
 
 

Změny v Hendikepovém řádu EGA 

od roku 2016 
Zpracovala Hendikepová komise STK ČGF 

 

Od roku 2016 začne platit nová edice hendikepového systému EGA. Tento dokument shrnuje ty nejpodstatnější změny včetně 
analýzy volitelných prvků, které jsou v gesci národních asociací a které tak bude muset odhlasovat CSRD STK. 
 
Podobně jako u nové edice Pravidel golfu ani zde není stanoveno fixní období platnosti, takže systém může platit jak běžné čtyři 
roky, tak i déle (pokud bude vyhovovat), či kratší dobu (např. pokud bude urychlena aktivita vývoje a implementace Celosvětového 
hendikepového systému a EGA na něj přistoupí). Každopádně je třeba k otázce aktuální implementace přistoupit zodpovědně, bez 
alibismu typu „vždyť je to jen na dva roky“ apod. 
 
Je důležité, aby celá problematika byla probrána nejprve v klubech a následně v rámci regionálních schůzí STK, protože nastavení 

systému, o kterém bude nakonec rozhodovat CSRD, může výrazně ovlivnit průběh sezóny i vnímání hendikepů jako takových. 

 
Základní principy Hendikepového systému EGA se prakticky nemění, ovšem dochází k následujícím změnám: 
 

Všeobecně platné změny 

Následující změny jsou nedílnou součástí nové edice a jako takové musí být i implementovány: 
 

• Současná kategorie „klubových“ hendikepů (37 – 54), která byla doposud řešena jen dodatkem, se začleňuje jako 
plnohodnotná 6. hendikepová kategorie. Principy aplikace a úpravy těchto hendikepů se nijak nemění (počet obdržených 
ran, snižování o plný rozdíl, žádné zvyšování). 

• Ruší se status aktivní/neaktivní. Důvodem je to, že reálný dopad v jádru dobré myšlenky byl v podstatě negativní (v drtivé 
většině totiž nešlo o žádné zadržené hendikepy, ale prostě jen o hráče s malou frekvencí hry, kteří tím byli většinou 
zbytečně ostrakizováni – byli vyloučeni z možnosti vyhrát, přitom výkonnostně zpravidla de facto zbytečně). 
 

Jelikož budou tedy pro příští rok všechny hendikepy uznány jako aktivní, nemusí již tento rok hráči „dohánět“ nějaký 
požadovaný počet uhraných výsledků (dobrá zpráva pro hráče). 

• S obojím souvisí i obecná změna názvosloví – všechny hendikepy vedené podle EGA hendikepového systému budou 
nazývány EGA hendikepy, a to až do hodnoty 54. Odpadá též přídomek „přesné“. 

• U 5. hendikepové kategorie (26,5 – 36,0) se mění krok pro zvyšování, a to ze současných 0,2 na 0,1, jako mají všechny nižší 
hendikepové kategorie. 

• Možnost hrát hendikepové kvalifikační výsledky na 9 jamek se defaultně rozšiřuje i na 2. hendikepovou kategorii (byť 
národní asociace stále může toto dle svého uvážení omezit – viz též dále). Také je možno během jednoho dne odevzdat více 

výsledků na 9 jamek (samozřejmě pokud nejsou součástí jednoho kola na 18 jamek). 

• Mění se výpočet opravného faktoru CBA a také dochází k omezení rozsahu jeho hodnot (nejvýše -2), zároveň se také mění 
možnosti, jak a kdy bude použit (plošně ano, plošně ne, per klub či per soutěž – viz též dále) 

• Mění se algoritmus pro vyhodnocení roční kontroly hendikepů (AHR). Nový algoritmus zohledňuje kompletní individuální 
profil hráče a měl by minimalizovat případy neopodstatněných úprav, zejména u snižování. Zároveň je umožněno tuto 
kontrolu nedělat jen jednou na konci sezóny, ale kdykoli na vyžádání. 

 

  



Volitelné parametry a změny 

Následující změny a nastavení parametrů jsou v gesci jednotlivých národních asociací. U každého bodu je uveden komentář resp. 
doporučení Hendikepové komise STK ČGF (HK). Případné nastavení není nutně zavazující po celou dobu platnosti nové edice, lze ho 
případně průběžně přizpůsobovat aktuálním podmínkám. 

 

• Stejný princip „nezvyšování“, jako má (bude mít) 6. hendikepová kategorie (37 – 54), lze aplikovat i na 5. (26,5 – 36,0) popř. 
i 4. hendikepovou kategorii (18,5 – 26,4). Ke zvyšování těchto hendikepů by tak docházelo pouze v rámci (roční) kontroly 
hendikepů. Pokud je takový princip uplatněn, tak je pochopitelně příslušná hendikepová kategorie vyjmuta z případného 
výpočtu CBA. 
Motivace pro takové nastavení je spíše politická než technická a vychází z požadavku několika národních asociací na základě 
„strachu hráčů ze zvyšování“ a tím snížené ochotě hrát turnajová/hendikepová kola, určitá snaha omezit výhodu vyšších 
hendikepů v případě soubojů s hendikepy nízkými, jakož i argumentace ohledně faktické nepřesnosti hendikepů per se 
(platné zejména u vyšších hendikepů). 
Řada národních asociací hodlá tento princip uplatnit pro 5. hendikepovou kategorii (26,5 – 36,0), mezi nimi např. sousední 
asociace Rakouska či Německa. 
 

Aktuální doporučení HK je princip „nezvyšování“ ponechat pouze pro 6. hendikepovou kategorii tj. co možná zachovat 

stávající stav. Domníváme se, že si i hráči vyšších hendikepových kategorií zaslouží stávající „plnohodnotný“ systém úpravy 
(navíc zvyšování v 5. hendikepové kategorii se i tak redukuje na polovinu). Případná implementace by se navíc dotkla drtivé 
většiny české golfové populace (v hendikepových kategoriích 1 – 3 máme méně než 20% hráčů!). 
Na druhou stranu by to mohlo „uspokojit“ určité procento hráčů a potažmo i klubů/hřišť, protože by to samo vyřešilo 
nadužívání nastavení soutěžních kol na „jen pro snižování“ (viz též níže). 
Na třetí stranu, pokud dojde v budoucnu k implementaci a přijetí Celosvětového hendikepového systému, který bude 
založen na průměrování, tito hráči by o tuto „vymoženost“ zase přišli…  

 

• V gesci národních asociací zůstává možnost omezit hendikepové výsledky na 9 jamek popř. nesoutěžní výsledky (EDS) na 
určité hendikepové kategorie (defaultně to nyní bude oboje možné již od 2. hendikepové kategorie). 
 

Aktuální doporučení HK je přijmout defaultní nastavení tj. povolit oba typy výsledků i pro 2. hendikepovou kategorii. 
Doposud jsme tuto možnost omezovali pro 3. a vyšší hendikepovou kategorii, a to zejména s ohledem na argument, že u 
soutěží, kde je hendikep kritériem přijetí, často dochází k překryvu s 2. hendikepovou kategorií. Reálně je ovšem soutěží, 
kde by to působilo skutečné problémy (tedy těch, kde by byl významný přetlak zájemců), velmi málo: 

o Vrcholná MČR (rány, jamky, junioři) mají reálnou laťku již v 1. hendikepové kategorii 
o U CGAT se jedná o náhradníky, pokud vůbec 
o MTCGF a NGTM standardně berou hráče i s vyššími hendikepy 
o Regionální soutěže mládeže jsou buď přeplněné (pak se přihlášky ale berou časově, nikoli hendikepově), nebo 

naopak berou všechny přihlášené 
o Reálně tak zbývají MČR MID-amatérů a MČR mládeže, kde jde ovšem opět spíše o náhradníky. 

Není tedy důvod upírat hráčům 2. hendikepové kategorie možnost těchto kvalifikačních výsledků. 
 

Stejně tak není důvodu (nově) zavádět možné omezení počtu takovýchto kvalifikačních výsledků za kalendářní rok. 
  

• Poslední důležitá volba se týká implementace CBA. Nový algoritmus (včetně omezení na max. -2) zaručuje lepší chování 
celého systému. Navíc manuál neobsahuje možnost „náhradního řešení“ formou momentálně používané 10% klauzule 
(když alespoň udrží méně než 10% hráčů, kolo je prohlášeno za „pouze pro snižování“). V zásadě existují tyto možnosti: 

o Zavést CBA plně (případně v závislosti na zvolené konfiguraci ohledně „nezvyšování“ v hendikepových kategoriích 4 
a 5 – viz výše) 

o Umožnit výpočet a aplikovatelnost CBA jen pro některé soutěže či hendikepové kategorie 
o Přenechat toto rozhodnutí jednotlivým členským klubům per soutěž 
o Nezavádět CBA vůbec (zde ovšem pozor na již neexistující 10% klauzuli!) 

 

Aktuální doporučení HK je zavést CBA plně nebo vůbec ne. Postoupení implementace na úroveň klubů by zcela určitě 
vedlo ke zbytečné roztříštěnosti a problémům. Použitelnou alternativou je případné omezení na federační soutěže, kde je 
vždy zaručena účast více než dostatečného počtu kvalifikovaných hráčů pro výpočet (tou minimální podmínkou je nejméně 
10 hráčů z hendikepových kategorií 1 – 4, což v řadě malých klubových turnajů ani nemusí být splněno).  
 

S uvedeným bodem pak úzce souvisí další navrhovaná serverová úprava, která by měla reflektovat dikci systému, a to 
nemožnost svévolně prohlásit kolo za „pouze pro snižování“ jinak, než jako výsledek CBA výpočtu, kteréžto nastavení bylo 
v letošní sezóně zjevně nadužíváno, aniž by k tomu byly faktické herní důvody (tedy kromě snahy vyjít vstříc hráčům, kteří 
by „jinak nehráli“). Toto nastavení lze případně ve výjimečných případech/podmínkách povolit, ovšem výhradně na základě 
schválení STK ČGF, regionálních STK či HK resp. (např. v případech špatného stavu hřiště či po výrazných údržbových 
zásazích). O běžné odchylky od standardního stavu by se každopádně mělo postarat CBA samo. 

 

 

 V Praze, 9. října 2015 Dalibor Procházka 
  Předseda Hendikepové a normovací komise  


