
 
 
 

(i) Oznámenie úmyslu nahlásiťiť výsledok z voľnej hry. 
 

Hráč je povinný vopred oznámiť svoj úmysel odohrať nesúťažný výsledok pre 
hendikepové účely. 
Toto oznámenie musí byť vykonané: 
•  Predtým, než hráč začne hrať dané kolo, a 
•  Spôsobom určeným Hendikepovou komisiou alebo oprávneným orgánom. 
Hendikepová komisia môže mať za to, že hráč svoj úmysel nahlásiť použiteľný 
výsledok pre hendikepové účely oznámil, ak s ďalšími hráčmi hrá schválenú 
formu hry v rámci pravidelne organizovaného podniku. 

 
Výklad Pravidla 2.1a: 

2.1a/1 – Výsledky nepoužiteľné pre hendikepové účely 

Niektoré formy hry a výsledky dosiahnuté za určitých obmedzení daných 
podmienkami súťaže nie sú použiteľné pre hendikepové účely a nesmú byť 
zahrnuté v hráčovej výsledkovej histórii. 

Nasledujúci ilustratívny zoznam nie je úplný. Ak hráč má pochybnosti, či ide  
o použiteľný výsledok, mal by si to overiť v golfovom klube, kde sa hrá, alebo  
s príslušným oprávneným orgánom. 
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3 h ole a patr 
      SÚŤAŽ   

       9. 7. 2020 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

Príliš pružinový efekt 

Keď hráč na ihrisku dostává trénerské rady Pri použití neschváleného výstroja 

Keď je obmedzený počet, či druh palíc,  
ktoré hráč može použiť Keď výsledok nemôže overiť iná osoba 

Keď hráč nehrá svoju loptu. 
Napríklad pri Texas Scramble Keď nie je odohratý požadovaný počet jamiek 
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2.1b Hra podľa Pravidiel golfu 
Kolo musí byť hrané v súlade s Pravidlami golfu, aby bol jeho výsledok použiteľný pre 
hendi- kepové účely, s nasledujúcimi upresneniami: 
 

(i) Organizované súťaže. 

 

Ak je hráč diskvalifikovaný zo súťaže pre porušenie Pravidiel golfu, pri ktorom ale 
nedošlo k žiadnemu podstatnému výsledkovému zvýhodneniu, jeho výsledok 
zostáva prípustný pre hendikepové účely. 
 

Ak je hráč diskvalifikovaný zo súťaže pre iné porušenie Pravidiel golfu, jeho výsledok 
nie je použiteľný pre hendikepové účely. 
 

 Konečné rozhodnutie je na súťažnom výbore pri zohľadnení všetkých okolností. 
 
(ii) Voľná hra. 

 

Ak výsledok nie je súčasťou organizovanej súťaže, nie je použiteľný pre hendikepové 
účely, ak hráč: 
 

 •  Poruší Pravidlá golfu a nezapočíta si príslušný trest, alebo 
 •  Vedome poruší Pravidlá golfu. 
 

Ak hráč postupuje podľa nejakého vzorového miestneho pravidlá, ktoré ale výbor 
riadiaci ihrisko neprijal, môže byť výsledok prípustný pre hendikepové účely. To isté 
platí, ak hráč poruší vzorové miestne pravidlo, ktoré daný výbor prijal. 

 
 Príklady situácií ohľadom vzorových miestnych pravidiel, kedy výsledok môže byť 
použiteľný pre hendikepové účely, zahŕňajú: 

 

 •  Hráč namiesto postupu so stratou rany a vzdialenosti postupuje alternatívne, hoci 
príslušné vzorové miestne pravidlo nebolo prijaté, alebo 

 •  Hráč použije meracie zariadenia, hoci to je miestnym pravidlom zakázané.  
 
 Konečné rozhodnutie je na súťažnom výbore pri zohľadnení všetkých okolností.
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Výklad Pravidla 2.1b: 
 
2.1b/1 - Príklady situácií, kedy je hráč diskvalifikovaný zo súťaže, ale 
nezíska významnú výsledkovú výhodu 
 
Súťažný výbor môže schváliť pre hendikepové účely výsledok, aj keď hráč bol 
diskvalifikovaný zo súťaže, ale nezískal významnú výsledkovú výhodu. 
 

Príklady situácií, kedy súťažné výbor môže rozhodnúť, že nedošlo k získaniu 
významnej výsledkovej výhody: 
 
Pravidlo golfu Dôvod diskvalifikácie Odporúčaný postup 

pre hendikepové účely 
3.3b(1)/(2) Nepodpísaná výsledková karta Použiteľný výsledok 

3.3b(2) Neskoré odovzdanie výsledkovej karty Použiteľný výsledok 

3.3b(3) Nižší uvedený výsledok na jamke 
než skutočný 

Použiteľný výsledok po úprave 

3.3b(4) Chýbajúci hendikep na výsledkovej karte 
alebo uvedenie príliš vysokého 
hendikepu 

Použiteľný výsledok po doplnení 
či úprave hendikepu 

 
2.1b/2 – Príklady situácií, kedy je hráč diskvalifikovaný zo súťaže, pričom 
ide o úkon, ktorým by získal významnú výsledkovou výhodu 

Príklady situácií, kedy suťažní výbor môže rozhodnúť, že došlo k získániu 
významnej výsledkovej výhody: 

 

Pravidlo golfu Dôvod diskvalifikácie Odporúčaný postup 
pre hendikepové účely 

1.3b Hráči sa dohodnú na vedomom 
nedodržaní pravidla, alebo neudelení 
trestu, o ktorom vedeli 

Nepoužiteľný výsledok 

4.1a Zahratie rany nevyhovujúcou palicou Nepoužiteľný výsledok 

4.3a(1) Použitie meracieho zariadenia, ktoré 
meria výškové rozdiely 

Nepoužiteľný výsledok 
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2.2a Výsledok na 18 jamiek 
 

Aby bol výsledok hraný na 18 jamiek prípustný pre hendikepové účely, musí byť 
odohratých najmenej 10 jamiek. 
 
2.2b Výsledok na 9 jamiek 
 

Aby bol výsledok hraný na 9 jamiek prípustný pre hendikepové účely, musí byť 
odohraných všetkých 9 jamiek. Ak hráč neodohrá aspoň 9 jamiek, nie je jeho 
výsledok prípustný pre hendikepové účely. 
 
Jamka je považovaná za zahratú, ak na nej hráč začal hru. 
 
Poznámka: Použiteľný výsledok na 9 jamiek musí byť zahratý na 9 jamkách, pre 
ktoré je k dispo- zícii aktuálny course rating a slope rating (pozri pravidlo 2.1).

2.1b/3 - Jamka v rámci nesúťažného výsledku nebola hraná v súlade  
s Pravidlami golfu 

Ak hráč počas voľnej hry poruší Pravidlá golfu a vedome si nezapočíta príslušný 
trest, nemal by byť jeho výsledok prípustný pre hendikepové účely. Za určitých 
okolností však môžu takéto jamkové výsledky byť upravené na net double bogey, 
čím sa dosiahne prípustný výsledok. 

Ak hendikepová komisia usúdi, že hráč využil úpravy na net double bogey preto, 
aby získal neoprávnenú výsledkovú výhodu, musí postupovať podľa pravidla  
7 Pravidiel pre hendikepy. 

2.2 Minimálny počet odohratých jamiek potrebných k tomu, aby 
šlo o použiteľný výsledok 
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DIAGRAM 3.1a: UPLATNENIE MAXIMÁLNEHO JAMKOVÉHO 
VÝSLEDKU PREDTÝM, NEŽ HRÁČ ZÍSKA HENDIKEPOVÝ INDEX 

Maximálný výsledok na jamke = Par + 5 

10  Upravený 
hrubý výsledok 

pre handikepové účely 
 

 
61 

 

 
 

Úprava jamkových výsledkov 
(výsledkov na jamkách) 

 

 

  3.1 Maximálny výsledok na jamke pre hendikepové účely  
 

3.1a Predtým, než hráč získa hendikepový index 
Pokiaľ hráč nahlási svoj prvý výsledok s cieľom získať hendikepový index, je jeho 
maximálnym jamkovým výsledkom pre hendikepové účely PAR + 5 ran 
(pozri Diagram 3.1a). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Par 4 3 4 3 4 5 4 4 4 35 

Skóre 6 7 6 5 7 12 6 7 7 63 

Pravidlo 

  3  

Hrubý 
výsledok 

 

Výsledok pre hendikepové účely by nemal byť nadmerne ovplyvnený jedným 
alebo dvoma zlými jamkovými výsledkami, ktoré neodrážajú hráčovu 
preukázanou zručnosť. Okrem toho aj neúplný výsledok, pri ktorom hráč nedohral 
všetky jamky, môže dostatočne odrážať jeho zručnosť a môže byť použitý pre 
hendikepové účely. 

Pravidlo 3 sa zaoberá okolnosťami, za akých môžu byť výsledky použité a ako 
treba upraviť jednotlivé jamkové výsledky. 

 

Meno: Peter Novák     Hendikep: Neurčený    Datum: 1.7.2020 
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3.1b Potom ako hráč získal hendikepový index 
Pokiaľ hráč už získal hendikepový index, je jeho maximálním jamkovým výsledkom 
pre hendikepové účely net double bogey, ktoré sa spočítá nasledovne: 
 

                             +                              + 

(* prípadne mínus všetky hendikepové rany, ktoré hráč na danej jamke odovzdáva). 
Pozri Diagram 3.1b.) 
 
 
• Net double bogey je rovné najnižšiemu výsledku na jamke, za ktorý hráč získa nula 
 Stablefordových bodov. 
 
•  Nie je nijako obmedzený počet jamiek v rámci kola, na ktorých možno úpravu na net 
 double bogey použiť. 
 
•  Ak podmienky súťaže (pozri pravidlo 7.3a) stanovujú nejaké obmedzenie počtu rán, 

ktoré hráč môže dostať, alebo keď je použitý hendikepový koeficient, použije sa takto 
obmedzený turnajový hrací hendikep len na účel určenia danej súťaže, napríklad na 
určenie: 

 

 ∘ Výsledného poradia a víťazov, a 
 ∘ Počtu rán, ktoré hráči dostávajú alebo dávajú v rôznych formách hry. 
 
• Pre určenie čistého double bogey pre hendikepové účely sa použije nijako 

neupravený plný hrací hendikep. Pre tento účel sa plný hrací hendikep zaokrúhľuje 
na najbližšie celé číslo (pozri pravidlo 6.1a / b). 

•  Ak je plný hrací hendikep väčší ako 54 a hráč na nejakej jamke dostane 4 alebo viac 
rán, pre hendikepové účely je jeho maximálnym výsledkom na tejto jamke PAR + 5. 

 
• Úprava výsledku na net double bogey môže byť úspešná buď: 
 ∘ Automaticky pri zadávaní jednotlivých jamkových výsledkov, alebo 
 ∘ Hráčom, keď postupuje upravený hrubý výsledok pre hendikepové účely.

 
  PAR jamky všetky hendikepové rany,  

ktoré hráč na danej jamke dostáva* 
 

 
2 rany 
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= Získané rany 

Dve rany 
(Double Bogey) Získané rany Max Par + + = 

4 2 1 7 

DIAGRAM 3.1a: VÝPOČET A UPLATNENIE NET DOUBLE 
BOGEY AKO MAXIMÁLNEHO JAMKOVÉHO VÝSLEDKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jamka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2/9 súčet  

Par 3 4 5 3 4 5 3 4 4 35 70 
Jamkový 
Index 18 

 
12 

 
4 

 
14 

 
8 

 
2 

 
16 

 
6 

 
10   

Skóre 3 4 6 4 5 5 3 9 6 45 88  
        

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.2 Pokiaľ jamka nebola dohratá  
 

Je rad okolností, v dôsledku ktorých nie je možné dohrať kolo a niektoré jamky tak zostanú 
neodohrané. Napríklad kvôli: 
 

•  Nedostatku svetla alebo zlému počasiu, 
•  Zranenie alebo choroby hráčov, 
•  Keď zápas skončí skôr ako na poslednej jamke kolesá, alebo 
•  Keď súťažné výbor vyberie jamku z hry z dôvodov údržby alebo prestavby.

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/9 

Par 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 
Jamkový 
Index 

 
7 

 
13 

 
3 

 
15 

 
11 

 
1 17 

 
5 

 
9  

Skóre 5 5 6 4 5 5 3 5 5 43 

 

Meno: Jana Nováková       Hendikep: 16     Datum: 1.9.2020 

 Upravený 
hrubý výsledok 

pre handikepové účely 
 

 
86 

 Hrubý jamkový výsledok 
Net double bogey 

Hrubý 
výsledok 
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Takýto výsledok môže byť použitý pre hendikepové účely len vtedy, ak bol okrem 
iného odohratý aspoň minimálny požadovaný počet jamiek pre použiteľný výsledok 
buď na 9, alebo 18 jamiek (pozri pravidlo 2.1 a 2.2). 

Ak bol odohratý minimálny počet jamiek a dôvod, prečo hráč kolo nedohral, je 
prípustný, určí sa použiteľný výsledok na 18 jamiek nasledovne: 
 

Počet odohratých 
jamiek 

Dopočíta sa na  Aké výsledky sa použijú pre nehrané jamky 

Aspoň 14 jamiek Výsledok na 18 jamiek Čistý par (alebo zodpovedajúci počet 
Stablefordových bodov) 

Aspoň 10 jamiek Výsledok na 18 jamiek Čistý par  plus jedna rana naviac na prvej 
nehranej jamke (alebo zodpovedajúci počet 
Stablefordových bodov) 

 
Ak dôvod, prečo hráč neodohral niektorú jamku, je uznaný ako neprípustný, 
hendikepová komisia môže použiť trestný výsledok (pozri pravidlo 7.1b). 
 

Poznámky: 
 

1.  Na určenie čistého paru sa použije hráčov nijako neobmedzený plný hrací 
hendikep. Pre tento účel sa plný hrací hendikep zaokrúhľuje na najbližšie celé 
číslo (pozri pravidlo 6.1a / b). 

2. Ak súťažný výbor nestanoví inak, potom hráč s plusovým plným hracím 
hendikepom, ktorý dáva rany golfovému ihrisku, tak robí spätne počnúc jamkou 
s jamkovým indexom 18. Hráč, ktorý má plný hrací hendikep +3, tak dáva rany 
golfovému ihrisku na jamkách s jamkovými indexmi 18, 17 a 16. 

Čistý par pre danú jamku sa potom spočíta odpočítaním rany dávanej golfovému 
ihrisku od paru jamky. Napríklad: 
 

Par jamky  
– 

Rany dávané golfovému 
ihrisku 

 
= 

Čistý par pre danú jamku 

4 1 3 

Ak výsledok súťaže je určený pred odohraním všetkých jamiek kola a hráč sa 
rozhodne pokračovať v hre zostávajúcich jamiek, musia byť na týchto jamkách 
zaznamenané skutočne odohraté výsledky. 

 

Výklad Pravidla 3.2: 

3.2/1 – Neprípustné dôvody neodohratia jamky 

Pravidlo 3.2 stanovuje, aký výsledok se pro hendikepové účely použije pre jamku, 
ktorá nebola z prípustného dôvodu odohratá, aby sa tak dosiahol prípustný výsledok. 
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Pokiaľ sa zistí, že hráč neodohral nejakú jamku z neprípustného dôvodu, výsledok 
nebude použiteľný pre hendikepové účely. Medzi neprípustné dôvody patrí, ale nie 
výlučne, nasledujúce: 

•  neodohratie určitej jamky golfového ihriska, o ktorej hráč vie, že mu robí 
problémy a pravidelne na nej zaznamenáva vysoké skóre. 

•  neodohratie záverečných jamiek kola, aby hráč nedosiahol buď nízky, alebo 
vysoký výsledok. 

V každom prípade hendikepová komisia môže hráčovi do výsledkovej histórie 
zapísať trestný výsledok, ak dôjde k záveru, že hráč tak urobil s cieľom získať 
nespravodlivú výsledkovú výhodu (pozri pravidlo 7.1b). 

3.2/2 Označenie neodohratých jamiek 

Pri každom odovzdanom výsledku, ktorý obsahuje neodohraté jamky, hráč musí 
túto skutočnosť vyznačiť (pozri Dodatok B, Poznámka 5). Tým sa zabezpečí, že 
všetky následné kroky predpísané Pravidlami pre hendikepy budú vykonané 
správne, napríklad výpočet prepočítanej odchýlky pre 9 jamiek (pozri pravidlo 5.1b) 
a výpočet prípadnej úpravy na základe vyhodnotenia hracích podmienok (pozri 
pravidlo 5.6). 

V prípade, keď sú požadované výsledky pre každú jamku, hráč by mal označiť 
všetky neodohraté jamky. 

 

3.3 Když hráč začne hru na jamce, ale jamku nedohraje  
 
Ak hráč začne hru na jamke, ale nedohrá ju, pričom sa tak stane z prípustných 
dôvodov, ako ďalej upresňujú Pravidlá pre hendikepy, hráč musí zaznamenať 
výsledok zodpovedajúci situácii v závislosti na forme hry, napríklad net double bogey 
alebo nula stablefordových bodov. 
 
Poznámky: 
 

1.  Ak formát hry neumožňuje hráčovi zdvihnúť loptu pred dohrátím jamky, napríklad 
 pri individuálnej hre na rany, či už s hendikepom, alebo bez neho, bude hráč 
diskvalifikovaný zo súťaže. 

2.  Ak sa hrá formát hry maximálne skóre, môže sa stať, že hráč dosiahne maximum 
stanoveného podmienkami súťaže skôr, než dosiahne svoje net double bogey.  
V takom prípade by hráč mal zaznamenať buď net double bogey, alebo nula 
stablefordových bodov (pozri Pravidlá golfu, Pravidlo 21.2).



Pravidlo 4 

37 

 

 

 
 

Nahlásenie výsledku 
 
 
 

 

  4.1 Povinné údaje vo výsledkovej histórii  
 

4.1a Všeobecne 
 

(i)  Výsledok zapísaný do hráčovej výsledkovej histórie musí byť: 

 •  Použiteľný výsledok (pozri pravidlo 2.1), a 

•  Zapísaný v správnom časovom poradí, a to aj keď je výsledok nahlásený 

neskôr ako v deň, keď bolo odohraté dané kolo. 

 

(ii)  Výsledok by mal byť zapísaný do hráčovej výsledkovej histórie vo forme 

predpísanej príslušným oprávneným orgánom. Môže to byť formou výsledkov 

jamku po jamke (čo sa dôrazne odporúča), alebo formou upraveného hrubého 

zostatku alebo stablefordových bodov. 

 

(iii) Pri nahlásení výsledku hráč musí zabezpečiť, aby pre zápis do jeho výsledkovej 

histórie boli dodané aj nasledujúce údaje: 

 •  Dátum, kedy bolo kolo odohraté 

 •  Course rating a slope rating sady odpalísk, z ktorých sa hralo 

•  Par a jamkové indexy všetkých jamiek, ak je to potrebné.  

 

Tieto informácie sú spravidla uvedené na výsledkovej karte.

Pravidlo 

  4  
 

Pravidlo 4 sa zaoberá procesom nahlásenia prípustných výsledkov pre 
hendikepové účely, či už za účelom získania prvého hendikepového indexu, alebo 
úpravy existujúceho hendikepového indexu. 

Včasné nahlásenie výsledku hráčom alebo kýmkoľvek iným, kto je za to 
zodpovedný alebo tým bol poverený, umožňuje bezprostredné úpravy a zaisťuje 
tak aktuálne vyjadrenie hráčových herných zručností. 

Toto pravidlo tiež stanovuje, aké informácie o použiteľnom výsledku hráč musí 
predložiť. 
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(iv)  Hendikepová komisia by mala zabezpečiť, aby postúpený výsledok bol 

zanesený do hráčovej výsledkovej histórie, čo najskôr jako je to možné. 
(v)   Ak výsledok je nahlásený až nasledujúci deň po odohratí kola, mala by byť 

okrem údajov uvedených v bode (iii) zároveň doručená tiež hodnota 
príslušného vyhodnotenia herných podmienok (PCC, pozri pravidlo 5.6). 

(Pozri Dodatok B ohľadom príkladov výsledkovej histórie.) 
 

4.1b Výsledky pred získáním hendikepového indexu 

 

Výsledky nahlásené hráčom za účelom získania úvodného hendikepového indexu 
sa pošlú vo forme: 
•  Výsledkov jamku po jamke (čo sa dôrazne odporúča), alebo 
• Upraveného hrubého zostatku na 9 alebo 18 jamiek. 
 
Ohľadom ďalších detailov v rámci hráčove výsledkovej histórie viď. Príloha B 
 
  4.2 Kto môže nahlásiť výsledok  
 
Použiteľný výsledok musí nahlásiť sám hráč, hendikepová komisia, súťažný výbor 
riadiaci danú súťaž alebo ktokoľvek iný, kto bol na to hráčom poverený.

4.1a/1 – Čo robiť, keď sa par na výsledkovej karte líši od paru uvedeného na 
elektronickom termináli v klube alebo inom zariadení slúžiacom na 
postúpenie výsledkov 

Určenie správneho paru je na zodpovednom orgáne, prípadne na danom golfovom 
klube, podľa rozhodnutia príslušného zodpovedného orgánu. V prípade že za 
postúpenie upravených jamkových výsledkov pre hendikepové účely zodpovedá 
hráč a ten si nie je istý správnym parom daného golfového ihriska, mal by si správne 
hodnoty paru overiť predtým, než nahlási svoj výsledok pre hendikepové účely. 

Výklad Pravidla 4.1a: 
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  4.3 Kedy má být výsledok nahlásený  
 
Hráč by mal svoj výsledok nahlásiť v deň, kedy bol zahratý, a to čo najskôr jako je to 
možné potom, čo dohrá kolo, a pred polnocou (miestneho času). 
 
Ak hráč nenahlási svoj výsledok v deň, kedy bol zahratý: 
 

•  Jeho hendikepový index nebude upravený včas pre nasledujúci deň (pozri 
pravidlo 5.4), a 

•  Jeho výsledok nebude zahrnutý vo vyhodnotení herných podmienok (PCC) pre 
 daný deň (pozri pravidlo 5.6). 
 

Ak výsledok je zapísaný do hráčovej výsledkovej histórie až iný deň po tom, čo bol 
zahraný, a PCC pre deň, keď bol výsledok zahratý, bolo už spočítané, mala by 
príslušná úprava byť použitá aj pre výpočet hráčovej prepočítanej odchýlky, aj keď 
hráčov výsledok nebol zahrnutý vo výpočte PCC. 
 
Ak je výsledok postúpený mimo časové poradie: 
 

•  Výsledok by mal byť zapísaný do hráčovej výsledkovej histórie v správnom 
časovom poradíi. 

•  Známa úprava PCC pre dané ihrisko a daný deň, kde a kedy bol výsledok 
zahraný, by mala byť použitá pre výpočet hráčovej prepočítanej odchýlky. 

•  Hráčov hendikepový index by mal byť prepočítaný. 
 
Poznámka: Hendikepová komisia by mala preveriť akékoľvek opakované prípady 
neskorého postúpenie výsledkov hráčom (pozri pravidlo 7.1b). 
 
Ak nie sú dôkazy, že hráč konal s úmyslom získať nespravodlivú výhodu, všetky jeho 
výsledky za dané obdobie by mali pre hendikepové účely platiť. 
 
  4.4  Overenie výsledku  
 
Výsledok nahlásený pre hendikepové účely musí byť overený zapisovateľom (ktorý 
zapisuje hráčove výsledky) v súlade s Pravidlami golfu. 
 
Zapisovateľ aj hráč musia naplniť svoje povinnosti ustanovené v Pravidlách golfu, 
keď overujú výsledok hráča (viď Pravidlá golfu, Pravidlo 3.3b). 
 
Zapisovateľ musí byť osoba, ktorú uznáva hendikepová komisia.
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Aby získal úvodný hendikepový index, hráč musí nahlásiť použiteľný výsledok 
hraný najmenej na 9 jamiek.

Výklad Pravidla 4.4: 

4.4/1 – Upresnenie kolegiálnej kontroly ako spôsob, akým je možné 
overiť výsledok 

V rámci niektorých oblastí pôsobnosti je kolegiálna kontrola používaná ako spôsob 
overenia hráčových výsledkov a potvrdenie jeho preukázanej zručnosti. Toto je použité 
buď namiesto požiadavky, aby výsledok bol overený podpisom zapisovateľa, alebo 
ako ďalší spôsob overenia. Kolegiálne kontrolu spravidla vykonáva niekto, kto: 

•  Hral v rovnakej skupine ako hráč alebo bol počas kola prítomný, alebo 

•  Je členom rovnakého golfového klubu ako hráč.  

V každom prípade to musí byť niekto, kto: 

•  Má zodpovedajúce povedomie o skutočnostiach, na základe ktorých môže buď 
overiť hráčov postúpený výsledok, alebo vzniesť námietky proti prípadným 
nezrovnalostiam v hráčovom výsledku, alebo 

•  Má zodpovedajúce povedomie o hráčovej preukázanej zručnosti a môže tak overiť 
hráčov hendikepový index alebo proti nemu namietať. 

Námietky a spory by mali byť vznesené a vedené priamo s hráčom alebo postúpené k 
ďalšiemu riešeniu hendikepovej komisii. 

 

4.5   Počet výsledkov požadovaný pre vydánie 
úvodného hendikepového indexu 
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HENDIKEPOVÝ VÝPOČET 
A ÚPRAVA 

HENDIKEPOVÉHO INDEXU 
PRAVIDLÁ  5 - 6 



Pravidlo 5 

42 

 

 

 
(113 / Slope rating) 

 
 

Výpočet hendikepového 
indexu 

 

 

  5.1 Výpočet prepočítanej odchýlky  
 
     5.1a Pre výsledok na 18 jamek 
 

Pre potreby tohto Pravidlá: 
•  Hra na rany zahŕňa hru na rany bez vyrovnania aj s vyrovnaním a tiež formát 

hry maximálne skóre. 
•  Formáty stableford a par / bogey sa riešia samostatne. 
 
Prepočítaná odchýlka na 18 jamiek sa vypočíta nasledovne, pričom výsledok sa 
zaokrúhli na jedno desatinné miesto, keď 0,05 sa zaokrúhľuje nahor: 
 
V hre na rany 

 

= × 

 

Prepočítaná 
odchýlka 

(Upravený hrubý výsledok -  
Course rating - PCC) 

  5  
Princíp pravidla: 
Hráčov hendikepový index by mal vyjadrovať jeho preukázanú zručnosť, ale tiež by 
mal primerane reagovať na výsledky, ktoré s touto preukázanou zručnosťou nie sú 
v súlade. 

Pravidlo 5 sa zaoberá procesom výpočtu hendikepového indexu a zahŕňa ochrannú 
poistku potrebnú k tomu, aby sa zabezpečilo, že hráčov hendikepový index bude 
odrážať jeho preukázanú zručnosť a že sú zachované spravodlivé podmienky pre 
všetkých hráčov. Zahŕňa tak mechanizmy, ktoré: 

•  Berú do úvahy podmienky, za akých bolo kolo hrané. 
•  Pamätajú si preukázanú zručnosť za určité predchádzajúce obdobie. 
•  Obmedzujú zvýšenie hráčovho hendikepového indexu po určité obdobie. 
•  Ďalej upravujú hráčova hendikepový index v prípade, že hráč postúpi  
   výnimočný výsledok. 
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(113 / Slope rating) 

 
 

Pri formátoch Stableford a Par/Bogey 
 

= × 
Poznámky: 

1.  Ak je pri formáte Par / Bogey nahlásený celkový výsledok proti ihrisku, namiesto 
samotného výsledku, je dosiahnutý výsledok pre účel výpočtu prepočítanej 
odchýlky prevedený na "získané body" spôsobom zodpovedajúcim stablefordu. 
Žiadne ďalšie body sa ale nezapočítajú pre žiadny jamkový výsledok lepší ako 
čisté birdie alebo horší ako čisté bogey. Takže pre kolo na 18 jamiek: 

 •  Keď je hráčov Par / Bogey výsledok proti golfovému ihrisku nerozhodný (čo sa 
tiež označuje ako all-square), znamená to 36 "získaných bodov". 

•  Ak hráč pri Par / Bogey proti golfovému ihrisku vyhrá (up) alebo prehrá (down), 
potom: 

  ∘ Výsledok 3 up sa prevedie na 39 "získaných bodov". 

  ∘ Výsledok 4 down sa prevedie na 32 "získaných bodov". 

 

2. PCC je v rozsahu od -1,0 do +3,0 (pozri pravidlo 5.6). 

 
5.1b Pre výsledok na 9 jamiek 
 
Pre potreby tohto Pravidla: 
 

•  Hra na rany zahŕňa hru na rany bez vyrovnania aj s vyrovnaním a tiež formát hry 
maximálne skóre. 

•  Formáty stableford a par / bogey sa riešia samostatne. 
 
Výsledok na 9 jamiek sa pre potreby okamžitého použitia vo výsledkovej histórii 
prevedie na zodpovedajúcu prepočítanú odchýlku voči 18 jamkám. 
 

•  Výsledok na 9 jamiek sa prevedie na zodpovedajúci prepočítanú odchýlku voči 18 
jamkám pripočítaním čistých parov za všetky zostávajúce jamky plus jedna rana, 
ktorá sa pripočíta na prvý nehrané jamke, alebo pripočítaním 17 bodov pri 
stableforde (Pozri Diagram 5.1b / 1). 

•  Druhých 9 jamiek použitých pre dopočítanie je totožných s jamkami, ktoré hráč hral. 
 
Výsledok na 9 jamiek sa prevedie na zodpovedajúci prepočítanú odchýlku voči 18 
jamkám nasledovne, pričom výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto, keď 
0,05 sa zaokrúhľuje nahor:

Prepočítaná 
odchýlka 

(Par + plný hrací hendikep -  
(Získané body - 36) - Course rating - PCC 
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(113 / Slope rating) 

 
(113 / Slope rating) 

 
V hre na rany 

 
= × 

 

Pri formátoch stableford a par / bogey 

 
= × 

 
Kde: 

•  Slope rating zodpovedá hodnote slope rating pre hraných 9 jamiek 
•   Upravený hrubý výsledok je rovný upravenému hrubému výsledku na 9 jamiek 

plus čisté pary na tých istých jamkách plus jedna rana navyše na desiatej jamke. 
Na výpočet sa použije plný hrací hendikep pre 18 jamiek založený na 9 hraných 
jamkách. 

•   Získané body sú rovné získaným stablefordovým bodom za 9 jamiek plus 17 
stablefordových bodov. Pripočítajú sa tiež všetky rany, ktoré síce hráč nedostal 
vzhľadom na svoj plný hrací hendikep pre 9 jamiek, ale ktoré by dostával na 18 
jamiek založených na 9 hraných jamkách. 

•  Course rating je rovný dvojnásobku course ratingu pre hraných 9 jamiek. 
•  Par je rovný dvojnásobku paru hraných 9 jamiek. 
•   Plný hrací hendikep je rovný plnému hraciemu hendikepu pre 18 jamiek 

založených na 9 hraných jamkách. 
•  Uplatňuje sa 50% vyhodnotenie herných podmienkach (PCC) pre daný deň.  
 

Poznámky: 

1.  Ak je pri formáte par / bogey postúpený celkový výsledok proti ihrisku, namiesto 
 samotného výsledku, dosiahnutý výsledok je pre účel výpočtu prepočítanej 
odchýlky prevedený na "získané body" spôsobom zodpovedajúcim stablefordu. 
Žiadne ďalšie body sa ale nezapočítajú pre žiadny jamkový výsledok lepší ako 
čisté birdie alebo horší ako čisté bogey. Takže pre kolo na 9 jamiek: 

 •  Keď je hráčov par / bogey výsledok proti golfovému ihrisku nerozhodný (čo sa 
tiež označuje ako all-square), znamená to 18 "získaných bodov". 

 •  Ak hráč pri par / bogey proti golfovému ihrisku vyhrá (up) alebo prehrá (down), 
potom: ∘ Výsledok 3 up sa prevedie na 21 "získaných bodov" 

    ∘ Výsledok 4 down sa prevedie na 14 "získaných bodov" 

 

Na účely získania zodpovedajúcej prepočítanej odchýlky na 18 jamiek sa k týmto 
"získaným bodom" pripočíta 17 stablefordových bodov. 
 

2. Ohľadom výpočtu plného hracieho hendikepu pre 18 jamiek založeného na 9 
hraných jamkách viď Pravidlo 6.1a. 

3. PCC je v rozsahu od -1,0 do +3,0 (viď Pravidlo 5.6). 

Prepočítaná 
odchýlka 

(Upravený hrubý výsledok -  
Course rating - PCC / 2) 

Prepočítaná 
odchýlka 

(Par + Plný hrací hendikep -  
(Získané body - 36) - Course rating - PCC / 2) 
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DIAGRAM 5.1b/1: ZAPOČÍTANIE  VÝSLEDKU  NA 9 JAMIEK 

 

Výsledok zaznamenaný ako hrubé výsledky pre jednotlivé jamky 
 

FIRST GOLF CLUB BIELE ODPALISKÁ PAR 70 
Meno hráča: Peter Novák Dátum: 5. 6 . 2020 
Hendikepový index 14.2 
Course Rating / Slope Rating 71.0 / 125 
Course Rating: Prvá 9 / Druhá 9 36.0 / 35.0 
Slope Rating: Prvá 9 / Druhá 9 126 / 124 
Plný hrací hendikep 9 Plný hrací hendikep na 9 jamiek 

 
Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/9 
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 
Jamkový index 7 13 3 9 15 1 11 5 17  

Skóre 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46 
 

Dopočítanie druhej deviatky podľa hraných 9 jamek 
 

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9  súčet 

Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35  
Jamkový index 7 13 3 9 15 1 11 5 17  

Skóre 6 5 5 5 4 6 5 5 4 45 91 

Dopočítané výsledky čistý par +1 rana čistý par 

= Rana obdržaná na 9 hraných jamkách 
Rana obdržaná pri prepočte podľa plného hracieho hendikepu na 
18 jamiek založenom na 9 hraných jamkách 

Plný hrací hendikep na 18 jamiek založený na 9 hraných jamkách 
 

Hendikepovýý 
index 

 
Slope rating pre                        
9 jamiek / 113 

 
2 x Course Rating 

pre  9 jamiek - 2 x Par  9 jamiek 

    
 

 

x + 
14.2 (2 x 36.0) – (2 x 35) 126 ÷ 113 

= 18 
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9-hole Course Handicap 

 
 

Výsledky hrané ako Stableford: 
 

FIRST GOLF CLUB BIELE ODPALISKÁ PAR 70 
Meno hráča: Peter Novák Dátum: 5. 6 . 2020 
Hendikepový index 14.2 
Course Rating / Slope Rating 71.0 / 125 
Course Rating: Prvá 9 / Druhá 9 36.0 / 35.0 
Slope Rating: Prvá 9 / Druhá 9 126 / 124 

Plný hrací hendikep 9 Plný hrací hendikep na 9 jamiek 

 

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/9 
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 
Jamkový index 7 13 3 9 15 1 11 5 17  

Skóre 6 5 6 5 4 7 4 5 4 46 
Stableford 1 2 1 2 2 1 3 2 2 16 

 
 
= Rana obdržaná na 9 hraných jamkách 

Dopočítanie výsledku pripočítaním 17 Stablefordových bodov 
 

Stablefordové body zahraté 
na 9 jamkách 

Dopočítané 
Stablefordové body =  33 bodov

 

Plný hrací hendikep na 18 jamiek založený na 9 hraných jamkách 
 

    

+ 
16 17 

18 x + + = Hendikepový 
index 

Slope rating 
pre 9 jamiek / 113 

2 x Course Rating pre 9 
jamiek – 2 x Par 9 jamiek 

(2x 36,0) – (2 x 35) 126 / 113 14,2 
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5.1c Zaokrúhľovanie zápornej odchýlky 
 

Ak upravený hrubý výsledok vyjde menší než hodnota course ratingu, je výsledkom 
záporná prepočítaná odchýlka. Keď sa tak stane, zaokrúhľuje sa výsledok smerom 
k nule. Napríklad: 
 

• Vypočítaná prepočítaná odchýlka -1,54 sa zaokrúhli na -1,5. 
• Vypočítaná prepočítaná odchýlka -1,55 sa zaokrúhli na -1,5. 
• Vypočítaná prepočítaná odchýlka -1,56 sa zaokrúhli na -1,6. 

 
  5.2 Výpočet hendikepového indexu  
 
5.2a Pri nižšom počte výsledkov ako 20 
 

Hendikepový index sa počíta z najmenších prepočítaných odchýlok vo výsledkovej 
histórii. Ak výsledková história obsahuje menej ako 20 výsledkov, nižšie uvedená 
tabuľka určuje, koľko najlepších prepočítaných odchýlok sa použije na výpočet a 
tiež či sa použije prípadná ďalšia úprava. Výsledok výpočtu sa zaokrúhli na jedno 
desatinné miesto. 
 

Počet prepočítaných 
odchýlok vo 
výsledkovej histórii 

Ako sa z dostupných 
prepočítaných odchýlok vypočíta 
hendikepový index 

Prípadná ďalšia 
úprava 

1 Najnižšia 1 -2,0 

2 Najnižšia 1 -2,0 

3 Najnižšia 1 -2,0 

4 Najnižšia 1 -1,0 

5 Najnižšia 1 0 

6 Priemer najnižších 2 -1,0 

7 až 8 Priemer najnižších 2 0 

9 až 11 Priemer najnižších 3 0 

12 až 14 Priemer najnižších 4 0 

15 až 16 Priemer najnižších 5 0 

17 až 18 Priemer najnižších 6 0 

19 Priemer najnižších 7 0 

20 Priemer najnižších 8 0 
 

Pridelenie úvodného hendikepového indexu 
Na základe ďalšej znalosti ohľadom hráčových preukázaných schopností 
hendikepová komisia môže upraviť hráčov úvodný hendikepový index nahor alebo 
nadol (viď Pravidlo 7.1a). 
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2,0 

2,0 

 
 

V nasledujúcich prípadoch by hendikepová komisia mala zvážiť pridelenie 
hendikepového indexu na spodnej hranici hendikepového rozmedzia: 
 

• Skúsený hráč, ktorý sa po dlhšom období vracia k hre. 
• Skúsený hráč, ktorý nikdy nemal pridelený hendikepový index. 
• Profesionálny hráč vracajúci sa medzi amatérov. 

 

Za takých okolností Hendikepová komisia musí postupovať podľa pokynov 
oprávneného orgánu a prípadné pridelenie hendikepového indexu nižšieho než 2,0 
ako pre mužov, tak pre ženy musí byť schválené oprávneným orgánom. 
 
 
Výklad Pravidla 5.2a: 

5.2a/1 – Úprava hráčovho úvodného hendikepu s ohľadom na skôr 
preukázanú zručnosť 

Hráč za účelom získania úvodného hendikepového indexu nahlási tri výsledky, 
ktoré udávajú prepočítané odchýlky 15,3, 15,2 a 16.6. 

To by znamenalo následujúci úvodný hendikepový index: 

– = 
 

Hendikepová komisia si je však vedomá toho, že hráč, ktorý vstupuje do golfového 
klubu po mnohých rokoch mimo golf, hral veľmi dobre v juniorskom veku  
a udržiaval si hendikepový index okolo 8,0. 

Na základe týchto dostupných vedomostí hendikepová komisia môže upraviť hráčov 
úvodný hendikepový index tak, aby lepšie odrážal jeho skôr preukázanú zručnosť. 

5.2a/2 – Úprava hráčovho úvodného hendikepu v prípade, že sa následné 
výsledky výrazne odlišujú od očakávaní 

Hráč za účelom získania úvodného hendikepového indexu nahlási tri výsledky, 
ktoré udávajú prepočítané odchýlky 40,7, 42,4, a 36,1. 

To by znamenalo nasledujúci úvodný hendikepový index: 

– = 34,1 36,1 

13,2 15,2 

Najnižšia prepočítaná odchýlka Úprava Úvodný hendikepový index 

Najnižšia prepočítaná odchýlka 
 

Úprava 
 

Úvodný hendikepový index 
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5.2b Pri 20 výsledkoch 
Hendikepový index sa počíta z najmenších prepočítaných odchýlok vo výsledkovej 
histórii. Ak výsledková história obsahuje najmenej 20 výsledkov, postup pre výpočet 
hendikepového indexu je nasledovný: 

•  Spočíta sa priemer ôsmich najnižších prepočítaných odchýlok z posledných 20 
výsledkov (čo zahŕňa aj prípadné úpravy z dôvodu výnimočných výsledkov alebo 
rozhodnutie hendikepovej komisie) a výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné 
miesto. 

•  Spočíta sa rozdiel medzi vypočítanou hodnotou a najnižším hendikepovým 
indexom. 

 ∘ Ak je rozdiel väčší ako 3, uplatní sa mäkká závora. 

 ∘ Ak je po aplikácii mäkkej závory rozdiel väčší ako 5, uplatní sa tvrdá závora. 
(Pozri Pravidlo 5.8) 

 
5.2c Plusový hendikepový index 

 
Ak v hráčovej výsledkovej histórii je najmenej 20 výsledkov a vypočítaný hendikepový 
index je záporné číslo, označuje sa to ako plusový hendikepový index. 
 
Ak úvodný hendikepový index ako pre mužov či ženy vyjde na spodnej hranici 
hendikepového rozmedzia, hendikepová komisia musí predtým, než pridelí 
hendikepový index pod určitou stanovenou hranicou, postupovať podľa pokynov 
oprávneného orgánu.

Hráč následne nahlási ďalšie tri výsledky, ktoré udávajú prepočítané odchýlky  45,9, 
43,6, a 45,0. 

Pri započítaní všetkých  šiestich výsledkov by hráčov hendikepový index bol: 

Priemer dvoch najnižších 
prepočítaných odchýlok 

38,4 

Úprava Úvodný hendikepový index 
   

1,0 37,4 

Pri kontrole hráčovho vypočítaného hendikepového indexu  oproti nahlaseným výsledkom 
hendikepová komisia môže dôjsť k záveru, že v tomto prípade by mala byť zrušená 
aplikovaná úprava -1,0, aby výsledný hendikepový index lepšie odrážal hráčovu  zručnosť. 
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  5.3 Najvyšší možný hendikepový index  
Najvyšší hendikepový index, ktorý môže byť pridelený, je 54,0. 
 

Poznámka: Súťažný výbor riadiaci súťaž môže v podmienkach súťaže stanoviť 
obmedzenia najvyššieho hendikepového indexu pre účasť (Pozri Pravidlo 7.2). 
 
  5.4 Ako často sa hendikepový index upravuje  
Hráčov hendikepový index by mal byť upravený najneskôr nasledujúci deň potom, 
ako bol nahlásený jeho výsledok, alebo čo najskôr je to možné. 
 
V prípade, že hráč hrá ďalšie kolo predtým, ako je upravený jeho hendikepový index, 
vrátane situácie, kedy sa hrá viac kôl v jednom dni, odporúča sa, aby hráč použil svoj 
existujúci hendikepový index. Súťažný výbor riadiaci súťaž (alebo hendikepová 
komisia) však máza určitých okolností právo určiť, aký turnajový hrací hendikep bude 
hráčovi pridelený (Pozri Pravidlo 7.2). 
 
Výklad Pravidla 5.4: 
 

5.4/1 - Príklady situácií, kedy súťažný výbor riadiaci súťaž môže upraviť 
hráčov turnajový hrací hendikep 
Hráč odohral výnimočne dobré kolo vo schválenom formáte počas dopoludňajšej 
súťaže a následne ten istý deň popoludní sa zúčastní ďalšej súťaže. Keďže jeho 
hendikepový index bude upravený až nasledujúci deň, súťažný výbor riadiaci súťaž 
môže upraviť jeho turnajový hrací hendikep. 
 

Predtým, než tak súťažný výbor urobí, mal by zvážiť všetky dostupné informácie 
vrátane predpokladaného vplyvu odohratého výsledku na hráčov hendikepový 
index a tiež toho, či by hráč nedostal nespravodlivú výhodu, ak jeho hendikepový 
index nebude upravený. 
 
5.4/2 - Zodpovednosť golfového klubu nahlásiť výsledky, ako najskôr je to 
možné 
Ak je zodpovednosťou golfového klubu, aby na konci dňa postúpil výsledky pre 
hendikepové účely, musí tak urobiť čo najskôr je to možné, pokiaľ možno pred 
polnocou miestneho času, a tým zaistiť správnu aplikáciu Pravidiel pre hendikepy.  
Toto je dôležité, pretože: 
 

Zaistí sa tým, že hendikepové indexy hráčov budú po odohratí kola upravené čo 
najskôr ako je to možné (pozri pravidlo 5.4). 
 

•  Umožní sa tým výpočet vyhodnotenia herných podmienok (pozri pravidlo 5.6). 
•  Umožní to kolegiálnu kontrolu tam, kde to je potrebné. 
•  Umožní to hendikepovej komisii, aby mohla plniť svoje povinnosti (Pozri Pravidlo 

7.1b).
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  5.5 Starnutie výsledkov a strata hendikepového indexu  
 

Výsledok zostáva súčasťou výpočtu hendikepového indexu hráča, pokým je medzi 
jeho poslednými 20 výsledkami bez ohľadu na to, o ako starý výsledok ide. 
 

Tam, kde to je použiteľné, výsledok na 9 jamiek zostáva v čakacej fáze na 
skombinovanie s ďalším výsledkom na 9 jamiek, kým nie je starší ako dvadsiaty 
najstarší výsledok hráča na 18 jamiek v jeho výsledkovej histórii, potom sa už 
nezapočíta. 
 

Hráč príde o hendikepový index iba v prípade, keď už nie je členom žiadneho 
golfového klubu. 
 

Poznámka: Výsledková história hráčov by mala zostať zachovaná, ak je to možné. 
Toto potom môže využiť hendikepová komisia v prípade, že hráč v budúcnosti opäť 
získa hendikepový index. 
 

  5.6 Vyhodnotenie herných podmienok (PCC)  
 

Princíp pravidla: 
 

Norma ihriska vychádza z bežných herných podmienok, avšak obtiažnosť 
golfového ihriska môže byť každý deň iná, a to z dôvodu: 
 

•  Stav ihriska, 
•  Počasie, a 
•  Nastavenie ihriska. 
 

Vyhodnotenie herných podmienok (PCC) určuje, či herné podmienky v daný deň 
boli natoľko odlišné od bežných podmienok, že to vyžaduje zodpovedajúcu 
úpravu. Ide o denné štatistické porovnanie nahlasených výsledkov hráčov v daný 
deň oproti očakávaným  výsledkom. 
 

Účelom tejto úpravy v rámci hendikepového výpočtu je uznanie toho, že 
priemerný výsledok dosiahnutý za obtiažnejších herných podmienok môže byť 
lepší ako dobrý výsledok dosiahnutý za ľahších podmienok. Pritom ak by nebola 
vykonaná zodpovedajúca úprava, nemusel by sa taký výsledok podieľať na 
výpočte hendikepového indexu. 
 

Ak výsledkom PCC je zistenie, že nahlásené použiteľné výsledky zodpovedajú 
očakávanému rozloženiu výsledkov, nie je vykonaná žiadna úprava. 
 

Výsledná úprava závisí na nasledujúcom: 
 

•  Ak podstatne menej hráčov, než sa očakáva, dosiahne svoj očakávaný 
výsledok, sú podmienky vyhodnotené ako ťažšie než bežné. 

• Pokiaľ podstatne viac hráčov, jako sa očakáva, dosiahne svoj očakaávaný 
výsledok, sú podmienky vyhodnotené jako ľahšie než bežné.
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Vyhodnotenie herných podmienok (PCC): 
• Obvykle sa počítá len raz za deň.Berie do úvahy použiteľné výsledky 

nahlásené počas daného dňa na golfovom ihrisku. 
•    Zahŕňa do výpočtu len použiteľné výsledky nahlásené hráčmi s hendikepovým 

indexom 36,0 a nižším. 
•    Pre výpočet prípadnej úpravy je potrebné, aby takých výsledkov bolo najmenej 

osem. 
•    Rovná sa nule, pokiaľ je nahlásených menej než osem použiteľných výsledkov. 
•    Tam, kde to je potrebné, nezahŕňa výsledky, ktoré boli rozšírené na výsledok 

na 9 alebo 18 jamiek. 
•    Výsledkom môže býť úprava -1,0, 0,0, +1,0, +2,0 a +3,0, ktorá je použitá pre                  
    výpočet prepočítanej odchýlky všetkých hráčov. 

Výklad Pravidla 5.6: 
 

5.6/1 - Postup na vyhodnotenie herných podmienok 
 

Vyhodnotenie herných podmienok (PCC) sa vykonáva automaticky a v zásadných 
rysoch ho možno popísať takto: 
 

1.  Vypočíta sa očakávaný výsledok všetkých započítavaných hráčov. 
2.  Vypočíta sa očakávaná štandardná odchýlka prepočítaných odchýlok na 

danom golfovom ihrisku pri zohľadnení príslušných hodnôt slope ratingu. 
3.  Určí sa, koľkí hráči v daný deň uhrali lepší alebo horší výsledok. 
4.  Podľa pomeru počtu hráčov, ktorí nahlásili výsledky v rámci očakávaného 

výsledkového rozpätia, alebo lepšie či horšie, sa určí, či je na mieste použiť 
úpravu PCC. 

5.  Ak je potrebné vykonať úpravu, určí sa, o koľko ťažšie alebo ľahšie golfové 
ihrisko v daný deň bolo. 

6.  Na základe týchto výpočtov sa určí konečná hodnota úpravy PCC pre daný deň. 
7.  Úprava PCC je vyjadrená ako celé číslo.  
 

Poznámky: 
 

•   Ohľadom započítania PCC pri výpočte prepočítanej odchýlky pozri pravidlo 
5.1a (pre výsledky na 18 jamiek) a Pravidlo 5.1b (pre výsledky na 9 jamiek). 

•   V prípade výsledku na 9 jamiek sa pre zahrnutie do výpočtu PCC použije 
dvojnásobok výsledku na 9 jamiek, dvojnásobok zodpovedajúceho course 
ratingu pre 9 jamiek a najmä dostatočný slope rating pre 9 jamiek 

•   PCC sa následne požije na všetky použiteľné výsledky nahlásené v daný deň 
a prípadne aj spätne na výsledky odohraté v daný deň, ktoré sú nahlásené 
neskôr. 
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5.6/2 - Okolnosti oprávňujúce prípadný výpočet viacerých rôznych úprav 
PCC v jeden deň 

Pravidlo 5.6 odporúča, aby pre jeden deň bol vykonaný vždy len jeden výpočet PCC. 
 

Avšak určité okolnosti môžu oprávňovať oddelený výpočet PCC pre určitú časť 
dňa alebo pre určitú súťaž. Napríklad keď: 

•   Počas dňa dôjde k extrémnej zmene počasia. 

•   Skladba štartového poľa súťaže v daný deň sa výrazne odlišuje od skladby 
hráčov zapojených v daný deň do voľnej hry. 

5.6/3 - Ako vypočítať oddelenú úpravu PCC pre určitú súťaž a aká úprava 
sa započíta hráčom hrajúcim voľnú hru 

V prípade, že pre určitú súťaž sa počíta samostatná úprava PCC: 

•   Pre tento oddelený výpočet sa berú do úvahy len výsledky hráčov z danej  
  súťaže. 

•   Táto samostatná úprava PCC sa použije len na výpočet prepočítaných  
  odchýlok hráčov hrajúcich danú súťaž. 

•   Pre všetkých ostatných hráčov, ktorí v daný deň hrali na tom istom golfovom 
ihrisku, sa úprava PCC vyhodnotí na základe všetkých dostupných výsledkov 
daného dňa (vrátane výsledkov hráčov hrajúcich danú súťaž). 

5.6/4 - Hráč v daný deň na danom ihrisku odohrá viac kôl, pričom sú 
spočítané oddelené úpravy PCC 

Ak hráč daný deň na danom ihrisku odohrá dve alebo viac kôl a pre niektoré  
z nich je spočítaná oddelená úprava PCC, započíta sa pre výpočet prepočítaných 
odchýlok vždy tá príslušná úprava PCC. 

5.6/5 - Hráč hral na inom ihrisku a výsledok nahlásil svojmu domovskému 
klubu 

Ak hráč nahlási svojmu domovskému klubu výsledok odohratý na inom golfovom 
ihrisku, mala by sa pred úpravou jeho hendikepového indexu zistiť 
zodpovedajúca hodnota PCC pre dané golfové ihrisko a daný deň a táto bude 
použitá na výpočet jeho prepočítanej odchýlky. 

5.6/6 - Výpočet PCC pre golfový klub s 27 jamkami 
Golfový klub spravuje tri deväťjamkové ihriská známe ako Južná, Východná a 
Západná deviatka. Charakter a umiestnenie týchto troch deviatok umožňuje 
hráčom odohrať (a) iba 9 jamiek na ľubovoľnej deviatke, alebo (b) 18 jamiek na 
ľubovoľnej kombinácii týchto deviatok (Južná / Južná, Južná / Východná, Južná 
/ Západná, Východná / Východná, Východná / Západná, Západná / Západná). 



Pravidlo 5 

54 

 

 

 
 

Vyhodnotenie herných podmienok (PCC) sa vykonáva samostatne pre 
akúkoľvek kombináciu 18 jamiek, pre ktorú sú určené hodnoty course rating  
a slope rating. 
Ak sú splnené všetky podmienky stanovené Pravidlom 5.6, PCC sa počíta každý 
deň pre každú kombináciu 18 jamiek. 

5.6/7 - Postup pre výpočet PCC, ak hráč odohrá iba 9 jamiek v rámci klubu 
s 27 jamkami 

Golfový klub spravuje tri deväťjamkové ihriská známe ako Južná, Východná  
a Západná deviatka. Charakter a umiestnenie týchto troch deviatok umožňuje 
hráčom odohrať (a) iba 9 jamiek na ľubovoľnej deviatke, alebo (b) 18 jamiek na 
ľubovoľnej kombinácii týchto deviatok (Južná / Južná, Južná / Východná, Južná 
/ Západná, Východná / Východná, Východná / Západná, Západná / Západná). 

Ak hráč odohrá iba 9 jamiek na Južnej deviatke, potom: 

•  Jeho výsledok sa započíta pri výpočte vyhodnotení herných podmienok (PCC) 
pre všetky tieto kombinácie 18 jamiek - Južná / Južná, Južná / Východná, 
Južná / Západná. 

• Do výpočtu PCC sa použije dvojnásobok jeho výsledku na 9 jamiek, 
dvojnásobok zodpovedajúceho course ratingu pre 9 jamiek a zodpovedajúci 
slope rating pre 9 jamiek. 

• Ak sú splnené všetky podmienky stanovené Pravidlom 5.6, PCC sa spočíta 
pre každú kombináciu 18 jamiek. 

• Pre výpočet hráčovej prepočítanej odchýlky sa započíta 50% PCC pre 
kombináciu 18 jamiek Južná / Južná. Ak pre kombináciu 18 jamiek Južná / 
Južná nebola spočítaná úprava PCC, pre výpočet hráčovej prepočítanej 
odchýlky sa neuplatňuje žiadna úprava PCC. To platí aj v prípade, keď pre iné 
kombinácie zahŕňajúce Južnú deviatku boli spočítané úpravy PCC. 

 

  5.7  Najnižší hendikepový index  

Najnižší hendikepový index vyjadruje hráčovu preukázanú hernú zručnosť za 
obdobie 356 dní predchádzajúcich dňu, kedy odohral svoj posledný výsledok 
zanesený v jeho výsledkovej histórii a predstavuje referenčnú hodnotu, s ktorou je 
možné porovnať jeho aktuálny hendikepový index. 

•  Najnižší hendikepový index je určený akonáhle hráč má vo svojej výsledkovej 
histórii najmenej 20 použiteľných výsledkov. 

•  Akonáhle je určený najnižší hendikepový index, prepočítava sa pri nahlásení 
každého nového použiteľného výsledku a musí byť zobrazený v rámci hráčovej 
výsledkovej histórie. 
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•  Novo určený najnižší hendikepový index sa použije pri spracovaní budúceho 
hráčovho použiteľného výsledku bez ohľadu na to, kedy je tento výsledok 
nahlásený. Pri veľkom odstupe medzi výsledkami tak hráčov najnižší 
hendikepový index môže byť aj starší ako 365 dní. 

•  Ak hendikepová komisia použije úpravu, ktorá zníži hráčov hendikepový index, 
stáva sa takto upravený hendikepový index najnižším hendikepovým indexom, 
ibaže by na základe výpočtu hráč mal nižší najnižší hendikepový index (pozri 
pravidlo 7.1a). 

•  Ak hendikepová komisia použije úpravu, ktorá zvýši hráčov hendikepový index, 
mala by vziať do úvahy možnosť nastavenia najnižšieho hendikepového indexu 
na rovnakú hodnotu, ako je nový hendikepový index. 

Výklad Pravidla 5.7: 

5.7/1 – Za akých okolností môže byť najnižší hendikepový index hráča 
starší ako 365 dní 
Pravidlo 5.7 uvádza, že pri dlhej pauze medzi výsledkami môže byť hráčov 
najnižší hendikepový index aj starší ako 365 dní. To znamená, že aj takto starý 
najnižší hendikepový index bude braný do úvahy pri výpočte hráčovho nového 
hendikepového indexu. 
 

Napríklad: 

Po nahlásení výsledku 1. januára 2021 je hráčov hendikepový index vypočítaný 
ako 12,3. Jeho najnižší hendikepový index v daný okamih je 10,6, a to podľa 
hendikepového indexu k 1. marcu 2020. 
 

Keď hráč nahlási svoj ďalší výsledok 1. apríla 2021, jeho najnižší hendikepový 
index, ktorý bude braný do úvahy pri výpočte nového hendikepového indexu, 
bude stále týchto 10,6, aj keď je starší ako 365 dní. Je to tým, že uvedené 
rozmedzie 365 dní predchádza deň, kedy bol hraný posledný predchádzajúci 
výsledok uvedený v hráčovej výsledkovej histórii, čo v tomto prípade je obdobie 
medzi 1. januárom 2020 a 1. januárom 2021. Akonáhle je spočítaný nový 
hendikepový index, bude hráčov nový najnižší hendikepový index vychádzať 
z obdobia medzi 1. aprílom 2020 a 1. aprílom 2021. 
 

5.7 / 2 - Za akých okolností môže byť najnižším hendikepovým indexom 
hráča jeho aktuálny hendikepový index 
Potom, čo nahlásil výsledok 1. marca 2021, hráč dlho nehral a svoj ďalší výsledok 
nahlásil až 1. júna 2022. Pri výpočte jeho nového hendikepového indexu sa berie 
do úvahy najnižší hendikepový index vychádzajúci z obdobia 365 dní pred 1. 
marcom 2021. 
 

Hráč potom odohrá ďalšie kolo 1. augusta 2022, pričom jeho najnižší 
hendikepový index vychádza z obdobia 365 dní pred 1. júnom 2022. Avšak v 
tomto období hráč nemá žiadne ďalšie výsledky, takže v tejto situácii bude jeho 
najnižším hendikepovým indexom jeho aktuálny hendikepový index.
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  5.8 Obmedzenie zvýšenia hendikepového indexu  
 
Obmedzenie zvýšenia sa uplatní v týchto dvoch prípadoch: 
 

(i)  Mäkká závora. 
 

Mäkká závora sa použije, ak rozdiel medzi hráčovým novým vypočítaným 
hendikepovým indexom a jeho najnižším hendikepovým indexom je väčší ako 3,0 
rany. 
Ak je zvýšenie vypočítaného hendikepového indexu nad najnižší hendikepový 
index väčšie ako 3,0 rany, potom časť zvýšenia nad 3,0 rany sa započíta len ako 
50%. 
 

(ii)  Tvrdá závora. 
 

Tvrdá závora obmedzuje, ako veľmi sa hráčov hendikepový index aj po použití 
mäkké závory môže zvýšiť, a to najviac o 5,0 rán nad jeho najnižší hendikepový 
index.  

 
Nie je dané žiadne obmedzenie, ako veľmi sa môže hráčov hendikepový index znížiť. 

Mäkká aj tvrdá závora sa začnú používať, až keď je ustanovený hráčov najnižší   
hendikepový index 

(Viď Diagram 5.8.) 

 
 
 
 

 

 

 

  

  

20.0 
20.0 

 
 

 

15.0 
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04  

DIAGRAM 5.8: POUŽITIE ZÁVOR 

 
Strop  

HE
ND

IK
EP

OV
Ý 

IN
DE

X 



Pravidlo 5 

57 

 

 

 
 

  5.9 Nahlásenie výnimočného výsledku  

Pokiaľ je do výsledkovej histórie hráča nahlásený výnimočný výsledok, jeho 
hendikepový index bude znížený podľa následujúcej tabuľky: 

 

Počet rán, o koľko je prepočítaná odchýlka  
nižšia než hráčov hendikepový index v dobe,  

kedy hrál dané kolo 

Úprava na základe 
výnimočného 

výsledku 
7,0 – 9,9 -1,0 

10,0 a větší -2,0 
 

•  Zníženie je možné použiť aj na základe jedného výnimočného výsledku. 
•  Zníženia na základe viacerých výnimočných výsledkov sa sčítajú. 
• Zníženie hendikepového indexu je vykonané automaticky pri jeho úprave 

nasledujúcej po nahlásení výnimočného výsledku. 
• Zníženie na základe výnimočného výsledku sa vykoná úpravou 20 posledných  

prepočítaných odchýlok v hráčovej výsledkovej histórii, vrátane daného 
výnimočného výsledku. Tým sa zabezpečí, že vykonané zníženie sa plne prejaví 
aj pri spracovaní budúceho odovzdaného výsledku, pričom jeho vplyv sa postupne 
znižuje, ako sú nahlasované ďalšie výsledky. 
Ak je v hráčovej výsledkovej históriu v okamihu, keď nahlási výnimočný výsledok, 
menej ako 20 prepočítaných odchýlok, znížia sa uvedeným spôsobom všetky 
prepočítané odchýlky zanesené v jeho výsledkovej histórii, vrátane daného 
výnimočného výsledku. 

•  Hendikepová komisia bude ďalej upozornená v prípade, že: 
∘ Hráčov hendikepový index je opakovane znížený prostredníctvom výnimočného 

výsledku. 
∘ Prepočítaná odchýlka je o 10,0 alebo viac rán nižšia ako hráčov hendikepový 

index v čase, keď hral dané kolo, a je vykonaná úprava z dôvodu výnimočného 
výsledku o -2,0. 

• Hendikepová komisia má právo zmeniť úpravu z dôvodu výnimočného výsledku, 
ak sa domnieva, že takáto úprava by viedla k tomu, že hráčov hendikepový index 
nebude spravodlivo odrážať jeho preukázané herné zručnosti (pozri pravidlo 7.1a). 

 

(Pozri Diagram 5.9.)
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DIAGRAM 5.9: POUŽITIE ÚPRAVY V PRÍPADE VÝNIMOČNÉHO VÝSLEDKU 
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Výpočet plného a turnajového 
hracieho hendikepu 

 

 
 
 

  6.1 Výpočet plného hracieho hendikepu  
 

6.1a Pre kolo na 18 jamiek 
Plný hrací hendikep pre kolo na 18 jamiek sa vypočíta nasledovne: 

 

= × + 
 

Poznámka: Plný hrací hendikep pre 18 jamiek založený na tých istých 9 jamkách sa 
vypočte následovně: 

 

= ×  + 

 

  6  
 

Výpočet plného hracieho hendikepu prevádza hendikepový index na počet rán, 
na ktoré má hráč nárok na ľubovoľnom golfovom ihrisku so známymi hodnotami 
Course ratingu a Slope ratingu. Tým je umožnená prevoditeľnosť hráčovho 
hendikepového indexu, nech hrá kdekoľvek. Prepočet na plný hrací hendikep 
umožňuje nastavenie rovnakých podmienok pre hráčov všetkých 
hendikepových úrovní v najrôznejších formátoch hry. Turnajový hrací hendikep 
sa vypočíta z hráčovho plného hracieho hendikepu aplikáciou príslušného 
hendike- pového koeficientu. V prípade že pre daný formát hry je hendikepový 
koeficient určený ako 100%, bude turnajový hrací hendikep rovnaký ako plný 
hrací hendikep. 

Plný hrací hendikep - plný hrací hendikep vyjadruje, koľko rán hráč na danom 
golfovom ihrisku dostáva alebo dáva pre hendikepové účely pri výpočte 
správnych hodnôt čistého paru a net double bogey. 

Turnajový hrací hendikep - turnajový hrací hendikep vyjadruje, koľko rán hráč 
dostáva alebo dáva pre účely súťaže, aby sa zabezpečili spravodlivé a rovnaké 
podmienky hry, či už hráči hrajú spolu alebo proti sebe. 

Plný hrací 
hendikep 

Plný hrací 
hendikep 

Hendikepový 
index 

Hendikepový 
index 

(Slope rating/113) 

(Slope rating pre  
9 jamiek/113) 

(Course rating – Par) 

(2 x Course rating pre 9  
jamiek – 2 x Par pre 9 jamiek) 
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Výklad Pravidla 6.1b: 

6.1b/1 – Použitie Course ratingu a Slope ratingu pre 9 jamiek pri výpočte 
plného hracieho hendikepu na 9 jamiek 

Keď oprávnený orgán vydává golfovému klubu hodnoty Course ratingu a Slope 
ratingu, mali by okrem hodnôt pre kolo na 18 jamiek byť súčasťou aj hodnoty 
Course ratingu a Slope ratingu pre obidve deviatky. Napríklad: 

V rámci výpočtu plného hracieho hendikepu pre kolo na 9 jamiek musia byť 
použité správné hodnoty Course ratingu a Slope ratingu pre príslušných 9 jamiek. 

 
 

6.1b Pre kolo na 9 jamiek 
Plný hrací hendikep pre kolo na 9 jamiek sa vypočíta nasledovne: 

 

= × + 
 

(Viď dodatok E ohľadom doporučení, ako prideliť jamkové indexy v rámci 9 jamiek.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biele odpaliská – Muži Červené odpaliská – Ženy 
Course rating Slope rating Course rating Slope rating 

18 jamiek 73,1 132 75,5 138 

Jamky 1-9 36,1 132 37,3 135 

Jamky 10-18 37,0 131 38,2 141 

 
 
 
 

Poznámka: Vypočítaná hodnota plného hracieho hendikepu pre 18 alebo 9 jamiek sa 
pre nasle- dujúce účely zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo, pričom 0,5 sa zaokrúhľuje 
nahor: 
 

•  Zistenie maximálneho výsledku na jamke (pozri pravidlo 3.1) a skóre v prípade, 
že jamka nebola hraná (pozri pravidlo 3.2), 

•  Pre výpočet prepočítanej odchýlky, keď je to potrebné. 
 
Inak zostáva zachovaná plná vypočítaná hodnota a k zaokrúhleniu dôjde až pri 
výpočteturnajového hracieho hendikepu.

Plný hrací 
hendikep 

Hendikepový 
index/2 

(Slope rating pre  
9 jamiek/113) 

(Course rating pre 9 jamiek –  
Par pre 9 jamiek) 
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  6.2 Výpočet turnajového hracieho  hendikepu  
 

6.1a Bežný výpočet 
Turnajový hrací hendikep sa vypočíta nasledovne: 

 

= × 
Vypočítaný turnajový hrací hendikep sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo, pričom 
0,5 sa zaokrúhľuje nahor. 

Ohľadom doporučených hendikepových koeficientov viď Dodatek C. 
 

6.2b Výpočet v prípade, že sa súťaž hrá z rôznych odpalísk s rôznym 
parom 
 

Turnajový hrací hendikep sa vypočíta nasledovne: 
 

Pre potreby tohto Pravidla: 
 

•  Hra na rany zahŕňa hru na rany bez vyrovnania aj s vyrovnaním a tiež formát 
hry maximálne skóre. 

•  Formáty Stableford a Par / Bogey sú upravia samostatne. 
 
Ak sa súťaž hrá z dvoch alebo viacerých rôznych odpalísk (napríklad pri spoločnom 
vyhodnotení mužov a žien alebo pri spoločnom vyhodnotení hráčov rôznej úrovne), 
môže byť pre spravodlivé určenie výsledného poradia, víťazov a cien potrebné pridať 
k bežne vypočítanému turnajovému hraciemu hendikepu ďalšie rany v závislosti na 
použitom formáte hry a rozdielu medzi parom z jednotlivých odpalísk. 
 
(i)  Hra na rany a hra na jamky (keď sa výsledky uvádzajú ako hrubé alebo čisté) 
 

Hráči hrajúci z odpalísk s vyšším parom musia pre dané kolo obdržať doplnkové 
rany v počte zodpovedajúcom rozdielu medzi parom z ich odpalísk a odpalísk s 
najnižším parom. 
 

Tieto doplnkové rany sú pripočítané k turnajovému hraciemu hendikepu hráča 
nasledovne: 

 
 

= + 
 

Poznámka: Ak väčšina štartového poľa hrá z odpalísk z najvyšším parom, môžu 
naopak hráči hrajúci z odpalísk s nižším parom dostať pre dané kolo o toľko rán 
menej, koľko je rozdiel medzi parmi týchto odpalísk.

Turnajový hrací hendikep Plný hrací hendikep Hendikepový koeficient 

Turnajový hrací 
hendikep 

Plný hrací hendikep 
x 

Hendikepový koeficient 
Rozdiel medzi 

parmi 
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(ii) Hra na rany a hra na jamky (kedy sa výsledky uvádzajú relatívne voči paru) 

 

Pretože hrubé aj čisté výsledky hráčov oproti paru pre dané kolo sú navzájom 
porovnateľné medzi všetkými hráčmi, nepripočítavajú sa k turnajovému hraciemu 
hendikepu žiadne doplnkové rany, aj keď sa pary z rôznych odpalísk líšia. 
 
(iii) Stableford 

 

Keďže získané stablefordové body pre dané kolo sú navzájom porovnateľné medzi 
všetkými hráčmi, nepripočítavajú sa k turnajovému hraciemu hendikepu žiadne doplnkové 
rany, aj keď sa pary z rôznych odpalísk líšia. 
 
(iv) Par/Bogey 

 

Keďže výsledky pre dané kolo v hre Par/Bogey sú navzájom porovnateľné medzi všetkými 
hráčmi, nepripočítavajú sa k turnajovému hraciemu hendikepu žiadne doplnkové rany, aj 
keď sa pary z rôznych odpalísk líšia.
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IV. 
 

SPRÁVA HENDIKEPOVÝCH 
INDEXOV 

PRAVIDLO 7 
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Úkony hendikepovej komisie 
 
 
 

 

  7.1   Hendikepová komisia  
 

7.1a Vykonanie hendikepovej kontroly a úprava hendikepového indexu 
 

(i) Vykonanie hendikepovej kontroly. 
 

Hendikepová komisia by mala pre kontrolu hráčovho hendikepového indexu použiť 
postup popísaný v Dodatku D. 
•   Dôrazne sa odporúča, aby Hendikepová komisia vykonávala Hendikepovú 

kontrolu každý rok. 
•   Hendikepová kontrola môže byť tiež vykonaná na žiadosť hráča alebo kohokoľvek 

iného, a to kedykoľvek. 
•   Hendikepová komisia by predtým, než prípadne upraví hráčov hendikepový index, 

mala starostlivo zvážiť všetky známe skutočnosti, napríklad: 
∘  Či hráčov výsledkový potenciál nebol ovplyvnený dočasnými alebo trvalými 

následkami úrazu alebo choroby do tej miery, že nemôže spravodlivo hrať či 
súperiť s ostatnými hráčmi za rovnakých podmienok. 

∘  Akýkoľvek predchádzajúci hendikep, ktorý hráč dosiahol. 
∘  Či hráčova výkonnosť výrazne stúpa alebo klesá. 
∘ Či hráč dosahuje podstatne rozdielne výsledky v hre rôznych formátov, 

napríklad pri porovnaní organizovaných súťaží a voľnej hry alebo schválených 
a neschválených foriem hry. 

∘  Keď sa zistilo, že hráč sa dopustil nejakej dohody s cieľom získať nespravodlivú 
výhodu.

 

  7  
 

Hendikepová komisia zohráva zásadnú úlohu pri správnej správe hráčovho 
hendikepového indexu a má k dispozícii nástroje pre príslušný zásah, ak hráčov 
vypočítaný hendikepový index prestane zodpovedať jeho preukázanej hernej 
zručnosti. 

Tieto nástroje sú navrhnuté tak, aby pri správnom použití zabezpečili spravodlivú 
správu pre všetkých hráčov v rámci ľubovoľného klubu. 

Súťažný výbor riadiaci súťaž tiež hrá dôležitú úlohu pri určovaní zodpovedajúcich 
podmienok súťaže pre všetkých hráčov. 
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(ii) Úprava hendikepového indexu 
 

Po zvážení všetkých známych skutočností hendikepová komisia musí rozhodnúť  
o najvhodnejšom postupe v prípade, že chce upraviť hráčov hendikepový index, čo 
môže mať formu buď:  
 

• Nastavenia hendikepového indexu na určitú hodnotu tak, že pri všetkých 
posledných 20 prepočítaných odchýlkach nastaví zodpovedajúcu úpravu, aby 
bolo dosiahnutý správny hendikepový index, ktorý lepšie odráža hráčovu 
preukázanou zručnosť. 
∘ Tým sa umožní priebežná úprava hendikepového indexu tak, ako bude hráč 

nahlasovať nové výsledky. 
∘ Ak hráčova výsledková história obsahuje menej ako 20 výsledkov, príslušná 

úprava sa nastaví u všetkých zaznamenaných prepočítaných odchýlok. 
∘ Hendikepová komisia môže takúto úpravu kedykoľvek zrušiť, ak zistí, že už nie 

je potrebná. 
 

Alebo 
 

• Zmrazenie hendikepového indexu na určité obdobie na hodnote určenej 
hendikepovou komisiou. 
∘ Počas daného obdobia nebude hráčov hendikepový index upravovaný na 

základe novo nahlásených výsledkov, ibaak by hendikepová komisia rozhodla 
o zmrazení iba voči zvýšeniu. 

∘ Hendikepová komisia môže zmrazenie hendikepového indexu kedykoľvek 
zrušiť, načo sa na výpočet hráčovho hendikepového indexu použijú výsledky 
uložené v jeho výsledkovej histórii. 

 
Akákoľvek úprava hráčovho hendikepového indexu v dôsledku hendikepovej kontroly 
musí: 
• Byť potvrdená alebo schválená oprávneným orgánom. Oprávnený orgán môže 

stanoviť, že takéto schválenie je nutné iba pre hráčov v určitom hendikepovom 
rozmedzí. 

•  Byť vykonaná iba potom, čo je o nej hráč informovaný a dostane príležitosť sa k nej 
vyjadriť, či už voči hendikepovej komisii, alebo oprávnenému orgánu podľa situácie. 

•  Byť úpravou minimálne o 1 ranu, či už nahor, alebo nadol. 
•  Okrem výnimočných okolností by hráčov hendikepový index nemal byť zvýšený  

o viac ako 5 rán. Príkladom takýchto okolností je dlhodobé ochorenie alebo zranenie, 
ktoré hráčovi bránia hrať na predtým dosiahnutej úrovni. 

•  Byť potvrdená alebo schválená oprávneným orgánom, keď je hráčova hendikepový 
index zvýšený o viac ako 5 rán.
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Výklad Pravidla 7.1a: 

 
 
 
 

7.1a/1 – Nastavenie hráčovho hendikepového indexu úpravou posledných 
20 prepočítaných odchýlok 

Úprava posledných 20 prepočítaných odchýlok výsledkovej histórie zaistí, že 
vplyv úpravy zostane zachovaný aj potom, čo je nahlásený ďalší výsledok, a 
pritom postupne slabne tak, ako sú nahlasované ďalšie výsledky. 

Hendikepová komisia sa napríklad rozhodne hráčovi, ktorý má hendikepový 
index 10,3, tento upraviť na 9,3, pretože jeho posledné výsledky naznačujú, že 
sa hráč rýchlo zlepšuje. 

V takom prípade Hendikepová komisia nastaví u posledných 20 prepočítaných 
odchýlok úpravu -1,0. Vplyv tejto úpravy na výsledný výpočet ilustruje nižšie 
uvedená tabuľka: 
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 83 70,0 131 11,2  83 70,0 131 11,2 
 

10,2 -1,0 

86 71,8 127 12,6  86 71,8 127 12,6 -1,0 11,6  

82 69,0 125 11,8  82 69,0 125 11,8 -1,0 10,8 

79 69,8 128 8,1 79 69,8 128 8,1 -1,0 7,1 

87 70,1 134 14,3  87 70,1 134 14,3 -1,0 13,3  

90 70,0 128 17,7 90 70,0 128 17,7 -1,0 16,7 

89 71,8 131 14,8 89 71,8 131 14,8 -1,0 13,8 
 

88 71,5 129 14,5 88 71,5 129 14,5 -1,0 13,5 

81 69,4 127 10,3  81 69,4 127 10,3 -1,0 9,3 

92 71,7 130 17,6  92 71,7 130 17,6 -1,0 16,6  

86 71,8 127 12,6 86 71,8 127 12,6 -1,0 11,6 

87 70,1 134 14,3 87 70,1 134 14,3 -1,0 13,3 

79 69,8 128 8,1  79 69,8 128 8,1 -1,0 7,1 

83 70,7 125 11,1 83 70,7 125 11,1 -1,0 10,1 
 

88 71,5 129 14,5  88 71,5 129 14,5 -1,0 13,5   

 92 71,7 130 17,6 92 71,7 130 17,6 -1,0 16,6   
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 80 69,1 120 10,3  80 69,1 120 10,3 -1,0 9,3 
 86 71,8 127 12,6  86 71,8 127 12,6 -1,0 11,6  

 82 69,4 127 11,2  82 69,4 127 11,2 -1,0 10,2  
 

70,0 128 
 

90 70,0 128 17,7 -1,0 16,7  17,7  
 XX,X = najlepších 8 XX,X = najlepších 8 
 Výpočet hendikepového 

indexu z priemeru 8 najlepších z 
posledních 20 prepočítaných odchýlok 
v hráčovej výsledkovej histórii, teda: 

(11,2 + 11,8 + 8,1 +10,3 +8,1 + 11,1 
+ 10,3 + 11,2) / 8 

= hendikepový index 10,3 

 Výpočet hendikepového indexu z priemerných 8 najlepších z posledních 20 
prepočítaných odchýlok v hráčovej výsledkovej histórii vrátane úpravy -1,0 

uplatnenej hendikepovou komisiou ku každej prepočítanej odchýlke, teda: 
(10,2 + 10,8 + 7,1 + 9,3 + 7,1 + 10,1 + 9,3 + 10,2) / 8 = 

hendikepový index 9,3 

  

  
  

 
7.1a/2 - Úprava nastavená hendikepovou komisiou z dôvodu zranenia hráča 
musí byť založená na výsledkoch uhratých po spomenutom zranení. 
 

Hendikepová komisia by mala uvažovať o úprave hráčovho hendikepového 
indexu z dôvodu zranenia iba potom, čo hráč nahlási jeden alebo viac 
prípustných výsledkov uhratých po spomenutom zranení. Pri voľbe príslušnej 
úpravy by hendikepová komisia mala brať do úvahy ako samotné výsledky 
dosiahnuté po zranení, tak i povahu a závažnosť tohto zranenia. 
 

Ak je po nahlásení dostatočného počtu výsledkov zrejmé, že zranenie malo trvalý 
vplyv na hráčovu hernú zručnosť, môže byť na mieste prestať brať do úvahy 
predchádzajúce výsledky z výsledkovej histórie a stanoviť hráčov hendikepový 
index výhradne na základe výsledkov postúpených po spomenutom zranení 
(pozri pravidlo 5.2a )  
 
7.1b Nastavenie trestného výsledku 
Ak hráč včas nenahlási svoj výsledok zo schválenej formy hry, hendikepová 
komisia by mala zistiť dôvod a prípadne podniknúť patričné kroky. 
(i)  Pre nenahlásenie výsledku existuje oprávnený dôvod. 

Hendikepová komisia hráčovho domovského klubu má právomoc určiť, či hráč 
mal pre nenahlásenie výsledku oprávnený dôvod. 

 

  17,7 
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•  Medzi oprávnené dôvody pre nenahlásenie výsledku patria: 
∘ Náhle ochorenie alebo zranenie, 
∘ Núdzová situácia, 
∘ Nebezpečné počasie, alebo 
∘ Akýkoľvek iný dôvod pre zastavenie hry, ktorý hendikepová komisie považuje za 

oprávnený. 
 

•  Ak domovský klub alebo hendikepová komisia usúdi, že hráč mal oprávnený dôvod 
pre nedokončenie kola, sú tu tieto dve možnosti: 
∘ Možnosť 1 - Výsledok musí byť nahlásený. 
 Ak hráč nedokončí kolo, ale odohrá aspoň najmenší počet jamiek vyžadovaný 

oprávneným orgánom pre to, aby výsledok na 9 alebo 18 jamiek bol použiteľný, 
musí byť výsledok nahlásený pre hendikepové účely. 

∘ Možnosť 2 - Výsledok nemôže byť nahlásený. 
 Ak hráč nedokončí kolo a pritom neodohrá najmenší počet jamiek vyžadovaný 

oprávneným orgánom pre to, aby výsledok na 9 alebo 18 jamiek bol použiteľný, 
nesmie byť výsledok použiteľný pre hendikepové účely. 

 

(ii) Pre nenahlásenie výsledku neexistuje oprávnený dôvod. 
Hendikepová komisia hráčovho domovského klubu má právomoc určiť, či hráč mal pre 
nenahlásenie výsledku neoprávnený dôvod. 
 

• Medzi neoprávnené dôvody pre nenahlásenie výsledku patria: 
∘ Zabránenie zníženiu hendikepového indexu v dôsledku dobrého výsledku. 
∘ Zabránenie zvýšeniu hendikepového indexu v dôsledku zlého výsledku. 

 

• Ak je hráčov výsledok známy a hráč zastavil hru až potom, čo odohral aspoň 
najmenší počet jamiek vyžadovaný oprávneným orgánom pre to, aby výsledok na 9 
alebo 18 jamiek bol použiteľný, mal by byť výsledok nahlásený pre hendikepové 
účely. 

 

• Ak hendikepová komisia po tom, čo hráčovi zapíše trestný výsledok, následne zistí 
hráčov skutočný výsledok, mal by aj tento výsledok byť nahlásený do hráčovej 
vysledkovej histórie. Hendikepová komisia má právomoc ponechať alebo odstrániť 
trestný výsledok v hráčovej výsledkovej histórii. 

 

• Ak hendikepová komisia dôjde k záveru, že hráč nenahlásil svoj výsledok, aby tým 
získal nespravodlivú výhodu, mala by zvážiť odobratie hráčovho hendikepového 
indexu alebo zapísanie zodpovedajúceho trestného výsledku (vysokého alebo 
nízkeho podľa situácie). 

 

• Hendikepová komisia alebo oprávnený orgán by mali zvážiť disciplinárne opatrenia 
voči hráčom, ktorí opakovane nenahlásia svoje výsledky alebo nedohrajú svoje kolá. 

 
(Pozri Diagram 7.1b.)
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7.1c Odstránenie hendikepového indexu 
 

Hendikepová komisia alebo oprávnený orgán by mali odobrať hendikepový index 
hráčovi, ktorý úmyselne alebo opakovane porušuje svoje povinnosti ustanovené 
Pravidlami pre hendikepy (pozri Dodatok A). 
 

• Hráčovi by hendikepový index mal byť odobratý len potom, čo je o tom hráč 
informovaný a dostane príležitosť sa k tomu vyjadriť, či už voči hendikepovej 
komisii, oprávnenému orgánu alebo inému disciplinárnemu orgánu. 

 

• Hráč by mal byť informovaný o tom, na ako dlho mu je hendikepový index odobratý, 
aj o ďalších prípadných podmienkach. 

 
7.1 d Obnovenie hendikepového indexu 
 

Obnovenie hráčovho hendikepového indexu je potrebné potom, čo bol hráčovi na 
určité obdobie hendikepový index odobratý.

DIAGRAM 7.1b: KROKY, KTORÉ JE  HENDIKEPOVÁ KOMISIA 
OPRÁVNENÁ PODNIKNÚŤ, KEĎ NIE JE  NAHLÁSENÝ VÝSLEDOK 

 

Dôvod, prečo výsledek 
nebol nahlásený 

 

Hráč neodohral kolo 
z oprávneného dôvodu 

(napríklad kvôli 
onemocneniu, zraneniu 

alebo tme 

Hráč nenahlásil výsledok 
z neoprávneného dôvodu 

(napríklad zabudol alebo sa 
domnieval že nejde 

o použiteľný výsledok 

Hendikepová komisia  
usúdi, že hráč nenáhlásil 

svoj výsledok aby tím  
získal nespravodlivú  

výhodu 

Zváženie disciplinárneho 
opatrenia 

Výsledok nie je zápisaný 
(iba ak by bol dohraný 
aspoň najmenší počet 

jamiek aby bol výsledok 
na 9 alebo 18 jamiek 

použiteľný) 

Výsledok je zápisaný 
(pokiaľ bol dohraný aspoň 

najmenší počet jamiek 
aby bol výsledok na 9 

alebo 18 jamiek 
použiteľný) 

Pokiaľ je výsledok 
známy, je 

zapísaný (vrátane 
prípadnej úpravy 
podľa uváženia 
hendikepovej 

komisie) 

Pokiaľ nie je 
výsledok známy, 

je zapísaný  
trestný výsledok 
(výsoký alebo 
nízky podľa 

situácie) 
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Pri určovaní úrovne, na akú hráčovi obnoví hendikepový index, hendikepová komisia 
môže zvážiť: 

 
• Obnovenie hendikepového indexu na úroveň, ktorá podľa hendikepovej komisie 

odráža aktuálne hráčovu preukázanú hernú zručnosť, 
 

• Pridelenie hendikepového indexu tak, ako by išlo o nového hráča, alebo 
 

• Obnovenie posledného známeho hráčovho hendikepového indexu. 
 
Dôrazne sa odporúča, aby hendikepová komisia potom, čo hráčovi obnoví 
hendikepový index, naďalej sledovala jeho vývoj počas nasledujúcich kôl a prípadne 
použila príslušnú úpravu, ak to je potrebné. 

 
 

  7.2  Súťažný výbor riadiaci súťaž  
 

7.2 a Podmienky súťaže 
 

Súťažný výbor riadiaci súťaž môže v podmienkach súťaže stanoviť hendikepové 
obmedzenia pre hru, napríklad: 
 

• Najvyšší hendikepový index pre prihlásenie do súťaže. 
 

• Najvyšší turnajový hrací hendikep. 
 

Za účelom úpravy hráčovho hendikepového indexu po súťaži, pre ktorú súťažný 
výbor stanovil hendikepové obmedzenia, sa pri výpočte upraveného hrubého 
výsledku uplatňuje hráčov plný hrací hendikep. 
 

S ohľadom na riadenie súťaže musí súťažný výbor riadiaci súťaž hranú na viac kôl v 
ten istý deň alebo v po sebe nasledujúcich dňoch v podmienkach súťaže stanoviť, či 
hráčov hendikepový index zostane počas súťaže bezo zmeny alebo či sa bude 
upravovať. Dôrazne sa odporúča, aby hendikepové indexy medzi takými kolami 
zostali bezo zmeny. 
 
7.2b Ďalšie úkony 
 

Súťažný výbor riadiaci súťaž si môže vyhradiť právo: 
 

• Upraviť hráčov turnajový hrací hendikep v rámci podmienok súťaže, ak podľa 
známych skutočností hráčov hendikepový index nezodpovedá jeho preukázaným 
herným zručnostiam. 

 

•  V prípade, že stav ihriska je výnimočne zlý, určiť, že výsledky nemajú byť 
nahlásené pre hendikepové účely. Takéto rozhodnutie by mal schváliť príslušný 
oprávnený orgán.
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V. 
 

DODATKY 
A-G 



Dodatok A 
k A 

72 

 

 

 

Dodatok A – Práva a povinnosti 
 
 
Celistvosť Svetového hendikepového systému závisí na tom, aby všetci zúčastnení 
spĺňali požiadavky stanovené Pravidlami pre hendikepy a plnili svoje povinnosti. 
 
Hlavné zapojené entity sú: 

 

• Hráč 
• Golfový klub a jeho Hendikepová komisia 
• Regionálne orgány * 
• Národné orgány *  
• Nadnárodné orgány * 
• USGA a R & A 
* Súhrnne nazývané ako oprávnené orgány 

 
Spomínaní majú tieto zodpovednosti: 
 
1. Hráč 
Aby konal v súlade s Pravidlami pre hendikepy, očakáva sa, že hráč bude: 
 

(i) Čestne dodržiavať Pravidlá pre hendikepy a zdrží sa akéhokoľvek zneužitia alebo 
obchádzaniea Pravidiel pre hendikepy s úmyslom získať nespravodlivú výhodu. 

 
(ii)  Mať iba jeden hendikepový index a výsledkovú históriu, ktorú spravuje jeho 
 domovský klub v súlade s Pravidlami pre hendikepy. 
 Poznámka: Tento hendikepový index platí všade, vrátane všetkých ďalších 

golfových klubov, ktorých je hráč členom. 
 
(iii) Informovať všetky golfové kluby, ktorých je členom: 

• O všetkých svojich ďalších členstvách v golfových kluboch, a 
• O tom, ktorý z golfových klubov si zvolil za svoj domovský klub. 

 

(iv) Zabezpečiť, aby pred každým kolom schválenej formy hry: 
• Poznal svoj aktuálny hendikepový index, 
• Upovedomil svoju hendikepovú komisiu alebo súťažný výbor riadiaci súťaž  

o akýchkoľvek nejasnostiach týkajúcich sa jeho hendikepového indexu a poskytol 
údaje o všetkých výsledkoch, ktoré ešte neboli nahlásené alebo zapísané do jeho 
výsledkovej histórie, 

• Vedel, na ktorých jamkách dostáva alebo dáva rany, a 
• Zaznamenal svoj správny hendikep na výsledkový lístok v hre na rany.
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(v)  Snažiť sa na každej jamke dosiahnuť čo najlepší výsledok. 
(vi)  Zabezpečovať, aby všetky jeho prípustné výsledky boli postúpené pre 

hendikepové účely, vrátane výsledkov odohraných mimo domovskej oblasti 
pôsobnosti. Prípustné výsledky by mali byť nahlásené: 
• Pred polnocou v deň odohratia príslušného kola, a 
• V správnej časovej následnosti. 

(vii)  Poskytovať svoje použiteľnéné výsledky a tým dokladovať preukázané 
zručnosti. 

(viii)  Poskytovať akémukoľvek svojmu novému golfovému klubu všetky údaje  
o svojej hráčskej histórii, dosiahnutom hendikepovom indexe, členstve  
a všetkých ďalších skutočnostiach týkajúcich sa jeho hráčskej zručnosti. 

(ix)  Hrať podľa Pravidiel golfu, a 
(x)  Overovať výsledky ďalších hráčov. 
 
2. Golfový klub / hendikepová komisia, regionálny orgán, národný orgán  
a nadnárodné orgány 
 

Aby konali v súlade s Pravidlami pre hendikepy, očakáva sa, že hendikepové komisie 
a oprávnené orgány: 
 Oprávnené orgány 
 Golfový klub / 

Hendikepová 
komisia 

Regi-
onálny 
orgán 

Národný 
orgán 

Nadná- 
rodný 
orgán 

(i) Vytvoria hendikepovú komisiu a ďalšie 
podporné štruktúry tak, aby bola zais- 
tená správná správa Svetového hendi- 
kepového systému a jeho celistvosti. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

(ii) Zaistia, aby splnomocnené entity plnili 
svoje povinnosti. √ √ √ √ 

(iii) Stanovia postupy pre prípad, že delego- 
vané entity neplnia svoje povinnosti. √ √ √ √ 

(iv) Zaistia splnomocneným entitám výuku 
ohľadom Svetového hendikepového 
systému a ich povinností. 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

(v) Stanovia postupy pre odobratie hendike- 
pového indexu hráčovi. √ √ √ √ 
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 Oprávnené orgány 
 Golfový klub / 

Hendikepová 
komisia 

Regi- 
onálny 
orgán 

Národný 
orgán 

Nadná- 
rodný 
orgán 

(vi) Budú udržiavať prehľadnú a aktu- 
alizovanoú výsledkovú históriu hráča 
zahrňujúcu dostatočné obdobie, pokiaľ 
možno aspoň dvoch rokov, aby byl 
možný presný výpočet hráčovho 
hendikepového indexu. 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

(vii) Stanovia postupy pre hendikepové 
účely pre hru vo schválenom formáte. √ √ √ √ 

(viii) Budú kontrolovať a schvaľovať použitie 
výpočtov a postupov Svetového 
hendikepového systému, vrátane 
akýchkoľvek zmluvných ustanovení s 
tretími stranami poskytujícími 
zariadenie alebo výpočetné služby. 

  
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

(ix) Najmenej raz ročne vykonajú kontrolu 
hendikepových indexov hráčov, aby 
zaistili, že odrážajú ich preukázanú 
zručnosť. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

(x) Upraví alebo odoberie 
hendikepový index hráčovi: 
∘ Ktorého hendikepový index už 

neodráža jeho prekázanú zručnosť. 
∘ Ktorý neplní svoje povinnosti 

stanovené Pravidlami pre 
hendikepy. 
 

∘ U kterého sa zistí, že konal s 
cieľom  získať nespravodlivú 
výhodu. 

Hráč musí být oboznámený o 
akýchkoľvek úpravách alebo odobratí 
hendikepového indexu a o tom, aká je 
časová platnosť týchto úprav alebo 
odobratia. 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

(xi) Budú riešiť akékoľvek spory alebo 
nejasnosti ohľadom Pravidiel pre 
hendikepy 
a stanoví postup pre odvolanie. 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 

(xii) Zaistia, aby zodpovedajúce 
výsledkové a hendikepové údaje 
boli dostupné pre ďalšie entity, kde 
je to potrebné. 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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 Oprávnené orgány 
 Golfový klub / 

Hendikepová 
komisia 

Regi- 
onálny 
orgán 

Národný 
orgán 

Nadná- 
rodný 
orgán 

(xiii) Budú uplatňovať alebo komuniko- vať 
doporučený alebo predpísaný postup 
pre stanovenie paru v súlade s 
Pravidlami pre hendikepy. Tým sa 
zaistí 
správný výpočet maximálneho výsledku 
na jamke alebo výsledku nehranej jamky 
pre hendikepové účely. 

 
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 
 
 

√ 

(xiv) Upozornia oprávnený orgán alebo 
dodávateľa programu pre spracovanie 
hendikepov na akékoľvek nepresnos- ti 
zistené pri úprave výsledkovej histórie 
hráčov. 

 
 

√ 

 
 

√ 

  

(xv) Zavedú do výsledkovej histórie hráča 
akýkoľvek zodpovedajúci trestný 
výsledok a hráča o tom upovedomí. 

 
√ 

   

(xvi) Tam, kde je to určené oprávneným 
orgánom, vyžiada si jeho schválenie 
pre pridelenie, obnovenie alebo 
úpravu hendikepového indexu hráča 
elitnej úrovne. 

 
 

√ 

   

(xvii) Určia, či pridelenie alebo úprava nízkych 
hendikepových indexov musia být 
schválené oprávneným orgánom, 
prípadne v akom hendikepovém 
rozmedzí. 

   

√ 

 

√ 

(xviii) Určia doporučené hendikepové 
koeficienty. √ √ √ √ 

(xix) Stanovia rozdelenie jamkových indexov. √ √ √  

(xx) Budú vypočítávať, zverejňovat 
a zhromažďovať hodnoty 
vyhodnotenia herných podmienok 
(PCC) pre každý den. Tým zaistí 
možné využití PCC aj pre hráčov 
mimo danú oblasť pôsobnosti. 

   
 

√ 

 
 

√ 

 
Poznámky: 
1.  Ak národný orgán spravuje hráčov hendikepový index priamo, preberá tým práva  

a povinnosti golfového klubu. 
2.  Tam, kde je to potrebné, rozhoduje o delegovaní práv a povinností nadnárodný 

orgán alebo národný orgán.
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Práva a povinnosti stanovené Svetovým hendikepovým systémom voči  
golfovému  ihrisku. 

 

Oprávnený orgán by mal: Golfový klub / Hendikepová komisia by mali: 
1.    Zabezpečiť, aby všetky ihriská 

schválené oprávneným orgánom pre 
hendikepové účely mali vydané 
hodnoty course ratingu a slope ratingu 
pre všetky príslušné sady odpalísk, 
určené v súlade s metodikou Systému 
na určovanie obtiažnosti ihrísk. Normy 
musia tiež odrážať dočasné alebo 
trvalé zmeny oznámené oprávneným 
golfovým klubom alebo majiteľom 
zariadení. 

 
2.    Používať pre výpočet hodnôt course 

ratingu a slope ratingu zodpovedajúce 
softvérové riešenie. 

 
3.   Udržiavať záznamy o všetkých 

normovaniach uskutočnených vo svojej 
oblasti pôsobnosti. 

 
4.   Ustanoviť komisiu pre dohľad nad 

normami ihrísk. 
 
5.   Vycvičiť dostatočný počet 

kvalifikovaných normovačov (vrátane 
možných vedúcich normovania), ktorí 
budú vykonávať všetky normovania a 
prenormovania. 

 
6.   Určiť obdobia, kedy môže byť povolené 

stavanie a přitom budú výsledky 
použiteľné pre hendikepové účely. 

 
7.   Určiť začiatok a koniec neaktívnej 

sezóny v rámci svojej pôsobnosti. 

1.    Mať správne namerané ihrisko pre všetky 
sady odpalísk s pridelenou normou, z 
ktorých sa hrajú schválené formy hry. 

 
2.   Oboznámiť oprávnený orgán o všetkých 

podstatných zmenách na ihrisku, najmä o 
zmenách dĺžky a zavedení trestných zón, 
ktoré by mohli mať vplyv na hodnoty 
course ratingu a slope ratingu. 

 
3.   Zabezpečiť, že všetky prípustné výsledky 

sa hrajú z odpalísk, ktoré majú pridelené 
normy course ratingu a slope ratingu, ako 
predpisuje Systém na určovanie 
obtiažnosti ihrísk. 

 
4.   Udržiavať svoje ihrisko (alebo svoje 

ihriská) v stave zodpovedajúcemu 
podmienkam, za akých bolo vykonané 
jeho alebo ich normovanie. 

 
5.   Vyvesiť tabuľku hracích hendikepov (ako 

plných, tak turnajových) pre všetky sady 
odpalísk, aby si ich hráči mohli ľahko 
zistiť. 

 
6.   Zabezpečiť, aby v prípade výnimočne 

zlého stavu ihriska neboli použiteľné 
výsledky nahlásené pre hendikepové 
účely. 

      Pre takéto rozhodnutie golfový klub musí 
najprv získať súhlas oprávneného 
orgánu. 

7.   Zabezpečiť, že golfové ihrisko je označené 
v súlade s Pravidlami golfu. 
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Dodatok B – Hráčova výsledková história 
 
Tri nižšie uvedené príklady záznamov výsledkovej histórie ukazujú, ktoré informácie 
majú byť obsiahnuté v rôznych verziách. 
 
(i) Základná verzia. Túto verziu by mala mať k dispozícii Hendikepová komisia a tiež 

všetci členovia golfového klubu v krajine, kde je na overenie výsledkov 
vyžadovaná kolegiálna kon- rola. V tejto podobe sú zobrazené základné údaje 
posledných 20 hráčových výsledkov spolu s údajmi za 5 predchádzajúcich 
výsledkov, ktoré naposledy vypadli zo započítavanej množiny 

 

Meno hráča: xxxxxx xxxxxxxx 
Registračné číslo: xxx-xxxx 
Domovský klub: xxxxx 

Najnižší hendikepový 
index: xx.x 

Aktuálny hendikepový index: xx.x 
Platný k dátumu: xx.xx.xxxx 

 
 Dátum 

hry 
(d.m.rrrr) 

 
Ihrisko 

 
Course 
Rating 

 
Slope 

Rating 

Upravený 
hrubý 

výsledok 

 
Prepočítaná 

odchýlka 

 
Úprava 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        
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Dátum 

hry 
(d.m.rrrr) 

 

Ihrisko 

 
Course 
Rating 

 
Slope 

Rating 

Upravený 
hrubý 

výsledok 

 
Prepočítaná 

odchýlka 

 

Úprava 

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 
(ii) Verejná verzia. Túto verziu by mala mať k dispozícii hendikepová komisia a tiež 

všetci hráči v krajine, kde je na overenie výsledkov vyžadovaná kolegiálna 
kontrola. Táto verzia je rovnaká ako základná verzia, ale vzhľadom k jej 
všeobecnej dostupnosti a z dôvodu ochrany osobných údajov sú vynechané 
informácie o presnom dátume hry a ihrisku. 

 
 Meno hráča: xxxxxx xxxxxxxx   
Registračné číslo: xxx-xxxx 
Domovský klub: xxxxx 

Najnižší hendikepový 
index: xx.x 

Aktuálny hendikepový index: xx.x 
Platný k dátumu: xx.xx.xxxx 

 
  

Dátum hry 
(d.m.rrrr) 

 
Course 
Rating 

 
Slope 

Rating 

 
Upravený hrubý 

výsledok 

 
Prepočítaná 

odchýlka 

 
 

Úprava 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       
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Dátum hry 
(d.m.rrrr) 

 
Course 
Rating 

 
Slope 

Rating 

 
Upravený hrubý 

výsledok 

 
Prepočítaná 

odchýlka 

 

Úprava 

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

 
(iii) Plná verzia. Túto verziu by mal mať k dispozícii samotný hráč, hendikepová komisia 

a tiež všetci, ktorí sú zapojení do možných sporov a rozhodnutí. Táto verzia slúži  
k správnej aplikácii Svetového hendikepového systému. V tejto podobe sú zobrazené 
všetky údaje posledných 20 hráčových výsledkov spolu s údajmi za 5 
predchádzajúcich výsledkov, ktoré naposledy vypadli zo započítavané množiny. 
Zároveň by mala obsahovať spôsob sprístupnenia hráčovej kompletnej výsledkovej 
histórie.
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Vysvetlivky: 
 

Údaje o výsledku, ktoré musí zadať hráč alebo poverená osoba 

Hodnoty automaticky doplňované hendikepovým softwarom 

Doplnkové údaje, ktoré môže zodpovedný orgán vyžadovať, aby ich zadal hráč lebo poverená osoba 
 

 Meno hráča / Registračné číslo Domovský klub 

Po
vin

né
 

Au
to

 

Vy
hľ

ad
áv

an
ie

 

Do
pl

nk
ov

é 

Au
to

 

Po
vin

né
 

Do
pl

nk
ov

é 

Au
to

 

Au
to

 

Po
vin

né
 

Dátum 
hry 
d.m.rrrr 
mm/rr* 

Dátum 
kola 

Výber 
ihriska 

Názov 
turnaja 

Krajin
a/ štát 

Odpalisko/ 
PAR 

Startovací 
čas 

Course 
Rating 

Slope 
Rating 

9/18 
jamiek 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           
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  Najnižší hendikepový index: Aktuálny hendikepový index: 
Do

pl
nk

ov
é 

Do
pl

nk
ov

é 

Vý
be

r 
m

ož
no

st
í 

Po
vin

né
 

Au
to

 **
* 

Au
to

 

Au
to

 **
**

 

Au
to

 

Au
to

 

Au
to

 

Au
to

 

Počet 
hraných 
jamiek/ 
Štartovacia 
jamka 

Meno 
overova- 
teľa 

Formát 
hry/ 
Typ 
výsledku** 

Hrubý 
výsledek 
(nebo 
Upravený 
hrubý 
výsledek) 

Upra-  
vený  
hrubý  
výsledok 

Plný 
hrací 
hendi- 
kep 

Stablefor- 
dové body/ 
Skóre proti 
Par/Bogey 

Vyhod-  
notenie  
herných  
pod-  
mienok  
(PCC) 

Prepo- 
čítaná 
od- 
chýlka 

Úprava 
cez 
výnimočný 
výsledok 
alebo  
hendi-  
kepovú 
kontrolu 

Upra- 
vený 
hen- 
dike- 
pový 
index 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

*  Datumovú položku môže zodpovedný orgán prisposobiť tak, aby bola v súlade s 
právnymi požia- davkami na ochranu dát a osobných údajov v rámci jeho oblasti 
pôsobnosti. 

**  Viď nižšie uvedená Poznámka 5. 
***  Viď nižšie uvedená Poznámka 6. 
****  Viď nižšie uvedená Poznámka 9. 



Dodatok B 

82 

 

 

 
 

Poznámky: 
 

Rad položiek môže byť automaticky doplňovaný hendikepovým softvérom: 
 

1.  Domovský klub (z pohľadu správy hendikepu) môže byť automaticky doplnený na 
základe hráčovho registračného čísla alebo mena. 

 

2. Aktuálnye hendikepový index môže byť prevzatý z naposledy spočítaného 
hendikepového indexu. 

 

3  Ako dátum nahlásenia môže byť predvyplnený aktuálny dátum, kedy je výsledok 
spracováváný a zaraďovaný do hráčovej výsledkovej histórie, s možnosťou 
následnej zmeny, podľa potreby. 

 

4. Databáza ihrísk (či už spravovaná lokálne alebo centrálne) môže automaticky 
poskytnúť: 
Zem / Štát, Course Rating, Slope Rating, PAR a výpočet CR - PAR. 
 

5. ** Ak je položka vyžadovaná, mal by zodpovedný orgán stanoviť, ako budú 
označované jednotlivé typy hier, kde bolo kolo hrané a ďalšie podrobnosti ohľadom 
výsledku. Tieto informácie v prvom rade využije hendikepová komisia počas 
hendikepovej kontroly, avšak môžu tiež slúžiť ku kontrole, že sú Pravidlá pre 
hendikepy uplatňované správne. 
Príklady, aké príznaky možno používať: 
Typ hry:  turnajové kolo; nesúťažný výsledok; kolo na 9 jamiek 
Formát hry:  hra na rany; hra na jamky 
Kde sa kolo hralo:  doma (domovské ihrisko); vonku (iné ihrisko) 
Ďalšie podrobnosti:  nedokončené kolo; Výnimočný výsledok; trestný výsledok 
 

6. *** Ak sú zadávané jednotlivé jamkové výsledky, možno príslušné úpravy hrubého 
výsledku dopočítať automaticky. Ak je zadávaný iba celkový výsledok, hráč začne, 
avšak nedohrá niektorú jamku, alebo keď niektorá jamka nebola hraná, musí byť 
upravený hrubý výsledok dopočítaný a zadaný ručne. 

 

7.  Plný hrací hendikep možno automaticky spočítať z hráčovho hendikepového indexu 
a hodnôt course rating, slope rating a par zodpovedajúcich daným odpaliskám. 

 

8.  Upravený hrubý výsledok možno automaticky spočítať. 
 

9.  **** Ak sú zadávané jednotlivé jamkové výsledky, možno zodpovedajúci 
stablefordový výsledok alebo výsledok proti par / bogey automaticky spočítať. Ak je 
zadávaný iba celkový výsledok, je potrebné taký výsledok dopočítať a zadať ručne. 

 

10. Akúkoľvek úpravu na konci výpočtu, ako je výnimočný výsledok alebo úprava zadaná 
hendikepovou komisiou, možno automaticky započítať v rámci určenia konečného 
hendikepového indexu. 

 
Ak položky nemožno doplniť alebo spočítať automaticky, je potrebné ich počas 
zadávania výsledku doplniť ručne.
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Dodatok C – Hendikepové faktory 

 
Hendikepové faktory slúžia na to, aby všetci hráči akejkoľvek úrovne hrali za 
rovnakých podmienok akúkoľvek formu hry, či už na 9 alebo 18 jamiek. 
 
Hendikepový faktor sa použije na plný hrací hendikep čoby záverečný krok pri určení 
turnajového hracieho hendikepu (pozri Pravidlá 6.1 a 6.2). 
 
Stanovenie hendikepových faktorov má na starosti zodpovedný orgán, ibaže túto 
právomoc deleguje na regionálny orgán alebo golfový klub. 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané hendikepové faktory pre stredne 
veľké hendikepové súťaže. Tieto faktory môžu byť upravené v závislosti na veľkosti 
štartového poľa a cieľovom zámere (pozri Výklad C / 1).
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Forma hry Kolo hrané ako Doporučený hendikepový faktor 
 
 
 
 
Hra na rany 

Jednotlivci 95 % 

Jednotlivci – Stableford 95 % 

Jednotlivci – Par/Bogey 95 % 

Jednotlivci – Maximální skóre 95 % 

Hra štyromi loptami 85 % 

Hra štyromi loptami – Stableford 85 % 

Hra štyromi loptami – Par/Bogey 90 % 
 
Hra na jamky 

Jednotlivci 100 % 

Hra štyromi loptami 90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iná 

Štvorhra (Foursomes) 50 % kombinovaného hendikepu 

Greensomes 60 % nižšieho + 40 % vyššieho hendikepu 

Pinehurst/Chapman 60 % nižšieho + 40 % vyššieho hendikepu 

Najlepší 1 ze 4 – Hra na rany 75 % 

Najlepší 2 ze 4 – Hra na rany 85 % 

Najlepší 3 ze 4 – Hra na rany 100 % 

Všetci 4 ze 4 – Hra na rany 100 % 

Texas Scramble (4 hráči) 25 % / 20 % / 15 % / 10 % od najnižšieho 
po najvyšší hendikep 

Texas Scramble (2 hráči) 35 % nižšieho + 15 % vyššieho hendikepu 

Súčet dvoch zápasov v hre na jamky 100 % 

Najlepší 1 zo 4 – Par/Bogey 75 % 

Najlepší 2 zo 4 – Par/Bogey 80 % 

Najlepší 3 zo 4 – Par/Bogey 90 % 

Všetci 4 zo 4 – Par/Bogey 100 % 
 

Hendikepové súťaže: 
 

Pri organizovaných hendikepových súťažiach by súťažný výbor mal v rámci 
podmienok súťaže stanoviť hendikepové faktory. 
 

Potom, čo boli aplikované hendikepové faktory, hráč v hre na rany dostane svoj plný 
turnajový hrací hendikep. 
 

Potom, čo boli aplikované hendikepové faktory, hráč s najnižším turnajovým hracím 
hendikepom v hre na jamky nedostane žiadne rany voči súperovi resp. ostatným 
hráčom. Jeho súper resp. ostatní hráči dostanú toľko hendikepových rán, koľko robí 
rozdiel medzi ich turnajovým hracím hendikepom a turnajovým hracím hendikepom 
tohto hráča.
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Plusové turnajové hracie hendikepy: 
 

Ak súťažný výbor nestanoví inak, hráči s plusovým turnajovým hracím hendikepom 
dávajú rany ihrisku, a to počnúc jamkou s jamkovým indexom 18. Napríklad hráč, 
ktorý má turnajový hrací hendikep +2, bude dávať rany ihrisku na jamkách  
s jamkovým indexom 18 a 17. 
 

Keď sa uplatňujú hendikepové faktory, zaokrúhľujú sa plusové turnajové hracie 
hendikepy nahor smerom k nule. Tak sa udrží rovnaká relatívna vzdialenosť medzi 
turnajovými hracími hendikepmi. 
 

Rozohrávka: 
 

Jamkové indexy by mali zaručovať rovnaké podmienky pre hru na 9 alebo 18 jamiek. 
V podmienkach súťaže by malo byť uvedené, ako budú uplatnené hendikepové rany, 
ak bude pre určenie víťaza alebo poradia na ďalších miestach potreba hrať 
rozohrávku na doplnkových jamkách (pozri Oficiálny sprievodca pravidlami golfu, 
Postupy súťažného výboru, Oddiel 7A). 
 

Výklad Dodatku C: 
 

C / 1 - Vplyv veľkosti štartového poľa na odporúčané hendikepové faktory 
 

Veľkosť štartového poľa má vplyv na rovnaké podmienky v súťaži a mala by byť 
vzatá do úvahy pri určovaní hendikepových faktorov pre určité súťaže alebo 
formáty hry. 
 

Odporúčaný hendikepový faktor pre hru na rany jednotlivcov je 95% pre stredne 
veľké štartové pole, najmenej potom 30 hráčov. V prípade, že hráčov je menej ako 
30, odporúča sa zvýšiť hendikepový faktor na 100%. 
 

C / 2 - Príklady pridelenia rán v rámci hendikepových súťaží, kde sú použité 
hendikepové faktory 

 
Hráč Hra na jamky – Jednotlivci 

Turnajový hrací hendikep 
hendikepový faktor 100 % 

Hra na jamky – Hra  štyromi 
loptami Turnajový hrací hendikep 
hendikepový faktor 90 % 

A 10 9 

B 18 16 

C 27 24 

D 39 35 
 

Príklad 1: V jamkovrm zápase jednotlivcov medzi hráčmi A a B dostane hráč  
A 0 rán a hráč B 8 rán. 
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Plný hrací hendikep 

-6  -5  - 4  -3  -2  -1   0   1    2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  Družstvo 1 

Turnajový hrací hendikep  
(85 %  plného hracieho hendikepu) 

Hráč B 
14 

Plný hrací hendikep 

Družstvo 2 5    6    7    8    9   10   11 12  13  14  15   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   27  28  29 

Turnajový hrací hendikep 
(85 %  plného  hracieho hendikepu) Hráč C 

6 
Hráč D 

22 

 
 

Príklad 2: V hre štyromi loptami na jamky dostane hráč A 0 rán, hráč B 7 rán, hráč 
C 15 rán a hráč D 26 rán. 

Poznámka: Rany pridelené v rámci hry štyromi lopte zostávajú rovnaké aj keď hráč 
s najnižším turnajovým hracím hendikepom nemôže nastúpiť. 

C / 3 - Príklad, ako prideliť rany v hendikepové súťaži s hráčmi s plusovými 
hendi- kepmi, keď sa uplatňujú hendikepové faktory 

Nasledujúci obrázok ukazuje, ako sa uplatňuje hendikepový faktor 85% v prípade 
dvoch tímov pri hre so štyromi loptami na rany, keď plný hrací hendikep hráča A je 
+4, hráča B 16, hráča C 7 a hráča D 26: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použitie hendikepového faktora 85% znamená rozdiel 16 rán medzi partnermi 
v rámci tímu 1 a 16 rán medzi partnermi v rámci tímu 2. To je zhruba 85% 
rozdielu medzi plnými hracími hendikepmi, takže je zachovaná relatívna 
rovnováha. 
 

Ak sa použije hendikepový faktor, budú výsledné turnajové hracie hendikepy 
bližšie 0, a to aj pre hráčov s plusovým hendikepovým indexom.

Hráč A 
+3 

Hráč A 
+3 

Hráč A 
+3 

..............  

Hráč D 
26 

Hráč C       
7 
 .............. .... 
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Príklad 1: V hre na rany štyrmi lopte hráč A dáva ihrisku 3 rany a hráči B, C a D dostanú 
14, 6 a 22 rán. 

Príklad 2: V hre na jamky štyrmi lopte dostane hráč A 0 rán, hráč B 18 rán, hráč C 10 rán 
a hráč D 27 rán. 

 
 
 
 

          Hráč Plný hrací 
hendikep 

Hra na rany – Hra štyrmi 
loptami Turnajový hrací 
hendikep hendikepový 
faktor 85 % 

Hra na jamky – Hra štyrmi  
loptami Turnajový hrací 
hendikep hendikepový 
faktor 90 % 

A +4 +3 +4 

B 16 14 14 

C 7 6 6 

D 26 22 23 
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Dodatok D – Hendikepová kontrola 

 
Proces hendikepovej kontroly dáva hendikepovej komisii možnosť skontrolovať, že 
hráčov hendikepový index zodpovedá jeho preukázaným zručnostiam. Dôrazne sa 
odporúča, aby hendikepová komisia vykonala hendikepovú kontrolu všetkým členom, 
ktorí si daný golfový klub zvolili za svoj domovský klub, a to aspoň raz ročne. 
 

•  Softvérové špecifikácie Svetového hendikepového systému budú obsahovať 
odporúčané výkazy a upozornenia, ktoré hendikepovú komisiu upozornia na hráčov, 
ktorým by mala byť vykonaná hendikepová kontrola. Kontrolu možno vykonať na konci 
sezóny alebo aj inokedy podľa potreby. 

•  Hráč musí byť o prebiehajúcej kontrole informovaný a musí mať možnosť sa na nej 
podieľať, pokiaľ to je možné, a musí mať prostriedok, ako sa proti výsledkom kontroly 
odvolať, ak to bude potrebné. 

 

Hendikepová kontrola môže byť vyvolaná: 
 

•  Požiadavkou oprávneného orgánu, aby golfové kluby v rámci jeho pôsobnosti vykonali 
ročné hendikepovú kontrolu všetkých hráčov, ktorí majú hendikepový index. 

• Hendikepovou komisiou, ak si želá vykonať hendikepová kontrolu hráča, ktorý 
sústavne nahlasuje výsledky, ktoré neodrážajú jeho preukázanú zručnosť. 

• Hráčom, ak si želá vykonať hendikepovú kontrolu za obdobie, v ktorom podľa neho 
jeho nahlásené výsledky nezodpovedajú jeho hendikepovému indexu 

 

Pri hendikepovej kontrole môže hendikepová komisia vziať do úvahy: 
 

•  hráčovu výsledkovú históriu. 
•  Vývoj hráčovho hendikepového indexu, napríklad zmeny v hráčovom hendikepovom 

indexe za posledných 12 - 24 mesiacov. 
•  Odchýlky od očakávaného výsledkového profilu hráča. 
•  Frekvenciu postúpených výsledkov za posledných 12 mesiacov v porovnaní  

s predchádzajúcimi 12 mesiacmi. 
•  Porovnanie priemerných prepočítaných odchýlok súťažných a nesúťažných výsledkov. 
•  Porovnanie priemerných prepočítaných odchýlok v hre na jamky a v hre na rany. 
• Porovnanie priemerných prepočítaných odchýlok v súťažiach jednotlivcov  

a v súťažiach družstiev. 
•  Akékoľvek výsledky alebo preukázanú zručnosť v neschválených formách hry. 
•  Akúkoľvek ďalšiu informáciu, ktorú hendikepová komisia vo vzťahu k hráčovej 

zručnosti má. Napríklad zlepšenie vďaka tréningu a výučbe, zhoršenie v dôsledku 
menšej početnosti hry, veku, zranenia alebo choroby, atď.
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• Podiel použiteľných výsledkov dosiahnutých v domovskom klube. 
• Podiel použiteľných výsledkov dosiahnutých pri nesúťažných výsledkoch. 
• Podiel použiteľných výsledkov dosiahnutých pri hre na 9 jamiek. 
• Výstupy relevantnej dátovej analýzy. 
• Pred akou dobou hráč naposledy zahral na svoj hendikepový index. 
• Počet výsledkov nahlásených od doby, kedy hráč naposledy zahral na svoj 

hendikepový index. 
• Informácie poskytnuté iným golfovým klubom, ktorého je hráč tiež členom.
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5,3 

 
(2 x 4) 

 
  
 
 

Dodatok E – Stanovenie jamkových  
                     indexov 
Pravidlá golfu stanovujú, že "Súťažný výbor je zodpovedný za to, že na výsledkovej 
karte alebo na inom viditeľnom mieste (napríklad pri prvom odpalisku) zverejní 
poradie jamiek, v akom sú na nich dostávané alebo dávané hendikepové rany." 
(Pozri Pravidlá golfu, Postupy súťažného výboru, Pravidlo 5I (4)). 

Odporúča sa, aby jamkové indexy pre 18 jamiek boli prideľované v rámci šiestich 
trojíc, kedy sa pre každú jamku vyhodnotí jej relatívna obtiažnosť voči paru. Takúto 
obtiažnosť jamky je možné stanoviť objektívne na základe údajov určených pre 
každú jamku počas normovania, a to nasledovne: 

+ - 
Napríklad keď na jamke s parom 4 je Scratch hodnota 4,2 a Bogey hodnota 5,2: 

 

+ - = 
 
 

Odporúčaná metodika pre pridelenie jednotlivých jamkových indexov v rámci šiestich 
trojíc jamiek, aby boli splnené požiadavky ako hry na rany, tak hry na jamky, je 
nasledujúca: 
 

•  Nepárne indexy sa pridelia jamkám v prvej deviatke a párne indexy jamkám  
v druhej deviatke. Ak je ale druhá deviatka výrazne ťažšia, než prvá, čo sa dá zistiť 
podľa hodnoty course ratingu, je možné pridelenie nepárnych a párnych indexov 
obrátiť. 

 

•  jamkové indexy by mali byť rovnomerne rozdelené v rámci všetkých 18 jamiek tak, 
aby hráč, ktorý v zápase dostáva rany, ich dokázal väčšinu využiť pred tým, než je 
zápas rozhodnutý. 

 

•  Najnižšie jamkové indexy (1 a 2) by mali byť na každej deviatke pridelené v rámci 
prostrednej trojice. Ak žiadna jamka z prostrednej trojice nie je medzi 6 najťažšími 
jamkami relatívne voči paru, je možné tento najnižší jamkový index preniesť na 
najbližšiu jamku susednej trojice, a to buď na koniec predchádzajúcej trojice, alebo 
prvú jamku nasledujúce trojice. 

 

•  Druhé najnižšie jamkové indexy (3 a 4) by mali byť na každej deviatke pridelené v 
rámci prvej alebo tretej trojice, ibaže by bol v rámci tejto trojice už pridelený najnižší 
jamkový index. 

 

•  Ak je to možné, nemali by nízke jamkové indexy (1 až 6) byť pridelené susedným 
jamkám.

 
Scratch hodnota 

 
(2 x par) 

 
4,2 

 
1,5 nad par 
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•  Ak hráč dostáva viac než 18 rán, prideľujú sa tieto rany rovnakým spôsobom, takže 
jamka s indexom 1 má tiež index 19, 37 a 55 a ďalšie jamky nasledujú v rovnakom 
poradí. 

 
Tieto odporúčané postupy ďalej rozširujú návod uvedený v Pravidlách golfu, Postupy 
súťažneho výboru, Pravidlo 5I (4). 
 
Jamkové indexy pre hru na 9 jamiek 
 

Hendikepové rany v rámci hry na 9 jamiek na 18 jamkovom ihrisku by sa mali 
prideľovať vo vzostupnom poradí príslušných jamkových indexov určených pre 18 
jamiek. Prípadne môže hendikepová komisia zvážiť zmenu pridelenia jamkových 
indexov od 1 do 9, a to v zodpovedajúcom poradí podľa jamkových indexov určených 
pre 18 jamiek. 
 

Hráči s plusovým hendikepom dávajú rany ihrisku počnúc jamkou s najvyšším 
jamkovým indexom v rámci hraných 9 jamiek, alebo v prípade, že hendikepová 
komisia na tento účel pridelila jamkové indexy 1 až 9, počnúc jamkou s jamkovým 
indexom 9. 
 
Príklad jamkových indexov: 

 
 

Príklad pridelenia jamkových indexov pro 18 jamiek 
Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Jamkový 
index 

 
7 

 
15 

 
5 

 
11 

 
1 

 
13 

 
3 

 
17 

 
9 

 
8 

 
16 

 
6 

 
12 

 
2 

 
14 

 
4 

 
19 

 
10 

 
Pokiaľ sa hendikepová komisia rozhodne pre úpravu jamkových indexov pre hru na 9 
jamiek: 

 

Príklad upravených jamkových indexov pre 9 jamiek 

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jamkový index 4 8 3 6 1 7 2 9 5 
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Dodatok F – Stanovenie paru 
 
 
Pravidlá pre hendikepy používajú par ako položku pre výpočet: 
 

•  Čistého paru (pre nehrané jamky), 
•  Net double bogey (maximálny výsledok na danej jamke pre hendikepové účely), a 
•  Plného hracieho hendikepu, kedy sa započítava rozdiel course rating - par. 
 
Je dôležité, aby pre každú jamku na ihrisku boli správne stanovené hodnoty paru 
ako pre mužov, tak pre ženy. Tieto hodnoty by potom mali byť pre každú jamku 
uvedené na výsledkovom lístku. 
 

Odporúča sa, aby pary jamiek boli stanovené v súlade s dĺžkou jamky nasledovne: 
 
 

Par Muži Ženy 

3 do 260 yardov 
(240 metrov) 

do 220 yardov 
(200 metrov) 

4 240 až 490 yardov 
(240 až 350 metrov) 

200 až 420 yardov 
(180 až 380 metrov) 

5 450 až 710 yardov 
(410 až 650 metrov) 

370 až 600 yardov 
(340 až 550 metrov) 

6 670 yardov a viac 
(610 metrov a viac) 

570 yardov a viac 
(520 metrov a viac) 

 
Poznámka: Uvedené dĺžky sú založené na predpoklade, že nadmorská výška je 
menej ako 2000 stôp / 610 metrov nad morom. 
 
• Par zodpovedá očakávanému výsledku scratch hráča na danej jamke a môže byť 

stanovený s ohľadom na obtiažnosť hry na danej jamke, čo zahŕňa prípadné faktory 
majúce vplyv na dĺžku jamky tak, ako sa hrá, napríklad prevýšenie, vynútené 
nahrávky alebo prevládajúci vietor. 

• Ak dĺžka jamky spadá do udaných rozmedzie pre dva možné pary, napríklad 470 
yardov pre mužov alebo 400 yardov pre ženy, je možné pri stanovení paru 
zohľadniť celkovú obtiažnosť jamky. 

• Ak dĺžka jamky spadá do udaných rozmedzí pre dva možné pary, môže byť 
potrebné prispôsobiť stanovený par tomu, ako bola jamka navrhnutá s ohľadom na 
hru. Napríklad, ak dĺžka jamky zo všetkých odpalísk s výnimkou tých najkratších 
(250 yardov) spadá do odporúčaného dĺžkového rozsahu paru 4 pre mužov, môže 
aj z tých najkratších odpalísk byť stanovený par 4 vzhľadom na to, že tak bola 
jamka navrhnutá.
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Dodatok G – Golfové ihrisko,  
Course rating a Slope rating 

 
 

Meranie ihriska, Course rating, Slope rating a úpravy ihriska 
 
a. Všeobecne 
Oprávnený orgán je zodpovedný za stanovenie a vydanie hodnôt course ratingu a slope 
ratingu pre všetky golfové ihriská v rámci jeho pôsobnosti (pozri definíciu golfového ihriska). 
Normy musia byť pravidelne vyhodnocované, a ak je to potrebné, zmenené. Nové golfové 
ihriská sa môžu počas prvých desiatich rokov často vyvíjať a meniť, a preto musí byť znovu 
normované do piatich rokov od východiskového normovania. Staršie ihrisko musí byť 
normované najmenej raz za desať rokov. 
 
b. Meranie ihriska 
Každá jamka musí byť zmeraná s presnosťou na yard / meter, a to od trvalo umiestnenej 
značky pre každú sadu odpalísk, v súlade s postupom opísaným v Systéme na určovanie 
obtiažnosti ihrísk. 
 
c. Odpaliskové kamene 
Odpaliskové kamene označujúce jednotlivé sady odpalísk na golfovom ihrisku by mali byť 
jednotné čo do názvu, farby a tvaru a odlíšiteľné od kameňov používaných pre iné sady 
odpalísk. Oprávnenému orgánu sa dôrazne odporúča, aby pre golfové kluby vydal návod, 
ako sa v tomto smere vyvarovať akéhokoľvek prepojenia s pohlavím alebo vekom hráčov. 
 
d. Vyvesenie noriem a paru 
Hodnoty Course ratingu, Slope ratingu a paru pre každú sadu odpalísk by mali byť 
jednoducho dostupné, aby si hráči mohli ľahko zo svojho hendikepového indexu ľahko 
spočítať svoj plný a turnajový hrací hendikep a mohli tak nahlásiť použiteľný výsledok. 
 
e. Course rating a Slope rating 
Course rating a Slope rating vyjadrujú hernú obtiažnosť ihrisko pre scratch a bogey hráča za 
normálnych herných podmienok. Pre každú jamku je určená efektívna herná dĺžka, a to  
z prevedeného merania, upraveného o vplyv dobehu lopty, vetra, výškového rozdielu, 
nadmorskej výšky a vynútenej prihrávky. Okrem efektívnej hernej dĺžky je na každej jamke 
vyhodnotených ďalších 10 prekážkových faktorov, a to ako pre scratch, tak bogey hráčov. 
Tieto faktory sú:
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topografia, fervej, jamkovisko ako cieľ, raf a záchrana, pieskovisku, ďalšie prekážky 
ležiace v ceste, ďalšie prekážky na strane, stromy, zložitosť jamkovisko a psychológie. 
Systém pre vyhod- nocovanie obtiažnosti ihrísk využíva pre výpočet noriem tabuľkové 
hodnoty, opravné faktory a vzorce. 

Course rating je vypočítaný faktor z efektívna hernej dĺžky a prekážkových faktorov pre 
9 alebo 18 jamiek. Course rating je vyjadrený ako počet rán na jedno desatinné miesto 
a predstavuje očakávaný výsledok scratch hráča. Bogey rating obdobne predstavuje 
očakávaný výsledok bogey hráčov. Pre určenie Slope ratingu sa potom použije rozdiel 
medzi Course ratingom a Bogey ratingom. Golfové ihrisko štandardné relatívnej 
obtiažnosti má Slope rating 113. 

Predný okraj odpalisko, ako je definované v Pravidlách golfu, by nemalo byť 
umiestnený ďalej ako 10 yardov (9 metrov) pred alebo za príslušnú trvalú 
vzdialenostné značkou na každej jamke. Celkovo by dĺžka ihrisko nemala byť skrátená 
(alebo predĺžená) o viac než 100 yardov (100 metrov) oproti zmeranej dĺžke. Tým sa 
zaistí dostatočne presný výpočet hráčove prepočítané odchýlky za pomocou hodnôt 
Course ratingu a Slope ratingu. 

 

f. Úpravy hřiště 
(i)  Dočasné zmeny 

Hendikepová komisia musí uvedomiť oprávnený orgán, ak sú na golfovom ihrisku 
dočasné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť normu ihriska. Oprávnený orgán 
rozhodne, či sú výsledky dosiahnuté za takých podmienok prípustné pre hendike- 
Povey účely, prípadne či by hodnoty Course ratingu a Slope ratingu mali byť 
dočasne upravené. 
Ak sú vydané dočasné hodnoty Course ratingu a Slope ratingu, táto komunikácia 
byť hráčom dostupná predtým, než začnú hrať koleso. 

 
Pre koleso na 18 jamiek: 
Podľa schválenie oprávneného orgánu rozhoduje o vydaní dočasných hodnôt 
Course ratingu a Slope ratingu Hendikepová komisie alebo zodpovedný orgán, 
pričom postup je nasledujúci: 
•  Určite najbližší sadu znormovaných odpalísk pre príslušné pohlavie. 
•  Zistite rozdiel medzi zmeranú dĺžkou hraných odpalísk a určených 

znormovaných odpalísk. 
•  Ak je rozdiel menší než 100 yardov (100 metrov), nie je potrebná žiadna úpra- 

va noriem a výsledky môžu byť postúpené štandardným spôsobom; inak 
•  Ak je rozdiel medzi 100 a 300 yardy (100 a 274 metrami), môže byť pre určenie 

zodpovedajúce úpravy dočasných hodnôt Course ratingu a Slope ratingu 
použitá nižšie uvedená tabuľka:
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Podľa uvedeného návodu nájdite v následujúcej tabulke zodpovedajúcí dĺžkový 
rozdiel: 

 

Úprava noriem pre mužov Úprava noriem pre ženy 

Yardy 
[Metre] 

Úprava 
Course 
Rating 

Úprava 
Slope 
Rating 

Yardy 
[Metre] 

Úprava 
Course 
Rating 

Úprava 
Slope 
Rating 

100 až 120 
[100 až 110] 0,5 1 100 až 116 

[100 až 110] 0,6 1 

121 až 142 
[111 až 130] 0,6 1 117 až 134 

[111 až 122] 0,7 1 

143 až 164 
[131 až 150] 0,7 2 135 až 152 

[123 až 139] 0,8 2 

165 až 186 
[151 až 170] 0,8 2 153 až 170 

[140 až 155] 0,9 2 

187 až 208 
[171 až 190] 0,9 2 171 až 188 

[156 až 172] 1,0 2 

209 až 230 
[191 až 210] 1,0 2 189 až 206 

[173 až 188] 1,1 2 

231 až 252 
[211 až 230] 1,1 3 207 až 224 

[189 až 205] 1,2 2 

253 až 274 
[231 až 250] 1,2 3 225 až 242 

[206 až 221] 1,3 3 

275 až 300 
[251 až 274] 1,3 3 243 až 260 

[222 až 238] 1,4 3 

* V prípade, že rozdiel je väčší než 300 yardov 
(274 metrov), kontaktujte svoj zodpovedný 
orgán 

261 až 278 
[239 až 254] 1,5 3 

 279 až 300 
[255 až  274] 

1.6 3 

* V prípade, že rozdiel je väčší než 
300 yardov (274 metrov), kontaktujte 
svoj zodpovedný orgán 

 
Poznámka: Uvedené úpravy sú založené na predpoklade, že nadmorská výška 
je menej ako 2000 stôp / 610 metrov nad morom. 
•  Ak neznormované odpaliská sú dlhšie než normované odpalisko, pripočítajte 

výsledné tabuľkové hodnoty k normám najbližšej normovanej sady odpalísk pre 
príslušné pohlavie. 

•  Ak neznormované odpaliská sú kratšie ako normované odpalisko, odpočítajte 
výsledné tabuľkové hodnoty od noriem najbližšej normovanej sady odpalísk pre 
príslušné pohlavie.
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•  Ak je rozdiel väčší ako 300 yardov (274 metrov), nie je v daný deň možná hra 
pre hendikepové účely, ibaže oprávnený orgán s predstihom pred kolom 
alebo súťažou určí inak. 

 
Pre kolo na 9 jamiek: 
 

Podľa schválenia oprávneného orgánu rozhoduje o vydaní dočasných hodnôt 
course ratingu a slope ratingu hendikepová komisia alebo zodpovedný orgán, 
pričom postup je nasledujúci: 
•  Určite najbližšiu sadu znormovaných odpalísk pre príslušné pohlavie. 
•  Zistite rozdiel medzi zmeranou dĺžkou hraných odpalísk a určených 

znormovaných odpalísk. 
•  Ak je rozdiel menší než 50 yardov (50 metrov), nie je potrebná žiadna úprava 

noriem a výsledky môžu byť postúpené štandardným spôsobom; inak 
•  Ak je rozdiel medzi 50 a 150 yardmi (50 a 137 metrami), môže byť pre určenie 

zodpovedajúcej úpravy dočasných hodnôt course ratingu a slope ratingu 
použitá nižšie uvedená tabuľka: 

 

Podľa uvedeného návodu nájdite v nasledujúcej tabuľke zodpovedajúci dĺžkový 
rozdiel: 

 

Úprava noriem pre mužov Úprava noriem pre ženy 

Yardy 
[Metre] 

Úprava 
Course 
Rating 

Úprava 
Slope 
Rating 

Yardy 
[Metre] 

Úprava 
Course 
Rating 

Úprava 
Slope 
Rating 

50 až 76 
[50 až 69] 0,3 1 50 až 62 

[50 až 57] 0,3 1 

77 až 98 
[70 až 90] 0,4 2 63 až 80 

[58 až 73] 0,4 2 

99 až 120 
[91 až 110] 0,5 2 81 až 98 

[74 až 90] 0,5 2 

121 až 142 
[111 až 130] 0,6 3 99 až 116 

[91 až 106] 0,6 2 

143 až 150 
[131 až 137] 0,7 3 117 až 134 

[107 až 122] 0,7 3 

* V prípade, že rozdiel je väčší než 150 yardov 
(137 metrov), kontaktujte svoj zodpovedný orgán 

261 až 278 
[239 až 254] 1,5 3 

 * V prípade, že rozdiel je väčší než 150 
yardov (137 metrov), kontaktujte svoj 
zodpovedný orgán 
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Poznámka:  
 
V prípade, že pre hru je použitá kombinácia rôznych odpalísk, musia byť kvôli možnosti 
nahlásenia použiteľných výsledkov dostupné zodpovedajúce hodnoty course ratingu a slope 
ratingu. Ak súťažný výbor riadiaci súťaž použije takúto kombináciu odpalísk, môže byť pre 
určenie noriem použitý vyššie uvedený postup. Tento postup ale nenahrádza štandardné 
normovanie potrebné pre trvalo platné hodnoty course ratingu a slope ratingu. 
 
(ii) Trvalé zmeny 
 
Golfový klub musí upovedomiť oprávnený orgán, ak sú na golfovom ihrisku vykonávané trvalé 
zmeny. Trvalé zmeny golfového ihriska vyžadujú, aby oprávnený orgán vyhodnotil existujúce 
hodnoty course ratingu a slope ratingu a určil, či je potrebné golfové ihrisko prenormovať.
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Register 
 
 
 

Heslo Pravidlo Strana 

Aktivna sezóna 2.1 24 

Bogey hráč Dodatok G 93 

Course rating   

Bogey hráč Dodatok G 93 

Bogey rating Dodatok G 93 

Efektívna hracia dĺžka Dodatok G 93 

Plný hrací hendikep 6.1 59 

Prekážky Dodatok G 93 

Scratch hráč Dodatok G 93 

Slope rating Dodatok G 93 

Vydanie Course ratingu a Slope ratingu Dodatok G 93 

Zmeraná dĺžka golfového ihriska Dodatok G 93 
 

 
Maximálny výsledok na jamke 3.1b 33 

Keď jamka nie je hraná 3.2 34 
 

Člen 

Členstvo vo viacerých golfových kluboch 1.4b/3 22 

Vstup do golfového klubu 1.4 20 

Domovský klub 

Hendikepová komisia 7.1 64 

Hendikepový index Dodatok A 72 

Jednotná výsledková história Dodatok A 72 

Oblast pôsobnosti 1.4b/3 22 

Určenie domovského klubu 1.4 20 

Net double bogey 

Čistý par 
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Heslo Pravidlo Strana 

Golfové ihrisko   

Course rating Dodatok G 93 

Dočasné zmeny Dodatok G 93 

Meranie ihriska Dodatok G 93 

Kamene na odpalisku Dodatok G 93 

Slope rating Dodatok G 93 

Úpravy Dodatok G 93 

Vyvesenie Course ratingu a paru Dodatok G 93 

 Golfový klub  

Člen golfového klubu 1.4a 20 

Domovský klub 1.4b 20 

Hendikepová komisia 1.3(ii) 19 

Zodpovednosť za nahlásenie výsledkov 5.4/2 50 

Určenie paru Dodatok A 72 

 Hendikepová  komisia  

Hendikepová kontrola 7.1a 64 

  Obnovenie hráčovho hendikepového indexu 7.1d 69 

Podmienky súťaže 7.2a 70 

Nahlásenie výsledku 7.2b 70 

Pozastavenie hráčovho hendikepového indexu 7.1c 69 

Trestný výsledok 7.1b 67 

Úkony komise 7 64 

Úprava hráčovho hendikepového indexu 7.1a(ii) 65 

Určenie paru Dodatok A 72 

 Hendikepová kontrola  

Hendikepová komisia 7.1 64 

Na žiadosť hráča 7.1a(i) 64 

Nastavenie hendikepového indexu 7.1a(ii) 65 

Požiadavka iného klubu na úpravu Dodatok D 88 

Úprava hendikepového indexu 7.1a(ii) 65 

Zmrazenie hendikepového indexu 7.1a(ii) 65 

Zranenie hráča 7.1a/2 67 
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Heslo Pravidlo Strana 

Hendikepový faktor   

Forma hry Dodatok C 83 

Hendikepové súťaže Dodatok C 83 

Plný hrací hendikep 6.1 59 

Plusové turnajové hracie hendikepy Dodatok C 83 

Rány získané / dávané hráčovi s plusovým 
hendikepom 

Dodatok C/3 86 

Rozohrávka Dodatok C 83 

Turnajový hrací hendikep 6.2 61 

 Hendikepový index  

Maximálny hendikepový index 5.3 50 

Mäkká závora 5.8(i) 56 

Menej než 20 výsledkov 5.2a 47 

Najnižší hendikepový index 5.7 54 

Zodpovednosti zúčastnených Dodatok A 72 

Plusový hendikepový index 5.2c 49 

Pre 20 výsledkov 5.2b 49 

Preukázaná zručnosť 5 42 

Starnutie výsledkov 5.5 51 

Tvrdá závora 5.8(ii) 56 

Úkony hendikepovej komisie 7 64 

Úprava 5.2a 47 

Úvodný hendikepový index 4.5 40 

Výpočet hendikepového indexu 5.2 47 

Výpočet prepočítanej odchýlky 5.1 42 

Strata hendikepového indexu 5.5 51 

 Hrací hendikep  

Plný hrací hendikep 6.1 59 

Turnajový hrací hendikep 6.2 61 
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Heslo Pravidlo Strana 

Jamkový index   

Hendikepové rány 6 59 

Postupy súťažného výboru Dodatok E 90 

Pridelenie viac než 18 získaných rán Dodatok E 90 

Systém na určovanie obtiažnosti ihrísk Dodatok G 93 

Určenie jamkových indexov Dodatok E 90 

Určenie jamkových indexov pre hru na 9 
jamiek 

Dodatok E 90 

Kolegiálna kontrola 

Overenie výsledku 4.4 39 

Výsledková história Dodatok B 77 

Maximálny výsledok na jamke 

Net double bogey 3.1b 33 

Po ustanovení hendikepového indexu 3.1a 32 

Pred ustanovením hendikepového indexu 3.1b 33 

Mäkká závora 5.8(i) 56 

Neaktívna sezóna Dodatok A 72 

Najnižší hendikepový index   

20 prípustných výsledkov 5.7 54 

Časové vymedzenie 5.7/1 55 

Výsledková história 5.7 54 

Oblast pôsobnosti 

Mimo hráčovu oblast pôsobnosti 2.1a(ii) 26 

Ochranné známky v rámci WHS 1.2 18 

Oprávnenie používať Pravidla pre hendikepy 1.2 18 

Oprávnený orgán 1.3 18 

V rámci hráčovej oblasti pôsobnosti 2.1a(i) 26 

Oprávnený orgán 

Nadnárodná asociácia 1.3(v) 19 

Národná asociácia 1.3(iv) 19 

Oblasť pôsobnosti 1.3(iv/v) 19 

Zodpovednosti Dodatok A 72 

Regionálna asociácia 1.3(iii) 19 

Určenie paru Dodatok A 72 
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Heslo Pravidlo Strana 

Overenie výsledku   

Kolegiálna kontrola 4.4 39 

 Par  

Dĺžky jamiek Dodatok F 92 

Stanovenie jamkových indexov Dodatok E 90 

Stanovenie paru Dodatok F 92 

 Plný hrací hendikep  

Course rating Dodatok G 93 

Course rating a par 6.1 59 

Odovzdávané rany (hráči s plusovým 
hendikepom) 

Dodatok C 83 

Hendikepový faktor Dodatok C 83 

Hráči s plusovým hendikepom Dodatok C 83 

Získané rany Dodatok E 90 

Plný hrací hendikep na 18 jamiek 6.1a 59 
 

Plný hrací hendikep na 18 jamiek založený na 9 6.1a 59 
hraných jamkách   

Plný hrací hendikep na 9 jamiek 6.1b 60 

Slope rating Dodatok G 93 

Turnajový hrací hendikep 6.2 61 

 Nahlásenie  výsledku  

Kto môže nahlásiť výsledok 4.2 38 

Kedy má byť výsledok nahlásený 4.3 39 

Nedohratá jamka, ktorá bola začatá 3.3 36 

Nehraná jamka 3.2 34 

Nenahlásenie výsledku 7.1b 67 

Neúplné kolo 3.2 34 

Nahlásenie výsledku jamku po jamke 4.1a(ii) 37 

Včasné nahlásenie 4 37 

 Pravidlá golfu  

Overenie výsledku 4.4 39 

Pridelenie jamkových indexov Dodatok E 90 

Použiteľné výsledky 2.1 24 
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Pravidlá pre hendikepy   

Oprávnenie na používanie WHS 1.2 18 

 Prepočítaná odchýlka  

Výnimočný výsledok 5.9 57 

Výpočet prepočítanej odchýlky 5.1 42 

Výsledky na 18 jamiek 5.1a 42 

Výsledky na 9 jamiek 5.1b 43 

 Použiteľný výsledok  

Aktívna sezóna 2.1 24 

  Dočasné jamkoviská alebo odpaliská 2.1/3 25 

Hra podľa pravidiel golfu 2.1b 29 

Minimálny počet jamiek 2.2a/2.2b 31 

Overenie výsledkov 4.4 39 

Schválený formát hry 2.1a 26 

 Scratch hráč  

Course rating Dodatok G 93 

Hendikepový index 5.2 47 

Slope rating Dodatok G 93 

 Schválená  forma  hry  

Hendikepové koeficienty Dodatok C 83 

Hra na jamky štyroma loptami 2.1a 26 

Hra na rany štyroma loptami 2.1a 26 

Individuálna hra na jamky 2.1a 26 

Individuálna hra na rany 2.1a 26 

Maximálne skóre 2.1a 26 

Mimo hráčovu oblasť pôsobnosti 2.1a(ii) 26 

Na 18 jamiek 2.2a 31 

Na 9 jamiek 2.2b 31 

Organizovaná súťaž 2.1a 26 

Par/Bogey 2.1a 26 

Stableford 2.1a 26 

V rámci hráčovej oblasti pôsobnosti 2.1a(i) 26 

Voľná hra 2.1a 26 
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Slope rating    

 Bogey rating Dodatok G 93 
 Course rating Dodatok G 93 
 Golfové ihrisko Dodatok G 93 
 Získané rany 6 59 
 Plný hrací hendikep 6.1 59 
 Vyvesenie noriem Dodatok G 93 

Trestný výsledok 

Nastavenie trestného výsledku 7.1b 67 

Neoprávnený dôvod pre nenahlásenie výsledku 7.1b(ii) 68 

Oprávnený dôvod pre nenáhlasenie výsledku 7.1b(i) 67 

Výsledok je známy 7.1b(ii) 68 

Získanie neoprávnenej výhody 7.1b(ii) 68 

Tvrdá závora 5.8(ii) 56 

Typ výsledku Dodatok B 77 

Upravený hrubý výsledok   

Net double bogey 3.1b 33 

Keď hráč jamku začal, ale nedokončil 3.3 36 

Keď jamka nebola odohratá 3.2 34 

Maximálný výsledok na jamke 3.1 32 

Po ustanovení hendikepového indexu 3.1b 33 

Pred ustanovením hendikepového indexu 3.1a 32 

Vyhodnotenie herných podmienok (PCC) 

Golfový klub s 27 jamkami 5.6/6 53 

Kedy má byť výsledok nahlásený 4.3 39 

Najmenej 8 prípustných výsledkov 5.6 51 

Oddelený výpočet úprav PCC počas jedného 
dňa 

5.6/3 53 

Pre výsledky na 9 jamiek 5.1b 43 

Rozsah úpravy PCC 5.6 51 

Viac než jedna úprava PCC počas jedného dňa 5.6/2 53 
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 Výpočet hendikepového indexu 5.6 51 
 Výpočet prepočítanej odchýlky 5.1 42 
 Výpočet úpravy PCC pre daný deň 5.6 51 
 Výsledok odohratý inde nahlásený domovskému klubu 5.6/5 53 
 Započítavaní hráči 5.6/1 52 

 Výnimočný výsledok  

Hendikepová komisia 7.1 64 

Hendikepová kontrola 7.1a 64 

Prepočítaná odchýlka 5.9 57 

Zníženie  5.9 57 

Úprava hendikepového indexu 7.1a(ii) 65 

Výsledková história Dodatok B 77 

Zaistenie, aby úprava zostala zachovaná 5.9 57 

 Výsledková  história  

Domovský klub Dodatok B 77 

Hendikepová komisia Dodatok B 77 

Povinné informácie vo výsledkovej histórii Dodatok B 77 

 Závora  

Mäkká závora 5.8(i) 56 

Najnižší hendikepový index 5.7 54 

Tvrdá závora 5.8(ii) 56 
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USGA a R&A vydali ucelenú 
sadu  Pravidiel, ktoré poskytujú 

jednotnú mieru hráčských zručností a 
prispievajú tak k tomu, 

aby  si  všetci   a  všade mohli 
hru  čo  najviac   užiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


