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Hendikepová a normovací komise ČGF

Princip:
Podle Světového hendikepového systému (dále jen WHS) je hráčovou povinností hlásit své
hendikepové autoritě všechny hendikepově přípustné výsledky odehrané mimo oblast působnosti
domovského odpovědného orgánu.
Přeloženo do řeči volné – jakýkoli výsledek hraný na úpravu hendikepu, který není podchycen na
serveru ČGF, musí hráč nahlásit svému domovskému klubu. Ten mu výsledek zapíše a tím se
provede i odpovídající korekce hráčova hendikepového indexu.
Typickými příklady jsou hry odehrané v blízkém zahraničí, nejčastěji na Slovensku, ale i v Polsku,
Německu nebo Rakousku. Některé výsledky uhrané na Slovensku se sice mohou automaticky propsat
i na server ČGF, ale nelze se na to spoléhat, protože záleží na tom, jak je turnaj a konkrétně hráčova
přihláška zpracována na zdrojovém serveru.
Zejména pokud má hráč dvoje členství, jak u nás, tak na Slovensku, a v obou zemích hraje pod
místním registračním číslem, nedojde k žádnému provázání výsledků!
I při dlouhodobém pobytu v zahraničí je potřeba, aby hráč hlásil své výsledky, a to průběžně, aby mu
mohl být upravován hendikepový index. Pokud by chtěl po dobu zahraničního pobytu změnit svou
hendikepovou autoritu na nějakou místní, musel by jí zároveň dodat svých posledních 20 výsledků
evidovaných na serveru ČGF, protože jinak by hendikepové výpočty nemohly být správně provedeny.
A po návratu a opětovné změně hendikepové autority by stejně musel všechny své zahraniční
výsledky nahlásit tady doma.
Jestliže hráč své zahraniční výsledky nehlásí, vystavuje se reálnému nebezpečí hry s nesprávným
hendikepem, která může skončit jak diskvalifikací v turnaji za hru s neoprávněně vysokým
hendikepem, tak postihu od hendikepové komise za hendikepovou manipulaci.
Vliv každého zapsaného nebo naopak vynechaného výsledku může totiž být značný, přičemž nejde
jen o výsledek samotný a jeho hodnotu, ale i o to, že posouvá množinu započítávaných výsledků,
která tak správně odráží hráčovu aktuální výkonnost.
V každém případě je na hráči, aby zajistil, že má všechny zahraniční výsledky zanesené do své
výsledkové historie. V případě, že tuto povinnost bude opomíjet, vystavuje se nebezpečí
disciplinárních opatření ze strany hendikepové komise.

Postup:
Zahraniční výsledek by měl být nahlášen neprodleně, přičemž hlášení musí obsahovat následující
položky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Datum hry
Název hry (turnaj)
Hřiště (popř. s bližším rozlišením kola, např. Penati – Legend)
Odpaliště (barva)
PAR hřiště
Příslušné normy CR a SR
Vstupní hendikepový index (hendikep, s jakým hráč nastupoval do turnaje)
Uhrané brutto skóre – rány (pokud je k dispozici)
Uhrané stablefordové body
Případně upravený hrubý výsledek (dále jen UHV; brutto skóre s omezením na netto double
bogey na každé jamce včetně škrtaných, detaily viz WHS) – jde o nepovinný údaj, užitečný
zejména u brutto soutěží, kde se nepočítají Stablefordové body
Detail výsledku (pokud je k dispozici, případně jako online odkaz)

Příklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum: 1. 6. 2020
Název hry: Mercedes Cup
Hřiště: Black Stork – Veľká Lomnica, kombinace A+B
Odpaliště: Žlutá
PAR: 72
CR: 71,2
SR: 142
Vstupní hendikepový index: 15,2
Uhrané brutto skóre - rány: není k dispozici
Uhrané stablefordové body: 39
UHV: 93 – nepovinné
Detail výsledku: https://data.skga.sk/turnaj/?IDTournament=XXX (se správným ID turnaje)

Většinu údajů lze zpravidla zjistit i online (např. na www.skga.sk), ovšem pokud to nelze, je na hráči,
aby si vše potřebné sám zjistil, a to ideálně hned na místě. Případný odkaz na online stránku může
být pro hendikepovou komisi užitečný, ale není úkolem hendikepové komise pracně dohledávat
údaje, které má hráč k dispozici. Proto je potřeba hlásit všechny výše uvedené údaje (vyjma UHV).
To, že hendikepová komise hráči výsledek zanesla, a jaká je nová hodnota hráčova hendikepového
indexu, lze následně ověřit na standardní ověřovací stránce http://server.cgf.cz/HcpCheck.aspx.

