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Účel:
V rámci přechodu na nový hendikepový systéme WHS je potřeba stanovit postup převodu stávajících
hendikepů vedených podle metodiky EGA do nového systému včetně určení použitelnosti starších
evidovaných výsledků.

Princip:
Stávající systém používal iterační způsob, nový systém je průměrový. S ohledem na naprosto odlišnou
metodiku tak není možná konverze 1:1. Zároveň je logické a účelné použít pro výpočet nového
hendikepu stávající uložené výsledky, které mají všechny potřebné náležitosti, namísto aby všichni
začínali „od nuly“.
Proto bude každému hráči přepočtena pokud možno (pokud to složitost a časová náročnost úlohy
dovolí) celá hendikepová historie podle nové metodiky, minimálně pak alespoň posledních 20
platných výsledků a zároveň alespoň 1 rok před posledním platným výsledkem tak, aby ihned od
začátku sezóny mohly být aplikovány i všechny další opravné mechanismy WHS (závora, výjimečný
výsledek). V žádném případě přitom nedojde ke zpětné změně hendikepů či přepočtu uzavřených
turnajů, pouze budou tato data konvertována do podoby použitelné pro účely WHS.

Výpočet:
Tam, kde bude k dispozici alespoň 20 platných výsledků, provede se výpočet standardním způsobem
(8 nejlepších z posledních 20). Tam, kde bude k dispozici méně než 20 platných výsledků, ale alespoň
1 platný výsledek, provede se výpočet způsobem předepsaným pro daný počet výsledků.
Hráčům, kteří mají uveden jakýkoli platný hendikep, ale nemají evidovaný žádný platný výsledek,
bude přidělen výchozí hendikep 54, a to i v případě, kdy mají aktuální hendikep nižší (např. historicky
36).

Započtené výsledky:
Do přepočtu budou zahrnuty všechny následující evidované záznamy:
•
•
•

Dokončená turnajová kola hraná na úpravu hendikepu
o Včetně kol hraných pouze na snižování, při kterých hráč alespoň udržel
Dokončené nesoutěžní výsledky
Zahraniční výjezdy, které mají uvedeny všechny požadované údaje (např. včetně SR)

Naopak nebudou započtena následující evidované záznamy:
•
•
•
•
•
•

Dokončená turnajová kola hraná bez úpravy hendikepu
o Včetně kol hraných pouze pro snižování, při kterých by hráč zvýšil
Dokončená turnajová kola bez platné vazby na detail výsledku
o Toto se týká pouze opravdu starých výsledků konvertovaných z původního serveru
Nedokončená turnajová kola
Nedokončené nesoutěžní výsledky
Zahraniční výsledky, které nemají uvedeny všechny požadované údaje (např. chybějící SR)
Ruční úpravy včetně ročních kontrol

Dotčení hráči:
Uvedený přepočet se bude primárně týkat pouze hráčů, kteří mají nebo někdy v minulosti měli
nějaké členství v rámci ČGF, ať už klubové nebo mimoklubové. Jde o to, aby i ti hráči, kteří nemají
aktuální členství, měli platný hendikep podle nové metodiky WHS, jakmile si členství obnoví, a
standardně navázali na své předchozí výsledky.
Přepočet pro cizince je sice možný, ale nedává dobrého smyslu, protože u těchto osob není
k dispozici celá jejich hendikepová historie, takže jakýkoli přepočet bude zavádějící. U cizinců se
ostatně počítá s tím, že při přihlášce do turnaje uvedou svůj aktuální platný hendikep, který jim vede
jejich hendikepová autorita. V této souvislosti je pak nutno apelovat na kluby také v tom, aby
zásadně nepřipouštěly soutěžní hru „domácích cizinců“ tj. hráčů-nečlenů, nebo aby v takových
případech (typicky při firemních turnajích apod.) velmi kriticky přistupovali k jejich nahlášeným
hendikepům.

Informovanost:
Vzhledem k tomu, že nutně dojde k velkému počtu výrazných změn hendikepů, musí být kluboví
STKáři dostatečně obeznámeni s novým systémem tak, aby dokázali zodpovědět očekávané dotazy
svých členů.

