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Část I 
ÚVOD 

 

1. Základ systému; Cíl hendikepového systému EGA;  
Závazky národních asociací 

 

1.1 ZÁKLAD SYSTÉMU 
Základem Hendikepového systému EGA je předpoklad, že každý hráč se snaží uhrát co nejlepší výsledek na 
každé jamce a v každém kole, které hraje, a že za rok zahraje tolik kvalifikačních výsledků, kolik je možné, 
nejlépe ne méně než čtyři. 
 
Systém může být použit pouze pro hráče členských klubů, individuálních členů národní asociace nebo 
individuálních hráčů registrovaných a kontrolovaných národní asociací, aby byl zachovám dohled nad 
golfovými hendikepy. 
 

1.2 CÍL HENDIKEPOVÉHO SYSTÉMU EGA 
Cílem hendikepového systému EGA je: 

- umožnit co možná největšímu počtu golfistů, mužů i žen, získat hendikep. 
- dosáhnout spravedlnosti a jednotnosti ve stanovení hendikepů v celé Evropě. 
- vytvořit poctivé hendikepy, které odrážejí skórovací možnosti hráčů a umožňují hráčům různých 

schopností soutěžit na srovnatelném základě. 
- nepřihlížet k vysokým výsledkům na jedné nebo více jamkách, které neodráží pravdivě hráčovy 

skórovací možnosti. 
- dosáhnout hrací hendikepy EGA, které jsou nastaveny ve vztahu k relativní hráčské obtížnosti (Course 

Rating a Slope Rating) daného hřiště. 
- dosáhnout maximální jednoduchosti pro hráče i funkcionáře. 

 

1.3 ZÁVAZKY A PRAVOMOCI NÁRODNÍCH ASOCIACÍ 
Národní asociace musí obdržet písemné schválení od EGA, aby mohla používat Hendikepový systém EGA a 
musí zajistit integritu hendikepů EGA, vydávaných pod její pravomocí. Pouze národní asociace mohou přeložit 
hendikepový systém EGA z angličtiny do svého jazyka. Překlad nemusí být doslovný a národní asociace mohou 
použít terminologii, která se běžně užívá v jejich zemi. Ovšem kvůli dosažení jednotnosti ve stanovování 
hendikepů národní asociace NESMÍ změnit ustanovení systému. Národní asociace musí poslat kopii překladu 
EGA. 
Národní asociace musí rovněž obdržet písemné schválení od USGA, aby mohla používat USGA Course Rating 
System (viz bod 3.2.). 
Organizace, které nejsou schválenými národními asociacemi, regionálními autoritami nebo členskými kluby 
nesmí používat hendikepový systém EGA ani jeho části, kromě toho, že mohou schváleným národním asociacím, 
regionálním autoritám nebo členským klubům poskytovat produkty a služby za vymezeným účelem použití 
hendikepového systému EGA. 
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Část II 
DEFINICE 

 

2. Definice 
V tomto manuálu hendikepového systému EGA je každé slovo nebo výraz, který je definován v následujících 
definicích, vytištěn kurzívou. Definice jsou uspořádány abecedně podle českých názvů. 
 

2.1 ABSOLUTNÍ OBTÍŽNOST HŘIŠTĚ (COURSE RATING) 
”Absolutní obtížnost hřiště” je hodnota, která vyjadřuje ohodnocení hráčské obtížnosti hřiště pro skreč hráče za 
normálních hracích a povětrnostních podmínek. Je vyjádřena počtem ran, zaokrouhleným na jedno desetinné 
místo, a vychází z délky hřiště a dalších překážek, které ovlivňují skórovací schopnost skreč hráče. 
 
Poznámka 1: Hřiště musí být znormováno národní asociací podle USGA Course Rating systému a nesmí být 

normováno jednotlivými kluby. Národní asociace musí obdržet písemné schválení od USGA, 
aby mohla používat USGA Rating – systém (viz bod 3.2.). 

 
Poznámka 2:  Pro zachování srozumitelnosti a jednoznačnosti je všude v textu tohoto manuálu používán 

anglický termín Course Rating. 
 

2.2 ČLENSKÝ KLUB (AFFILIATED CLUB) 
”Členský klub” je golfový klub, který je členem národní asociace nebo regionální autority. 

 

2.3 DOMOVSKÝ KLUB (HOME CLUB) 
Hráčův ”domovský klub” je ten členský klub, jehož je hráč členem. Pokud je hráč členem více než jednoho 
členského klubu, musí vybrat jeden z nich za svůj domovský klub - v tomto klubu je pak registrován podle 
Registračního řádu ČGF. 

 

2.4 EGA 
”Evropská golfová asociace” 

 

2.5 HENDIKEP EGA (EGA HANDICAP) 
”Hendikep EGA” je hendikep vydaný Národní asociací a vypočítaný a udržovaný v souladu se všemi 
ustanoveními hendikepového systému EGA. 

 

2.6 HENDIKEPOVÁ AUTORITA (HANDICAP AUTHORITY) 
”Hendikepovou autoritou” pro hráče je jeho domovský klub. Pro hráče, kteří nejsou členy žádného členského 
klubu, může národní asociace převzít odpovědnost coby hendikepová autorita. 

 

2.7 HENDIKEPOVÁ KOMISE (HANDICAP COMMITTEE) 
”Hendikepová komise” je skupina osob pověřená členským klubem spravovat hendikepový systém EGA v daném 
klubu. 

 

2.8 HENDIKEPOVÁ RÁNA (HANDICAP STROKE) 
”Hendikepová rána” je umělá rána, kterou je hráč oprávněn odečíst od svého výsledku. 
 
Poznámka: Hráč s ”plus” hracím hendikepem ke svému výsledku přičítá. 
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2.9 HENDIKEPOVÉ KATEGORIE (HANDICAP CATEGORIES) 
Přesné hendikepy EGA jsou rozděleny do následujících pěti hendikepových kategorií  
 

Hendikepová 
kategorie 

Přesný 
hendikep 

EGA 

Ochranná zóna
pro výsledky   
na 18 jamek 

Ochranná zóna
pro výsledky 
na 9 jamek 

Stablefordové body 
pod ochrannou 

zónou: přičíst pouze 

Za každý bod nad 
 36 stablefordových 

bodů odečíst: 

1 do  4,4 35 – 36 - 0,1 0,1 

2 4,5 – 11,4 34 – 36 - 0,1 0,2 

3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,1 0,3 

4 18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36 0,1 0,4 

5 26,5 – 36,0 31 – 36 33 – 36 0,2 0,5 

6 
(klubový hcp) 

37 – 54 
(klubový hcp) - - nezvyšuje se Plný počet bodů 

 
Kategorie 6 je určena pro klubové hendikepy hráčů jednotlivých klubů, které jsou pro kluby zpracovávány na 
serveru ČGF. Pravidla používání klubového hendikepu jsou uvedeny v Dodatku I. 

 

2.10 HENDIKEPOVÉ PODMÍNKY (HANDICAP CONDITIONS) 
”Hendikepové podmínky” jsou splněny pokud: 
- kolo je hráno na znormovaném hřišti členského klubu ČGF, nebo na znormovaném hřišti v zahraničí. 
- kolo je hráno na změřeném hřišti se změřenou délkou nejméně 2750 metrů pro 18 jamek nebo 1375 metrů 

pro 9 jamek 
- hřiště bylo znormováno národní asociací podle USGA Course Rating systému 
- délka hřiště, na kterém se hraje, se neliší od délky změřeného hřiště (viz odstavec 10) o více než 100 metrů 

při hře na 18 jamek a o více než 50 metrů při hře na 9 jamek 
- značky na odpališti určující odpaliště (viz Pravidla golfu) jsou umístěna na v souladu s odstavcem 10.4 
- kolo je hráno podle pravidel golfu schválených R&A Limited a podle schválených místních pravidel 
- forma hry je buď hra na rány, proti par nebo Stableford za předpokladu, že proti par a Stableford jsou hrány 

s plným hracím hendikepem 
- výsledek zapisuje vhodný zapisovatel, jak je to požadováno národní asociací  
- turnaj a výsledky jsou zpracovány na serveru ČGF 

 

2.11 HENDIKEPOVÝ SYSTÉM EGA (EGA HANDICAP SYSTEM) 
”Hendikepový systém EGA” je metoda EGA pro ohodnocení golfových dovedností tak, aby hráči s různou 
úrovní dovednosti mohli soutěžit v turnajích za srovnatelných podmínek. 
 
Každý odkaz na hendikepový systém EGA zahrnuje všechny požadavky a postupy, které jsou popsány v tomto 
systému. 
 
Termín „EGA Handicap Systém“ je registrovanou známkou EGA. 
 

2.12 HRACÍ HENDIKEP EGA (EGA PLAYING HANDICAP) 
”Hrací hendikep EGA” je počet hendikepových ran, který hráč obdrží z určené sady odpališť právě hraného 
hřiště (viz odstavec 19). 
Hrací hendikep EGA je vyjádřen celým číslem (0,5 se zaokrouhluje nahoru, ”plus” 0,5 se zaokrouhlí nahoru na 
skreč a ”plus” 1,5 na ”plus” 1) 
 
Poznámka 1: Hráč s ”plus” hracím hendikepem EGA dává hendikepové rány. 
Poznámka 2: Hrací hendikep je považován za hendikep, o kterém pojednává Pravidlo 6-2 Pravidel golfu.  
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2.13 KVALIFIKAČNÍ KOLO (QUALIFYING ROUND) 
”Kvalifikační kolo” je každé kolo kvalifikační soutěže nebo kolo hrané s úmyslem získat nesoutěžní výsledek. Při 
splnění předepsaných podmínek může jako kvalifikační kolo figurovat i kolo hrané na 9 jamek. 
 

2.14 KVALIFIKAČNÍ SOUTĚŽ (QUALIFYING COMPETITION) 
”Kvalifikační soutěž” je každá soutěž, ve které platí hendikepové podmínky a je pořádána ČGF nebo členským 
klubem ČGF. 
 

2.15 KVALIFIKAČNÍ VÝSLEDEK (QUALIFYING SCORE) 
”Kvalifikační výsledek” je každý výsledek včetně ”bez výsledku” (No Return - neodevzdaný výsledek), kterého 
je dosaženo v kvalifikačním kole, nebo každý nesoutěžní výsledek vyhovující ustanovením odstavce 18. Při 
splnění předepsaných podmínek může jako kvalifikační výsledek figurovat i výsledek uhraný na 9 jamek. 
 

2.16 NÁRODNÍ ASOCIACE (NATIONAL ASSOCIATION) 
”Národní asociace” je každá národní golfová organizace, která je členem EGA a která spravuje systém golfových 
hendikepů ve své zemi. V České republice je touto organizací Česká golfová federace (ČGF). 
 

2.17 NESOUTĚŽNÍ VÝSLEDEK (EXTRA DAY SCORE) 
”Nesoutěžní výsledek” je výsledek ve Stablefordu získaný za hendikepových podmínek jindy než v kvalifikační 
soutěži a v souladu s ustanoveními odstavce 18. 
 

2.18 OBDOBÍ POVOLENÉHO STAVĚNÍ (PERIOD FOR PREFERRED LIES) 
”Období povoleného stavění”, které určuje národní asociace, je období, během kterého platí hendikepové 
podmínky nehledě na uplatnění místního pravidla pro ”povolené stavění” jako výsledku nepříznivých podmínek 
na celém hřišti. 
 
Národní asociace může určit období povoleného stavění ve své zemi, tak jak to pokládá za nezbytné vzhledem 
ke klimatickým a jiným podmínkám.  
 

2.19 ODPALIŠTĚ (TEE) 
”Odpaliště” je prostor pro odpalování na začátku jamky. 
 

Poznámka: Ohledně podmínek umisťování značek určujících odpaliště dle Pravidel golfu viz odstavec 10. 
 

2.20 OCHRANNÁ ZÓNA (BUFFER ZONE) 
”Ochranná zóna” je rozmezí výsledků ve Stablefordu, ve kterém hráčův přesný hendikep EGA zůstává beze 
změny. 
 
Výsledek ve Stablefordu je uvnitř hráčovy ochranné zóny, pokud leží uvnitř následujících hranic pro danou 
hendikepovou kategorii: 

 
 

Hendikepová kategorie 
Ochranná zóna 

(body ve Stablefordu) 
při hře na 18 jamek 

Ochranná zóna 
(body ve Stablefordu) 

při hře na 9 jamek 
1 35 – 36 - 

2 34 – 36 - 

3 33 – 36 35 – 36 

4 32 – 36 34 – 36 

5 31 – 36 33 – 36 
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2.21 OPRAVNÝ STABLEFORDOVÝ KOEFICIENT SOUTĚŽE 
(COMPETITION STABLEFORD ADJUSTMENT) 

”Opravný stablefordový koeficient soutěže” je opravný faktor, kterým je opraven hráčův výsledek ve 
Stablefordu v každém kvalifikačním kole podle bodu 19.6.  

 
Poznámka 1: CSA se vypočítává podle postupu uvedeného v Dodatku D. 
Poznámka 2: EGA doporučuje plošné zavedení CSA počínaje rokem 2007. 
Poznámka 3: ČGF nicméně CSA zatím znovu zavádět nebude, ohledně náhradního ochranného mechanismu 

viz 17.3-h.  
 

2.22 POMĚRNÁ ČÁST HENDIKEPU (HANDICAP ALLOWANCE) 
”Poměrná část hendikepu” je procento z hracího hendikepu pro danou hendikepovou soutěž.  
Při soutěžích s hendikepem používejte procentuální část hracího hendikepu takto: 
  hra na rány:   jednotlivci  - plný rozdíl 
     dvojice   - 50% součtu (zaokrouhleno) 
  hra na jamky:  jednotlivci  - plný rozdíl 
     dvojice (jedním míčem) - 50% součtu (zaokrouhleno) 
  výběrový ”drive”: dvojice   - 60% nižšího + 40% vyššího hcp 
           hodnoty se sečtou a pak zaokrouhlí 
  Stableford:  jednotlivci  - plný hendikep 
     dvojice   - 50% součtu (zaokrouhleno) 

 

2.23 PŘESNÝ HENDIKEP EGA (EGA EXACT HANDICAP) 
”Přesný hendikep EGA” vyjadřuje golfovou dovednost hráče podle EGA na hřišti se Slope Rating 113. 
Přesný hendikep EGA je počítán v souladu s ustanoveními hendikepového systému EGA a je vyjádřen číslem 
zaokrouhleným na jedno desetinné místo. 

 
Poznámka 1: Přesný hendikep EGA je užíván pro přepočet na hrací hendikep EGA. 
Poznámka 2: Hráč s přesným hendikepem 0,0 je označován jako „scratch“ hráč. Přesné hendikepy menší než 

0,0 jsou označovány jako „plus“ hendikepy. 
Poznámka 3: Přesný hendikep EGA je použitelný pro kvalifikační soutěž pouze pokud je založen na 

nejméně čtyřech kvalifikačních výsledcích za kalendářní rok. 
 

2.24 REGIONÁLNÍ AUTORITA (AREA AUTHORITY) 
”Regionální autorita” je autorita, jmenovaná národní asociací, aby jednala v zájmu národní asociace pro účely 
hendikepového systému EGA v určité oblasti. 

 

2.25 RELATIVNÍ OBTÍŽNOST HŘIŠTĚ (SLOPE RATING) 
”Relativní obtížnost hřiště” je hodnota, která vyjadřuje relativní hrací obtížnost hřiště pro hráče, kteří nejsou 
skreč hráči, vzhledem k absolutní obtížnosti hřiště (tj. ve srovnání s hrací obtížností hřiště pro skreč hráče). 
Golfové hřiště se standardní hrací obtížností má relativní obtížnost hřiště 113. 

 
Poznámka:  Pro zachování srozumitelnosti a jednoznačnosti je všude v textu tohoto manuálu používán 

anglický termín Slope Rating. 
 

2.26 SKREČ HRÁČ (SRATCH GOLFER) 
”Skreč hráč” je zdatný golfista, jehož přesný hendikep EGA je 0,0. 
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2.27 TABULKA HRACÍCH HENDIKEPŮ EGA 
(EGA PLAYING HANDICAP TABLE) 

”Tabulka hracích hendikepů EGA” je tabulka, která určuje hrací hendikep EGA pro každý přesný hendikep EGA 
na základě hodnot Slope Rating, Course Rating a PAR pro danou sadu odpališť. 

 

2.28 TABULKA PŘIDĚLOVÁNÍ HENDIKEPOVÝCH RAN 
(HANDICAP STROKE INDEX) 

”Tabulka přidělování hendikepových ran” na výsledkovém lístku označuje pořadí jamek, na kterých má být 
přičtena nebo odečtena hendikepová rána. 
Tabulka přidělování hendikepových ran musí být vydána ve všech členských klubech (Pravidlo 33-4 pravidel 
golfu). 

 
Poznámka:  Hráč s „plusovým“ hracím hendikepem dává hřišti rány počínaje jamkou s indexem 18. 
 

2.29 USGA 
„USGA“ je registrovanou ochrannou známkou Golfové asociace USA (United States Golf Association). 

 

2.30 VÝBOR EGA PRO HENDIKEPOVÝ SYSTÉM A COURSE RATING 
(HANDICAPPING & COURSE RATING COMMITTEE OF THE EGA) 

”Výbor EGA pro hendikepový systém a Course Rating” je orgán jmenovaný výkonným výborem EGA, který 
zavádí, udržuje a reguluje hendikepový systém EGA pro přijetí přidruženými národními asociacemi. 

 

2.31 VZDÁLENOSTNÍ BOD (DISTANCE POINT) 
”Vzdálenostní bod” je poloha viditelné, trvale umístěné značky, která označuje bod, od kterého je měřena délka 
jamky. 

 
Poznámka 1: Přesné umístění vzdálenostních značek je základním předpokladem pro správné znormování 

golfového hřiště. 
Poznámka 2: S ohledem na maximální možné využití plochy odpaliště by vzdálenostní značky, jako např. 

betonové destičky, dlažební kostky nebo sloupky, měly být umístěny po stranách každého 
odpaliště proti jeho středu. Na trvalé značce by měla být v metrech nebo yardech vyznačena 
délka jamky. 

 

2.32 ZAPISOVATEL (MARKER) 
”Zapisovatel” je člen členského klubu, který je (a) držitelem hendikepu EGA nebo (b) hráč, který obdržel 
hendikep od hendikepové autority uznané národní asociací, nebo (c) jiný hráč určený hendikepovou komisí. 

 

2.33  ZMĚŘENÉ HŘIŠTĚ (MEASURED COURSE) 
”Změřené hřiště” je každé znormované hřiště, jehož změřená délka byla ověřena příslušnou národní asociací či 
regionální autoritou v souladu s požadavky USGA Course Rating systému. 
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Část III 
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ A JEHO HODNOCENÍ 

 

3. Hodnocení hřiště 

3.1  
Všechna hřiště v zemi musí být příslušnou národní asociací nebo regionální autoritou, pokud byla tato takto 
pověřena. znormována podle USGA Course Rating systému.  

3.2  
USGA Course Rating systém je majetkem USGA. 
K oprávněnému používání tohoto systému musí Národní asociace obdržet písemné schválení od USGA. 
Asociace musí postupovat přesně podle procedur, popsaných v manuálu pro USGA Course Rating. Žádné 
výjimky nejsou povoleny. Všechny výklady jsou stanoveny USGA. 
 
Text v dodatku hendikepového systému EGA je modifikovanou kopií textu v odstavcích 12 až 15 
”Hendikepového systému USGA”, účinného od 1.1.2006. Pro potřeby členských klubů ČGF je text tohoto 
dodatku k dispozici na sekretariátu ČGF.  

3.3  
Pro hendikepové účely může Členský klub musí používat pouze Course Rating a Slope Rating vydaný 
oprávněnou národní asociací nebo regionální autoritou, pokud byla tato takto pověřena. 
 
 

4. Měření hřiště 
Měření mají být provedena podle plánu nebo projekce podél vodorovné roviny od vzdálenostního bodu na 
každém odpališti ke středu jamkoviště každé jamky podle pokynů v dodatku. 
 
 

5. Změny hřiště 
Pokud byly na hřišti provedeny trvalé změny vedoucí ke zvětšení nebo zmenšení délky hřiště nebo mající 
potenciálně vliv na hrací obtížnost, členský klub musí požádat o nový Course Rating a Slope Rating oprávněnou 
národní asociaci nebo regionální autoritu, pokud byla tato takto pověřena. 
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6. Odpaliště 

6.1  
Každé hřiště musí mít alespoň dvě sady odpališť. Tato odpaliště se obecně označují jako dámská odpaliště a 
pánská odpaliště. Dále mohou existovat další odpaliště, která poskytují zvětšenou či zmenšenou hrací délku. 

6.2  
Pro ulehčení výběru správného odpaliště doporučuje EGA, aby značky, které označují prostor odpaliště, měly 
následující barvu: 
 
Mistrovská odpaliště .......................................ČERNÁ 
 
Pánská zadní odpaliště ....................................BÍLÁ 
Pánská přední odpaliště...................................ŽLUTÁ 
 
Dámská zadní odpaliště ..................................MODRÁ 
Dámská přední odpaliště .................................ČERVENÁ 
 
Přední zkrácená odpaliště................................ORANŽOVÁ 
 
Poznámka: EGA doporučuje, aby žlutá, modrá, červená a oranžová odpaliště byla znormována jak pro 

muže, tak pro ženy. 

6.3  
Všechna odpaliště musí mít dostatečnou velikost tak, aby vyhovovala pravidlům golfu. Každý soubor odpališť 
musí mít svůj vzdálenostní bod, umístěný po stranách každého odpaliště proti jeho středu. 
 
 

7. Par 
 
Par reprezentuje očekávaný výsledek „scratch“ hráče na dané jamce, přičemž je uvažována bezchybná hra za 
běžných hracích podmínek a dvě rány zahrané na jamkovišti.  
Číslo, označující par každé jamky, musí být vytištěno na výsledkovém lístku vedle čísla jamky. Par pro každou 
jamku musí být stanoven členským klubem v závislosti na délce a hrací obtížnosti každé jamky a musí ležet 
uvnitř následujících intervalů, udávajících délku v metrech: 
 

Par ŽENY MUŽI 

3 do 200 do 220 
4 180   -   390 200    -   450 
5 přes 360 přes 400 

 
Příklad: Par jamka o délce 430 metrů může být buď 4 nebo 5 v závislosti na její architektuře, efektivní herní 
délce a průměrné herní obtížnosti. 
Součet parů všech jamek nemusí nutně souhlasit s Course Rating. Pary jednotlivých jamek se používají pro 
výpočet bodů ve Stablefordu a tedy i pro účely hendikepu. 
Par nevyjadřuje obtížnost jamky či hřiště. 
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8. Povolené stavění 

8.1  
Během období povoleného stavění, tak jak je stanoveno národní asociací, platí hendikepové podmínky 
v závislosti na zavedení a zveřejnění příslušného Místního pravidla pro povolené stavění. 

8.2  
”Povolené stavění” vyžaduje místní pravidlo, které dovoluje hráči úlevu, tak jak je to definováno v následujícím 
dodatku I pravidel golfu: 
 
Jestliže míč leží v poli na nízko sekané ploše, může se beztrestně zvednout a očistit.  
Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti (upřesnění 
oblasti např. 15 cm, jedné délky hole atd.) od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na 
jamkovišti. 
Hráč může svůj míč umístit pouze jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč 
nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve 
následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát jak leží, pokud neplatí ustanovení některého jiného 
Pravidla.  
Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo jím pohne jiným způsobem, např. kutálením za 
pomoci hole, je potrestán jednou trestnou ranou. 
 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA: 
Jamková hra – ztráta jamky; Hra na rány – 2 trestné rány. 

 
Poznámka 1: „Nízko sekanou plochou” se rozumí každá část hřiště, včetně průchodů vyšší travou, posečená 

na výšku dráhy nebo níže (Pravidlo 25-2). 
 
Poznámka 2: Hendikepové podmínky jsou splněny pouze za předpokladu, že vzdálenost povolená Místní 

pravidlem k umístění míče je omezena na nejvýše 15 cm nebo takovou hodnotu, jakou národní 
asociace může uznat za oprávněnou ve výjimečných případech. 

8.3  
Místní pravidlo, které umožňuje povolené stavění, může být soutěžním výborem přijato na jedné nebo více 
jamkách, pokud podmínky na těchto jamkách jsou tak nepříznivé, že vylepšení polohy míče by pomohlo 
spravedlivé hře. Nekritické a neodůvodněné použití povoleného stavění by mělo být vyloučeno. Je třeba si 
uvědomit, že povolené stavění nemusí nutně chránit hřiště. 
Vyvěšení oznámení „Dnes se povoluje stavění“ je nedostatečné bez zveřejnění příslušného detailního Místního 
pravidla. 
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9. Zimní období 

9.1  
Národní asociace či regionální autorita mohou zavést zimní období pro celý stát či po určitou oblast. 

9.2  
Národní asociace či regionální autorita musí určit délku trvání zimního období. 

9.3  
Členský klub se musí řídit rozhodnutím příslušné Národní asociace a nemůže samovolně vyhlásit zimní období. 

9.4  
Výsledky uhrané na hřištích spadajících pod zimní období nejsou použitelné pro hendikepové účely.. 

9.5  
Kvalifikační výsledky uhrané na hřištích nespadajících pod zimní období musí být doručena hráčově Hendikepové 
autoritě či Domovskému klubu pro účely úpravy hendikepu, i když hráčův Domovský klub uplatňuje v daném 
období zimní období.. 
 
 

10. Povolená úprava měřeného hřiště 

10.1  
Každý členský klub musí usilovat o zachování délky svého změřeného hřiště po celou sezonu.  

10.2  
Hendikepové podmínky jsou splněny pouze pokud je délka změřeného hřiště nejméně 2750 metrů pro 18 jamek 
resp. 1375 pro 9 jamek. 

10.3  
Hendikepové podmínky nejsou splněny, pokud délka hřiště, na kterém se hraje, se liší od délky změřeného hřiště 
o více než 100 metrů při hře na 18 jamek a o více než 50 metrů při hře na 9 jamek. 

10.4  
Aby byly zachovány herní charakteristiky hřiště a s ohledem na odstavec 10.3 by značky na odpališti (viz 
Pravidla golfu) neměly být umístěny dále než 10 metrů od příslušné vzdálenostní značky. 
 
Poznámka: Hendikepové podmínky nejsou splněny, pokud za normálních podmínek není toto ustanovení 

splněno na více než dvou jamkách. 

10.5  
Kdykoli je to možné, měly by značky na odpališti být umístěny tak vyváženě, aby délka hraného hřiště co možná 
nejlépe odpovídala změřené délce. 
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Část IV 
URČOVÁNÍ HENDIKEPU 

 
11. EGA 

11.1  
Jedním z primárních úkolů EGA je „vytvořit, rozvíjet a upravovat EGA hendikepový systém“. Výkonný výbor 
EGA delegoval tento úkol na Výbor EGA pro hendikepový systém a Course Rating. 

11.2  
Hendikepový systém EGA byl vytvořen za účelem dosažení jednotnosti a spravedlnosti při stanovení hendikepů 
mužů i žen v celé Evropě. 
Povaha golfové hry s množstvím různých hracích podmínek činí ze stanovení hendikepu relativně nepřesnou 
operaci. Nicméně pokud jsou stejné principy uplatňovány citlivě a univerzálně všemi hendikepovými komisemi, 
může být dosaženo vysokého stupně jednotnosti. Proto je vrcholně důležité, aby všichni účastníci hendikepového 
systému EGA plnili jeho ustanovení.  

11.3  
EGA má svrchovanou pravomoc ohledně aplikace hendikepového systému EGA v Evropě. 

11.4  
EGA deleguje pravomoc hendikepového systému EGA v rámci daného státu na příslušnou národní asociaci. 

11.5  
Postupy národních asociací a členských klubů, které vydávají hendikepy EGA, musí odpovídat zásadám a 
ustanovením hendikepového systému EGA, uvedeným v dalším textu, a pravidlům golfu schválených R&A 
Rules Limited. 

11.6  
Přesný hendikep, který nebyl stanoven v plném souladu s hendikepovým systémem EGA, nemůže být označován   
jako EGA hendikep ani tak uváděn na hendikepovém dokladu. 

11.7  
Výbor EGA pro hendikepový systém a Course Rating má právo si od národní asociace kdykoli vyžádat jakékoli 
údaje týkající se správy hendikepů. 

11.8  
V případě, že sporný výklad, nejasnost či protest ohledně hendikepového systému EGA nelze vyřešit na úrovni 
národní asociace, musí být tento postoupen výboru EGA pro hendikepový systém a Course Rating, který podle 
vlastního uvážení může provést takové šetření, jaké uzná za vhodné. 
Výbor EGA pro hendikepový systém a Course Rating musí rozhodnout o každém předloženém případu a jeho 
rozhodnutí je konečné. 
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12. Práva a povinnosti národních asociací 

12.1  
Národní asociace má plnou pravomoc pro správu hendikepového systému EGA v rámci daného státu, ovšem 
s přihlédnutím ke svrchované pravomoci EGA. 

12.2  
Národní asociace jmenuje podvýbor, pod jehož pravomoc by spadala správa hendikepového systému EGA 
v daném státě.  
 
V ČGF má na starosti tuto oblast Hendikepová a normovací STK ČGF 
 
Poznámka: Národní hendikepový výbor by měl mít nejméně tři členy. 

12.3  
Národní asociace může přenést libovolnou část svých pravomocí na regionální autoritu. 

12.4  
Národní asociace se stará o znormování všech hřišť  pro své členské kluby a všech dalších hřišť uznaných pro 
hendikepové účely v daném státě. Normy hřišť musí být stanoveny v souladu s USGA Course Rating System. 

12.5  
Národní asociace musí obdržet pásemnou autorizaci od EGA, aby mohla používat hendikepový systém EGA. 

12.6  
Národní asociace zajišťuje jednotnost a správnost EGA hendikepů vydaných pod její správou. Aby byl zachován 
jednotný přístup nesmí národní asociace změnit žádné ustanovení hendikepového systému EGA ani se od něj 
odchýlit. 

12.7  
Národní asociace může, dle vlastního rozhodnutí, přijmout odpovědnost coby hendikepová autorita. 
 
Poznámka:  Pokud národní asociace přijme odpovědnost coby hendikepová autorita, musí rovněž plnit 

povinnosti uvedené v odstavcích 14 a 15, pokud je to potřeba.  

12.8  
Národní asociace má právo si kdykoli vyžádat od regionálních autorit a členských klubů informace, týkající se 
stanovení hendikepů. 

12.9  
Národní asociace řeší všechny spory, které jsou jí předloženy. Její rozhodnutí je konečné. Pokud nedokáže dojít 
k rozhodnutí, musí postoupit daný případ Výboru EGA pro hendikepový systém a Course Rating, jehož 
rozhodnutí je konečné. 

12.10  
Národní asociace může určit, že za úpravy svého přesného hendikepu je odpovědný sám hráč. 
 
V ČGF zodpovídají za úpravu přesného hendikepu EGA hendikepové komise klubů a soutěžní výbory pořádající 
soutěže.  

12.11  
Národní asociace může přijmout a zavést podmínky přijaté se zřetelem k nesoutěžním výsledkům, tak jak je 
popsáno v odstavci 18. 
 
Nesoutěžní výsledky budou v ČGF uznávány při splnění podmínek odstavce 18. 
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12.12  
Národní asociace může zavést používání Stablefodového opravného koeficientu (CSA) tak, jak je popsáno 
v Dodatku D originálu Hendikepového řádu EGA. 
 
ČGF v rámci stávajícího hendikepového systému používání CSA nezavádí. 

12.13  
Národní asociace musí určit způsob zaznamenávání kvalifikačních výsledků. 
 
Všechny výsledky a okamžitá hodnota hendikepu se zaznamenávají na serveru ČGF. Doporučuje se výsledky a 
hodnotu hendikepu zapisovat též do hendikepové karty každého hráče, a to bezprostředně po dosažení nového 
výsledku nebo po určité době, např. jednoho měsíce. Výsledky a úpravy hendikepu dle požadavku hráčů 
zaznamenává hráčům v soutěži do hendikepové karty Hendikepová komise klubu pořádajícího soutěž, nebo 
Hendikepová komise hráčova domovského klubu. Pokud z nějakého důvodu se nepodaří na serveru ČGF 
zpracovat výsledky turnaje včas, a někteří hráči se mezitím zúčastní další soutěže, server ČGF jejich výsledky 
z předcházející soutěže nezaznamená a nebudou uznány. 

12.14  
Národní asociace určuje období povoleného stavění. 

12.15  
Národní asociace určuje zimní obdob, pokud je to potřeba (viz odstavec 9). 

12.16  
Národní asociace může před přidělením přesného hendikepu EGA požadovat úspěšné složení zkoušky z pravidel 
golfu (včetně golfové etikety). 
 
V ČGF je zkouška z pravidel golfu součástí získání klubového hendikepu 54. 

12.17  
Národní asociace stanovuje postup při rozhodování o odebrání hendikepů v souladu s odstavcem 23. 

12.18  
Národní asociace stanovuje postup odvolání pro hráče, který není spokojen s rozhodnutím podle odstavce 23, 25 
a 26. 

12.19  
Národní asociace může podle svého uvážení stanovit, že EGA hendikep, který se opírá o tři a méně 
kvalifikačních výsledků za kalendářní rok, neopravňuje hráče k účasti v kvalifikační soutěži, která vyžaduje EGA 
hendikep. 
 
ČGF stanovuje, že hráč s takovým hendikepem se nemůže zúčastnit takové kvalifikační soutěže (resp. nebude do 
přijat), která ve svých podmínkách stanovuje hendikepové omezení (např. většina mistrovství republiky). Hráč 
se může účastnit běžných turnajů, nicméně jeho účast může zamítnout pořadatel a také hráč nemůže v turnaji 
získat žádnou cenu, vyjma btto ceny, pokud je tato udělována za celé startovní pole, nikoli v rámci kategorie 
(protože není jasné, do jaké kategorie hráč vlastně patří), případně vložených cen typu Longest Drive, Nearest to 
Pin či Hole-in-One. 

12.20  
Národní asociace může podle svého uvážení omezit zvýšení přesného hendikepu EGA podle odstavce 22 na 
nejvýše 2,0 rány nad nejmenší přesný hendikep EGA, který hráč dosáhl v daném kalendářním roce.  
 
ČGF toto omezení nezavádí, podobné případy budou přezkoumány v rámci povinné roční kontroly. 

12.21  
Národní asociace provádí roční kontrolu přesného hendikepu všech hráčů s přesným hendikepem „plus“ jedna a 
lepším. Účelem tohoto opatření je kontrola nad spravedlivým posuzováním přihlášek do národních a 
mezinárodních mistrovství, kde je požadován maximální přesný hendikep. 
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13. Práva a povinnosti regionální autority 

13.1  
Regionální autorita vykonává pravomoci postoupené jí národní asociací. 

13.2  
Regionální autorita má právo kdykoli si vyžádat od členských klubů informace, týkající se stanovení hendikepů. 

13.3  
Regionální autorita jmenuje výbor pro plnění předepsaných povinností. 

13.4  
Regionální autorita může dle nařízení národní asociace vystupovat jako hendikepová autorita. 
 
 

14. Práva a povinnosti členského klubu 

14.1  
Členský klub jedná jako hendikepová autorita pro všechny členy, pro které je jejich domovským klubem, přičemž 
podléhá pravomoci regionální autority a národní asociace. 
 
Výjimka: Národní asociace může vystupovat jako hendikepová autorita pro členy všech členských klubů 

v daném státě, pokud se tak rozhodne.  

14.2  
Členský klub zabezpečuje, že hendikepový systém EGA je v klubu správně používán. V případě porušení tohoto 
požadavku má národní asociace oprávnění odejmout klubu právo jednat jako hendikepová autorita nebo uložit 
taková opatření, která národní asociace považuje za odpovídající. 

14.3  
Členský klub jmenuje hendikepovou komisi, která vykonává povinnosti stanovené v odstavcích 15, 23, 25 a 26 a 
zaručuje správnost hendikepů EGA vydávaných klubem. 

14.4  
Členský klub zabezpečuje, že hendikepy jsou udržovány v souladu s hendikepovým systémem EGA. Každá 
stížnost týkající se použití systému, která nemůže být vyřešena klubem, musí být postoupena národní asociaci 
nebo regionální autoritě (pokud má regionální autorita takovou pravomoc), které mohou, pokud to uznají za 
vhodné, provést vlastní šetření. Pokud takové šetření ukáže, že členský klub porušil své pravomoci či povinnosti, 
je tento členský klub vyzván národní asociací nebo regionální autoritou, aby věc napravil. Pokud není věc 
uspokojivě vyřešena, může národní asociace klub vyloučit, nebo prohlásit, že hendikepy v tomto členském klubu 
nejsou platnými EGA hendikepy. 

14.5  
Členský klub uchovává hendikepové zápisy o vývoji hendikepu všech členů nejméně pro probíhající a minulý 
kalendářní rok. 
 
Tuto povinnost pokrývá funkcionalita serveru ČGF. 
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15. Práva a povinnosti hendikepové komise 

15.1  
Hendikepová komise (Soutěžní výbor) zhotoví seznam (na serveru ČGF je to seznam přihlášených), ve kterém 
musí být před každým kvalifikačním kolem uvedena jména startujících hráčů. Hendikepová komise zajišťuje, že 
všechny výsledky včetně „bez výsledku“ jsou vráceny komisi. 

15.2  
Hendikepová komise (Soutěžní výbor) vypočte po ukončení každého kvalifikačního kola hodnotu CSA, je-li to 
zapotřebí. 

15.3  
Hendikepová komise zaručuje svým hráčům registraci na serveru ČGF a eventuelní vydání hendikepové karty. 
Hendikepován karta není již povinný dokument hráče. Hendikepovou kartu může vydat hráči pouze jeho 
domovský klub. 

15.4  
Hendikepová komise (Soutěžní výbor) zaručuje, že všechny kvalifikační výsledky jsou okamžitě zaznamenány na 
serveru ČGF.  V případě poruchy serveru nebo poruchy telekomunikační nebo energetických medií zaručuje, že 
výsledky soutěže zpracuje na serveru ČGF okamžitě po odstranění poruch. 

15.5  
Při změně domovského klubu hráče (přestupu) postupuje hendikepová komise podle ustanovení Registračního 
řádu ČGF. 

15.6  
Hendikepová komise uplatňuje právo pozastavit hendikepy podle odstavce 23 a právo upravit hendikepy podle 
odstavce 25 a podle toho informuje hráče. 
 
Poznámka: Při uplatňování této pravomoci musí hendikepová komise postupovat v souladu s příslušnými  

právními ustanoveními. 

15.7  
Hendikepová komise  (Soutěžní výbor) má právo v den konání soutěžního kola a před jeho započetím prohlásit 
toto za nekvalifikační kolo z důvodu výjimečně špatných povětrnostních podmínek či stavu hřiště. 
 
Poznámka: Výbor by nikdy neměl označit kolo za nekvalifikační jen proto, aby obešel ustanovení 

hendikepového systému EGA a zabránit tak úpravám hendikepů. Takový postup je v rozporu 
s duchem hendikepového systému EGA. Výbor by měl hráči umožnit odevzdat tolik 
kvalifikačních výsledků, kolik je to možné. 

15.8  
Hendikepová komise provádí na konci sezóny roční kontrolu přesných hendikepů EGA všech členů (viz. 
odstavec 26).  
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16. Práva a povinnosti hráče 

16.1  
Hráč musí mít právě jeden přesný hendikep EGA, který je přidělen a zaznamenán jeho hendikepovou autoritou. 
Tento hendikep hráč používá kdekoli včetně členských klubů, kterých není členem. 

16.2  
Pokud je hráč členem více členských klubů, musí si vybrat jeden z nich za svůj domovský klub a uvědomit tento 
klub i ostatní kluby o svém výběru.  
V tomto klubu je hráč registrován ve smyslu Registračního řádu ČGF.  

16.3  
Hráč nesmí změnit svůj domovský klub, pokud tuto změnu předem neoznámí.  
Změnu klubu lze provést pouze podle ustanovení Registračního řádu ČGF. 

16.4  
Hráč zaručuje, že před začátkem hry kvalifikačního kola byla jeho účast řádně zaznamenána. Zaručuje, že při 
soutěži vrátí vedení soutěže svůj výsledkový lístek včetně neúplného výsledkového lístku.  

16.5  
Neobsazeno. 

16.6  
Hráč zaručuje, že VŠECHNY kvalifikační výsledky, ať jsou či nejsou úplné, jsou předány jeho hendikepové 
autoritě. Pokud hraje v členském klubu, který není jeho domovským klubem, je hráč povinen nahlásit všechny své 
výsledky svému domovskému klubu.  
V soutěžích členských klubů ČGF jsou výsledky zpracovávány na serveru ČGF a není třeba je hlásit. Hráč sám 
nahlašuje výsledky (včetně skrečování – „bez výsledku“) ze soutěží v zahraničí. 

16.7  
Hráč musí před hrou v soutěžích pořádaných členskými kluby zajistit, aby všechny příslušné změny jeho 
přesného hendikepu EGA byly provedeny. 

16.8  
Hráč musí na všech výsledkových lístcích, které odevzdává po kvalifikačním kole, uvádět svůj hrací hendikep. 
Pro hendikepové účely pak musí uvést i svůj současný přesný hendikep EGA, a to i kdyby se jednalo o soutěž 
hranou bez hendikepů. 
Tento požadavek je pokryt funkcionalitou serveru ČGF.  

16.9  
Hráč musí odevzdat nejméně čtyři (4) kvalifikační výsledky za každý kalendářní rok, aby poskytl své 
hendikepové autoritě dostačenou informaci o svých herních schopnostech a umožnit ji tak potvrzení či úpravu 
přesného hendikepu EGA v rámci roční kontroly. 
Tato podmínka platí od roku 2007. 
 
Poznámka: Pokud hráč odevzdá méně než čtyři (4) kvalifikační výsledky včetně ”bez výsledku”, nebude jeho 

EGA hendikep statisticky podložený, jelikož nemusí  správně odrážet jeho skórovací schopnosti, 
a hráč tak nemusí být přijat do kvalifikačních soutěží, které vyžadují EGA hendikep. Takový 
hendikep je nicméně možno použít pro společenskou a přátelskou hru. 
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17. Kvalifikační výsledky 

17.1  
Výsledky hrané na 18 jamek, které musí být zaznamenány na serveru ČGF, jsou: 
 
a. Kvalifikační výsledky, podle definice po přepočtu na stablefordové body, dosažené ve hře na rány, z 

kvalifikací na rány pro soutěže v jamkové hře, ve hře Proti par a ze soutěží Stableford. 
b. Kvalifikační výsledky uvnitř příslušné ochranné zóny nebo lepší z každého kola zrušeného soutěžním 

výborem. 
c. Výsledky z kvalifikačních kol, ve kterých byl  hráč z jakéhokoli důvodu diskvalifikován během hry nebo po 

skončení hry. 
d. Kvalifikační výsledky hrané na 18 jamek na změřeném hřišti s odchylkou délky menší než 100 metrů. 
e. Kvalifikační výsledky hrané na změřeném hřišti, kde se uplatňuje místní pravidlo pro povolené stavění 

v souladu s odstavcem 8. 
f. Nesoutěžní výsledky dle odstavce 18. 

17.2  
Nesoutěžní výsledky hrané na 9 jamek budou započteny jako kvalifikační výsledky za následujících podmínek: 
 
a. Platí všechna ustanovení odstavce 17.1 s výjimkou ustanovení (d). 
b. Hřiště musí mít vydanou normu pro hru na 9 jamek. 
c. Počet hendikepových ran, které hráč obdrží se vypočte podle následujícího vzorce: 

( Přesný hendikep EGA x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Par) ) / 2 
Rány se pak přidělují podle příslušné tabulky přidělování hendikepů. 

d. Hendikepové podmínky jsou splněny, pokud není délka změřeného hřiště menší než 1375 metrů a pokud se 
délka hraného hřiště neliší od změřené délky o více než 50 metrů. 

e. Pouze hráči hendikepových kategorií 3, 4, 5 a 6 mohou pro hendikepové účely odevzdávat nesoutěžní 
výsledky hrané na 9 jamek. 

f. Národní asociace může omezit počet nesoutěžních výsledků hraných na 9 jamek odevzdaných v jednom 
kalendářním roce. 
ČGF neomezuje počet odevzdaných nesoutěžních výsledků hraných na 9 jamek v jednom kalendářním roce. 

g. Hráč může odevzdat nesoutěžní výsledek na 9 jamek pouze po odehrání 9ti jamkového kola. Tento výsledek 
nesmí být součástí výsledku na 18 jamek. 

h. Hráč může v jednom dni odevzdat pouze jeden nesoutěžní výsledek na 9 jamek. 
i. Pro účely úpravy hendikepu se k hráčovu výsledku na 9 jamek připočte 18 Stablefordových bodů. Výsledky 

hrané na 9 jamek musí být v hráčově hendikepovém záznamu jednoznačně identifikovatelné. 
j. Pro nesoutěžní výsledky na 9 jamek se použijí následující ochranné zóny: 

 

Hendikepová kategorie 
Ochranná zóna 

(body ve Stablefordu) 
při hře na 9 jamek 

3 35 – 36 

4 34 – 36 

5 33 – 36 
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17.3  
Následující výsledky NEJSOU uznány za kvalifikační výsledky: 
 
a. Výsledky získané při jakékoli formě hry čtyřmi míči (fourball). 
b. Výsledky získané při soutěži, kde hráči vystupují v libovolné formě jako partneři. 
c. Pro hráče hendikepových kategorii 1 a 2 výsledky hrané na méně než 18 jamek. 
d. Výsledky, získané při soutěži, která nesplňuje hendikepové podmínky nebo není hrána v souladu s pravidly 

golfu, např. v soutěži, která omezuje povolený počet holí na méně než 14. 
e. Výsledky získané v soutěži, která není organizována hendikepovou autoritou, nebo když taková soutěž není 

řízena členským klubem nebo nebyla předem národní asociací nebo regionální autoritou prohlášena za 
kvalifikační soutěž. 

f. Kvalifikační výsledky horší než příslušná ochranná zóna z každého kola zrušeného soutěžním výborem. 
g. Všechny výsledky z kola, které bylo před započetím prohlášeno za nekvalifikační. 
h. Přepočtené kvalifikační výsledky horší než příslušná ochranná zóna z každého kola prohlášeného soutěžním 

výborem za „pouze pro snižování“ (Reduction Only, R/O). 
 
Jelikož ČGF nezavádí mechanismus CSA, zavádí (povinně) následující obdobný ochranný mechanismus: 
Pokud z jakéhokoli důvodu uhrálo výsledek v příslušné ochranné zóně nebo lepší méně než deset (10) 
procent všech hráčů, Soutěžní výbor musí prohlásit toto kolo za „pouze pro snižování“ (Reduction Only, 
R/O). Toto opatření bude pokryto funkcionalitou serveru ČGF a bude prováděno automaticky! 

 
i. Pokud byl hráč diskvalifikován před zahájením hry, nebo pokud hráč nenastoupil z jakéhokoli důvodu do 

dalšího kola vícekolové soutěže. 
 
 

18. Nesoutěžní výsledek 

18.1  
Národní asociace (ČGF) přijímá a zavádí podmínky, které se vztahují na nesoutěžní výsledek (bod 12.6). 

18.2  
Nesoutěžní výsledek je stablefordový výsledek získaný při hendikepových podmínkách jinak než ve kvalifikační 
soutěž. Pro účely úpravy hendikepu se použije, pokud je v souladu s ustanoveními bodů 18.3, 18.4 a 18.5.  

18.3  
Hráč může zahrát nesoutěžní výsledek pouze na hřištích, určených národní asociací. 
 
ČGF umožňuje odevzdat nesoutěžní výsledek z libovolného znormovaného hřiště.  

18.4  
Nesoutěžní výsledek mohou odevzdat pouze hráči hendikepových kategorií 3, 4, 5 a 6. 

18.5  
Nesoutěžní výsledek se započítává pro výpočet hendikepu pokud: 
a. se hráč PŘED zahájením kola nahlásí v recepci klubu, ohlásí spoluhráče resp.zapisovatele, počet jamek, 

které bude hrát (tj. 9 nebo 18) a zaplatí administrativní a hrací poplatky 
b. spoluhráč-zapisovatel musí mít hcp 36,0 nebo nižší 
c. recepce klubu přihlásí hráče na serveru ČGF a vydá hráči i spoluhráči scorekartu včetně jména a datumu 
d. hráč je povinen po ukončení kola scorekartu odevzdat. Odevzdaný výsledkový lístek musí být podepsán 

zapisovatelem a hráčem 
e. recepce klubu zadá výsledky na serveru ČGF 

18.6  
Neobsazeno 
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18.7  
Pokud hráč po ohlášení úmyslu hrát nesoutěžní výsledek neodevzdá svůj výsledkový lístek, pro hendikepové 
účely bude započítáno ”bez výsledku” (No Return) – zvýšení se provede podle hendikepové kategorie. Recepce 
klubu zadá na server ČGF u výsledku hráče "SKREČ se zvýšením hcp".  

18.8  
Na základě nesoutěžního výsledku nelze snížit hráčův přesný hendikep do hendikepové kategorie 1 nebo 2. 

18.9  
Národní asociace může omezit počet nesoutěžních výsledků odevzdaných v jednom kalendářním roce. 
ČGF neomezuje počet odevzdaných nesoutěžních výsledků v jednom kalendářním roce. 
 
 

19. Hrací hendikep; Hrací hendikep EGA  

19.1  
Hrací hendikep je počet hendikepových ran, který hráč obdrží při hře z určité sady odpališť hraného hřiště. 

19.2  
Pokud je hrací hendikep EGA záporný (”plus” hrací hendikep EGA), hráč dává hendikepové rány počínaje 
jamkou s hendikepovým indexem 18. 

19.3  
Hráčův hrací hendikep je stanoven dosazením přesného hendikepu do vzorce pro hrací hendikep EGA: 
 
Hrací hendikep = Přesný hendikep x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Par) 
 
Hrací hendikep je vyjádřen celým číslem (0,5 se zaokrouhluje nahoru, ”plus” 0,5 se zaokrouhlí nahoru na skreč a 
”plus” 1,5 na ”plus” 1). 

19.4  
Hráčův hrací hendikep EGA může být rovněž stanoven dosazením přesného hendikepu do tabulky hracích 
hendikepů EGA daného hřiště (viz příloha č.1). 

19.5  
Poměrná část hendikepu je počet ran, které hráč obdrží/dává v rámci hendikepové soutěže. Určuje se jako 
procentní část hracího hendikepu daná Soutěžním výborem řídícím soutěž. 

19.6  
Hendikepové rány jsou přiřazeny na jamkách podle tabulky přidělování hendikepových ran, uvedené na 
výsledkovém lístku. 

19.7  
Hrací hendikep, získaný přepočtem z přesného hendikepu EGA, může být vyšší než nejvyšší možný přesný 
hendikep EGA. 

19.8  
Podle hendikepového systému EGA zahraje hráč přesně na svůj hendikep, pokud dosáhne výsledku 36 
stablefordových bodů. 
 
Poznámka: Hrací hendikep u klubového hendikepu se stanoví podle pravidel Dodatku I. 
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20. Stableford 

20.1  
Pro potřeby stanovení hendikepu musí být všechny kvalifikační výsledky převedeny na stablefordové body při 
uplatnění plného hracího hendikepu. 

20.2  
Důvodem použití stablefordových bodů pro stanovení hendikepu je snaha o snížení vlivu zvláště špatného 
výsledku na jednotlivé jamce, který pravdivě neodráží herní schopnosti hráče. 

20.3  
Pro potřeby stanovení hendikepu jsou přiznány stablefordové body ve vztahu k paru každé jamky, a to 
následujícím způsobem: 
 
Čistý výsledek na jamce Body 
Více než jedna rána nad par nebo žádný výsledek........................................................................................0 
Jedna rána nad par.........................................................................................................................................1 
Par.................................................................................................................................................................2 
Jedna rána pod par ........................................................................................................................................3 
Dvě rány pod par ..........................................................................................................................................4 
Tři rány pod par ............................................................................................................................................5 
Čtyři rány pod par .........................................................................................................................................6 

20.4  
Neobsazeno. 

20.5  
Každý výsledek v kvalifikační soutěži proti par MUSÍ být přepočten na stablefordový výsledek připočtením 36 
bodů k hráčovu konečnému výsledku.  
Příklad: 
 2 down  : -2 + 36 = 34 stablefordových bodů 
 5 up  :  5 + 36 = 41 stablefordových bodů 
 All square :  0 + 36 = 36 stablefordových bodů. 

20.6  
Pokud národní asociace používá mechanismus CSA, musí být tento faktor vypočten po každém kvalifikačním 
kole použitím postupu podle Dodatku D. 
 
 

21. Získání přesného hendikepu EGA 

21.1  
EGA hendikep může získat pouze člen členského klubu nebo hráč, jehož hendikepovou autoritou je národní 
asociace.  
 
ČGF funguje jako hendikepová autorita pro všechny členy Centrální mimoklubové registrace (CMR). 

21.2  
Maximální přesný hendikep EGA je 36,0 pro muže i ženy. 
Hrací hendikep, získaný přepočtem z přesného hendikepu EGA, může být vyšší než nejvyšší možný přesný 
hendikep EGA. 
 
Poznámka: Ohledně klubových hendikepů 37-54 viz Dodatek I. 
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21.3  
K získání hendikepu EGA musí hráč odevzdat nejméně 3 kvalifikační výsledky hrané buď na 18 nebo 9 jamek. 
Tyto výsledky mohou být uhrány na libovolném znormovaném hřišti. Všechny tyto výsledky musí být 
podepsané jak hráčem, tak i zapisovatelem. Nejméně jeden z výsledků musí odpovídat 36 a více Stablefordovým 
bodům, když hráč dostává takový počet hendikepových ran, jako hráč s hendikepem EGA 36,0, tj. 
 
36 * ( Slope Rating / 113 ) + ( Course Rating – Par ) 
 
Tento počet hendikepových ran lze získat také aplikací tabulky hracích hendikepů pro příslušné hřiště na 
hendikep EGA 36,0. 
 
Má-li hráč klubový hendikep, pak výše uvedená podmínka je ekvivalentní tomu, že alespoň jeden z jeho 
odevzdaných výsledků by ho opravňoval k úpravě hendikepu na hodnotu menší než 37. 

21.4  
Počáteční přesný hendikep EGA je pak vypočítán na základě nejlepšího z předložených tří stablefordových 
výsledků, a to následujícím způsobem: 
 
přesný hendikep EGA = 36 – (nejlepší stablefordový výsledek – 36) * 113 / Slope Rating 

21.5  
Hendikepová komise může hráči přidělit počáteční nebo obnovovaný celočíselný přesný hendikep EGA nižší než 
vypočtený na základě pravidel uvedených výše, pokud má důvod předpokládat, že nižší přesný hendikep EGA 
lépe odpovídá hráčovým schopnostem. 
Ve výjimečných případech může být hráči přidělen vyšší přesný hendikep EGA než vypočtený na základě 
pravidel uvedených výše. 

21.6  
Hráč namůže obdržet hendikep EGA 36,0, jestliže neodevzdal žádný Stablefordový výsledek, který by ho 
k tomu podle odstavce 21.3 opravňoval. 

21.7  
ČGF nepožaduje, aby hráč k získání hendikepu EGA skládal zkoušku z Pravidel golfu a Etikety, jelikož tato je 
již součástí získání klubového hendikepu. 

21.8  
Přidělení počátečního hendikepu EGA v hendikepové kategorii 1 nebo 2 (ať už při prvním získání nebo 
znovuobnovení neaktivního hendikepu) podléhá schválení ČGF. 
 
 

22. Změna hendikepu 

22.1  
Definice 2.17 rozděluje přesné hendikepy EGA do pěti hendikepových kategorií. 

22.2  
Všechny kvalifikační výsledky, které hráč získal, musí být převedeny do Stablefordových bodů a musí být zadány 
na serveru ČGF hendikepovou komisí v  pořadí, v jakém byly uhrány.  

22.3  
Pro každý odevzdaný kvalifikační výsledek musí být evidováno: 
a. datum odehrání 
b. datum zadání 
c. Stablefordové skóre 
d. CSA, je-li používáno 
e. Přepočtené Stablefordové skóre (při použití CSA) 
 f. Upravený přesný hendikep 
g. Další údaje, pokud je to potřeba 
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22.4  
Hráč musí odevzdat nejméně čtyři (4) kvalifikační výsledky za každý kalendářní rok, aby poskytl své 
hendikepové autoritě dostačenou informaci o svých herních schopnostech a umožnit ji tak potvrzení či úpravu 
přesného hendikepu EGA v rámci roční kontroly. 

22.5  
Pouze následující přesné hendikepy budou upravovány v souladu s ustanoveními 22.8 – 22.15: 
a. Přesné hendikepy, které byly potvrzené při roční kontrole jako založené na čtyřech (4) a více kvalifikačních 

výsledcích v předchozím kalendářním roce 
b. Přesné hendikepy založené na čtyřech (4) a více kvalifikačních výsledcích v daném kalendářním roce 
c. Přesné hendikepy získané v předchozím nebo aktuálním kalendářním roce podle odstavce 21. 
d. Přesné hendikepy, které byly reaktivovány pro soutěžní golf podle ustanovení 22.7. 
Takovéto hendikepy musí být v hendikepových záznamech jednoznačně identifikovatelné jako hendikepy 
udržované v plném souladu s hendikepovým řádem EGA a umožňují svému držiteli účast v kvalifikačních 
soutěžích. 

22.6  
Přesný hendikep založený na třech (3) či méně kvalifikačních výsledcích z předchozího kalendářního roku není 
založen na dostatečné informaci a nemůže být spolehlivě ověřen a jako takový nemusí pravdivě odrážet herní 
schopnosti hráče. Takový přesný hendikep je neaktivní a neměl by být měněn v rámci roční kontroly. 
V následujícím roce pak takový přesný hendikep nebude upravován v souladu s ustanoveními 22.8 – 22.15. 
Neaktivní přesným hendikepem by neměl  - na základě rozhodnutí jeho domovského klubu, jiného členského 
klubu nebo národní asociace – umožnit hráči účast v kvalifikačních soutěžích vyžadujících EGA hendikep, 
nicméně může být používán pro společenskou a přátelskou hru. 
 
Ohledně omezení hráčů s neaktivním hendikepem v rámci ČGF – viz 12.19. 

22.7  
Neaktivní přesný hendikep bude znovu aktivován pro soutěžní hru a upravován v souladu s ustanoveními 22.8 – 
22.15, jakmile hráč odevzdá tři (3) výsledky uhrané za hendikepových podmínek  v jednom kalendářním roce. 
Nový přesný hendikep hráče bude vypočítán na základě jeho posledního přesného hendikepu a tří nejnověji 
odevzdaných výsledcích. 
 
Poznámka 1: Hendikepová komise by měla překontrolovat hráčův nový přesný hendikep podle ustanovení 

odstavce 25. 
 
Poznámka 2: Jestliže hendikepová komise (Soutěžní výbor) umožní hráči účast v kvalifikační soutěži, hráč 

by neměl mít za normálních okolností možnost vyhrát v soutěži cenu. 

22.8  
Pokud hráč odevzdá kvalifikační výsledek spadající do jeho příslušné ochranné zóny, jeho přesný hendikep EGA 
se nezmění.  

22.9  
Pokud hráč odevzdá kvalifikační výsledek s méně stablefordovými body, než odpovídá jeho ochranné zóně, nebo 
odevzdá výsledek ”bez výsledku” (No Return), zvýší se jeho přesný hendikep EGA o 0,1 pro hendikepové 
kategorie 1 až 4 a o 0,2 pro hendikepovou kategorii 5.  

22.10  
Pokud hráč odevzdá kvalifikační výsledek 37 nebo více stablefordových bodů, jeho přesný hendikep EGA je 
snížen o počet stablefordových bodů, přesahujících 36, násobený koeficientem pro danou hendikepovou 
kategorii. 
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22.11  
Přesný hendikep EGA se upravuje podle následující tabulky, s odkazem na tabulku úprav hendikepů v příloze 
č.2: 
 

Hendikepová 
kategorie 

Přesný 
hendikep 

EGA 

Ochranná zóna
pro výsledky   
na 18 jamek 

Ochranná zóna
pro výsledky 
na 9 jamek 

Stablefordové body 
pod ochrannou 

zónou: přičíst pouze 

Za každý bod nad 
 36 stablefordových 

bodů odečíst: 

1 do  4,4 35 – 36 - 0,1 0,1 

2 4,5 – 11,4 34 – 36 - 0,1 0,2 

3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,1 0,3 

4 18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36 0,1 0,4 

5 26,5 – 36,0 31 – 36 33 – 36 0,2 0,5 

6 
(klubový hcp) 

37 – 54 
(klubový hcp) - - nezvyšuje se Plný počet bodů 

 
 
Přesný hendikep EGA nelze zvýšit na hodnotu větší než 36,0. 
 
Příklad: 
Pokud hráč s hendikepem 11,2 odevzdá stablefordový výsledek 32 bodů, jeho přesný hendikep EGA se změní na 
11,3. Pokud pak získá stablefordový výsledek 42 bodů, jeho přesný hendikep EGA je okamžitě snížen o 6 x 0,2 = 
1,2 , tj. na přesný hendikep EGA 10,1. 

22.12  
Pokud má být hráčův přesný hendikep EGA snížen tak, že přejde z vyšší hendikepové kategorie do nižší 
hendikepové kategorie, musí být snížen podle koeficientu odpovídajícího vyšší kategorii pouze dokud přesný 
hendikep EGA nepřejde do nižší kategorie a další snižování se již provádí podle koeficientu příslušejícího nižší 
kategorii. 
 
Příklad: 
Pokud hráč s hendikepem 19,1 odevzdá stablefordový výsledek 42 bodů, jeho přesný hendikep EGA se sníží 
následujícím způsobem: 
19,1 – (2 x 0,4) = 19,1 – 0,8 = 18,3 
18,3 – (4 x 0,3) = 18,3 – 1,2 = 17,1 

22.13  
Úpravy hráčova přesného hendikepu by měly být provedeny jeho hendikepovou autoritou co nejdříve. 
V běžných případech je toto zajišťováno funkcionalitou serveru ČGF. 

22.14  
Hráčův přesný hendikep nelze snížit do hendikepové kategorie 1 nebo 2 na základě nesoutěžního výsledku. 

22.15  
S výjimkou zvýšení podle odstavce 25 a 26 může národní asociace podle svého uvážení omezit zvýšení 
přesného hendikepu EGA podle odstavce 22 na nejvýše 2,0 rány nad nejmenší přesný hendikep EGA, který hráč 
dosáhl v daném kalendářním roce. 
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23. Pozastavení a ztráta hendikepu 

23.1  
Hendikepová komise hráčovy hendikepové autority může pozastavit jeho EGA hendikep, pokud podle jejího 
názoru hráč trvale nebo zjevně nedodržuje závazky, uložené hendikepovým systémem EGA.  

23.2  
Pokud po odpovídajícím prozkoumání hendikepová autorita hráče zjistí, že hráč neodevzdal kvalifikační 
výsledky z jiných (zahraničních) hřišť, může jeho EGA hendikep pozastavit na tak dlouho, jak bude považovat za 
potřebné k získání potřebných informací a odpovídající úpravě hráčova hendikepu. 

23.3  
Hráč musí být informován o době pozastavení a o dalších uložených podmínkách. Žádnému hráči nesmí být 
pozastaven hendikep bez toho, aniž by měl možnost osobního projednání případu před hendikepovou komisí 
nebo jiným orgánem své hendikepové autority. 

23.4  
Prohřešky spáchané v rámci domovského klubu hráče projednává a opatření vydává domovský klub, ve všech 
ostatních případech pak hráčova hendikepová autorita, pokud národní asociace neurčí jinak. 

23.5  
Pokud je hráč členem více členských klubů, pouze jeho domovský klub může pozastavit jeho EGA hendikep. 

23.6  
Pokud je hráč dočasně zbaven členství ve svém domovském klubu, jeho přesný hendikep EGA je automaticky 
pozastaven do doby, dokud není členství obnoveno. 

23.7  
Hráč s pozastaveným hendikepem se nemůže zúčastnit žádné soutěže, která vyžaduje hendikep EGA. 
 
ČGF stanovuje, že hráč s pozastaveným hendikepem se může účastnit nejvýše turnajů pořádaných jeho 
domovským klubem, ve kterých není vypsáno žádné hendikepové omezení, ale i tak může jeho účast  být 
zamítnuta a také hráč nemůže v turnaji získat žádnou cenu, vyjma btto ceny, pokud je tato udělována za celé 
startovní pole, případně vložených cen typu Longest Drive, Nearest to Pin či Hole-in-One. 

23.8  
Pozastavení hendikepu se vztahuje na všechny členské kluby, jichž hráč je či se stane členem po dobu 
pozastavení hendikepu. 

23.9  
Národní asociace rozhoduje v odvolacím řízení, které může hráč požadovat, pokud je nespokojen s rozhodnutím 
podle předchozích bodů. 
 
Poznámka: Při uplatňování pravomocí podle ustanovení 23.1 – 23.7 musí příslušný výbor postupovat 

v souladu s příslušnými právními ustanoveními. 

23.10  
Kromě případu, kdy hráč mění svou hendikepovou autoritu, zaniká jeho EGA přesný hendikep, jakmile přestal 
být členem členského klubu nebo národní  asociace. 
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24. Obnovení hendikepu 

24.1  
Hráč, jehož přesný hendikep byl pozastaven podle ustanovení 23.1 nebo 23.2 může znovu získat přesný hendikep 
takovým způsobem, jak rozhodne s ohledem na ustanovení 24.3 hendikepová komise jeho hendikepové autority. 

24.2  
Pokud je hráčův přesný hendikep EGA obnoven do 12 měsíců od data, kdy byl hendikep pozastaven, nebo zanikl 
podle ustanovení 23.6 nebo 23.10, je obnovený hendikep roven jeho poslednímu platnému hendikepu. Ve všech 
ostatních případech je hráči přidělen nový přesný hendikep EGA až po vyhovění všem požadavkům odstavce 21. 

24.3  
Při přidělování nového hendikepu hráči bere hendikepová komise ohled na poslední platný hendikep. Přidělení 
nového hendikepu EGA v hendikepové kategorii 1 nebo 2 podléhá schválení ČGF. 
  
 

25. Obecné pravomoci a povinnosti hendikepové komise 

25.1  
Kdykoli se hendikepová komise hráčovy hendikepové autority domnívá, že hráčův přesný hendikep EGA je příliš 
vysoký a neodráží jeho současné hrací schopnosti, musí hendikepová komise, případně v souladu s ustanovením 
25.3, snížit jeho přesný hendikep EGA nejméně o jednu celou ránu na hodnotu, kterou považuje za odpovídající. 

25.2  
Kdykoli se hendikepová komise hráčovy hendikepové autority domnívá, že hráčův přesný hendikep EGA je příliš 
nízký a neodráží jeho současné hrací schopnosti, musí hendikepová komise zvýšit jeho přesný hendikep EGA 
nejméně o jednu celou ránu na hodnotu, kterou považuje za odpovídající. 

25.3  
Pokud hendikepová komise rozhodla, že přesný hendikep hráče kategorie 1 nebo 2 má být snížen nebo že přesný 
hendikep EGA hráče kategorie 3 a vyšší má být snížen do hendikepové kategorie 1 nebo 2, musí hendikepová 
komise oznámit záležitost ČGF. Snížení pak nabývá účinnosti až po schválení ČGF. 

25.4  
Při rozhodování o tom, zda provést nebo doporučit úpravu hendikepu musí hendikepová komise hráčovy 
hendikepové autority zvážit všechny dostupné informace týkající se hráčových golfových schopností. Konkrétně 
musí zvážit: 
a. Počet odehraných kol 
b. Počet odehraných kol  ve vztahu k počtu odevzdaných kvalifikačních výsledků 
c. Počet všech odevzdaných kvalifikačních výsledků včetně výsledků v ochranné zóně a horších, ne jen 

výsledků lepších, než odpovídá hráčovu přesnému hendikepu 
d. Hráčovy výsledky v jiných formách hry - ve hře na jamky či ve hře čtyřmi míči a v ostatních 

nekvalifikačních soutěžích 
 

Poznámka: Hendikepová komise by měla volit razantnější přístup u hráčů, úroveň jejichž hry se rapidně 
zlepšuje, a naopak. 

25.5  
Hendikepová komise informuje hráče o každé změně přesného hendikepu EGA podle tohoto odstavce. Tato 
změna vstupuje v platnost v okamžiku, kdy byl hráč o úpravě informován. 
 
Poznámka 1: Jestliže hráč nesouhlasí s rozhodnutím hendikepové komise, musí mu být umožněno obhájit své 

stanovisko před hendikepovou komisí. Při této příležitosti by hráč měl být také informován o 
svých povinnostech vyplývajících z hendikepového systému EGA. 

 
Poznámka 2: Při uplatňování pravomocí podle ustanovení 25.1 – 25.4 musí příslušný výbor postupovat 

v souladu s příslušnými právními ustanoveními. 
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25.6  
Národní asociace stanovuje postup odvolání pro hráče, který není spokojen s rozhodnutím podle předchozích 
ustanovení. 
 
Odvolací instancí je v tomto případě hendikepová komise STK ČGF, jejíž rozhodnutí je konečné. 

25.7  
Hendikepová komise nebo jiný orgán, který organizuje soutěž v klubu, který není hráčovou hendikepovou 
autoritou, může, pokud má podstatné důvody usuzovat, že hráčův přesný hendikep EGA je příliš vysoký, snížit 
jeho hendikep. Jakékoli snížení provedené podle tohoto bodu se vztahuje pouze na soutěž, pro kterou bylo 
provedeno. Hráčův domovský klub musí být informován a seznámen se všemi detaily. 
 
V rámci funkcionality serveru ČGF se toto provede tak, že pořadatel zadá hráče jako cizince s příslušně 
upraveným hendikepem. Příslušnou úpravu hráčova skutečného hendikepu pak musí provést hráčova 
hendikepová autorita, které je pořadatel neprodleně povinen zaslat všechny detailní informace. Každý takový 
případ je pořadatel také povinen neprodleně nahlásit STK ČGF. 
 
 

26. Roční kontrola hendikepu 

26.1  
Hendikepová komise hendikepové autority je povinna provést roční kontrolu co nejdříve po konci roku (sezóny). 
Roční kontrola je povinná pro všechny hráče. 

26.2  
Základním předpokladem pro spravedlivou kontrolu je odevzdání nejméně čtyř (4) kvalifikačních výsledků 
v období mezi dvěmi ročními kontrolami. 

26.3  
V rámci roční kontroly hendikepová komise potvrdí nebo upraví (nahoru nebo dolů) přesný hendikep hráče, 
který odevzdal nejméně čtyři (4) kvalifikační výsledky v uplynulém kalendářním roce v souladu s ustanoveními 
odstavce 25. Viz též Dodatek L originálu hendikepového řádu EGA. 
 
Poznámka:  Takovéto hendikepy musí být v hendikepových záznamech jednoznačně identifikovatelné jako 

hendikepy udržované a zkontrolované v plném souladu s hendikepovým řádem EGA a 
umožňují svému držiteli účast v kvalifikačních soutěžích. 

26.4  
Přesný hendikep založený na třech (3) či méně kvalifikačních výsledcích z předchozího kalendářního roku není 
založen na dostatečné informaci a nemůže být spolehlivě ověřen a jako takový nemusí pravdivě odrážet herní 
schopnosti hráče. Takový přesný hendikep se stává neaktivním a zůstává nezměněn až do odevzdání tří výsledků 
uhraných za hendikepových podmínek v následujícím roce (viz ustanovení 22.6 a 22.7). 

26.5  
K tomu, aby snadněji identifikovala hráče, jejichž hendikep by měl být potenciálně upraven, může hendikepová 
komise používat software založený na doporučeních EGA uvedených v Dodatku L hendikepového řádu EGA. 
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Část V 
PŘÍLOHY A DODATKY 

Příloha č.1 - tabulka hracích hendikepů EGA 

70 70 70 70

+6,2 - +5,4 +4 +4,5 - +3,6 +4 +4,8 - +4,0 +3 +3,4 - +2,7 +3
+5,3 - +4,6 +3 +3,5 - +2,7 +3 +3,9 - +3,1 +2 +2,6 - +1,8 +2
+4,5 - +3,7 +2 +2,6 - +1,7 +2 +3,0 - +2,2 +1 +1,7 - +0,9 +1
+3,6 - +2,8 +1 +1,6 - +0,8 +1 +2,1 - +1,4 0 +0,8 - 0,0 0
+2,7 - +2,0 0 +0,7 - 0,1 0 +1,3 - +0,5 1 0,1 - 0,9 1
+1,9 - +1,1 1 0,2 - 1,1 1 +0,4 - 0,4 2 1,0 - 1,8 2
+1,0 - +0,2 2 1,2 - 2,0 2 0,5 - 1,3 3 1,9 - 2,7 3
+0,1 - 0,6 3 2,1 - 3,0 3 1,4 - 2,1 4 2,8 - 3,6 4

0,7 - 1,5 4 3,1 - 3,9 4 2,2 - 3,0 5 3,7 - 4,5 5
1,6 - 2,4 5 4,0 - 4,8 5 3,1 - 3,9 6 4,6 - 5,4 6
2,5 - 3,3 6 4,9 - 5,8 6 4,0 - 4,8 7 5,5 - 6,3 7
3,4 - 4,1 7 5,9 - 6,7 7 4,9 - 5,6 8 6,4 - 7,2 8
4,2 - 5,0 8 6,8 - 7,7 8 5,7 - 6,5 9 7,3 - 8,1 9
5,1 - 5,9 9 7,8 - 8,6 9 6,6 - 7,4 10 8,2 - 9,0 10
6,0 - 6,7 10 8,7 - 9,6 10 7,5 - 8,3 11 9,1 - 9,9 11
6,8 - 7,6 11 9,7 - 10,5 11 8,4 - 9,1 12 10,0 - 10,8 12
7,7 - 8,5 12 10,6 - 11,4 12 9,2 - 10,0 13 10,9 - 11,7 13
8,6 - 9,3 13 11,5 - 12,4 13 10,1 - 10,9 14 11,8 - 12,6 14
9,4 - 10,2 14 12,5 - 13,3 14 11,0 - 11,8 15 12,7 - 13,5 15

10,3 - 11,1 15 13,4 - 14,3 15 11,9 - 12,7 16 13,6 - 14,4 16
11,2 - 11,9 16 14,4 - 15,2 16 12,8 - 13,5 17 14,5 - 15,3 17
12,0 - 12,8 17 15,3 - 16,1 17 13,6 - 14,4 18 15,4 - 16,2 18
12,9 - 13,7 18 16,2 - 17,1 18 14,5 - 15,3 19 16,3 - 17,1 19
13,8 - 14,6 19 17,2 - 18,0 19 15,4 - 16,2 20 17,2 - 18,0 20
14,7 - 15,4 20 18,1 - 19,0 20 16,3 - 17,0 21 18,1 - 18,9 21
15,5 - 16,3 21 19,1 - 19,9 21 17,1 - 17,9 22 19,0 - 19,8 22
16,4 - 17,2 22 20,0 - 20,9 22 18,0 - 18,8 23 19,9 - 20,7 23
17,3 - 18,0 23 21,0 - 21,8 23 18,9 - 19,7 24 20,8 - 21,6 24
18,1 - 18,9 24 21,9 - 22,7 24 19,8 - 20,5 25 21,7 - 22,5 25
19,0 - 19,8 25 22,8 - 23,7 25 20,6 - 21,4 26 22,6 - 23,4 26
19,9 - 20,6 26 23,8 - 24,6 26 21,5 - 22,3 27 23,5 - 24,3 27
20,7 - 21,5 27 24,7 - 25,6 27 22,4 - 23,2 28 24,4 - 25,2 28
21,6 - 22,4 28 25,7 - 26,5 28 23,3 - 24,0 29 25,3 - 26,0 29
22,5 - 23,2 29 26,6 - 27,4 29 24,1 - 24,9 30 26,1 - 26,9 30
23,3 - 24,1 30 27,5 - 28,4 30 25,0 - 25,8 31 27,0 - 27,8 31
24,2 - 25,0 31 28,5 - 29,3 31 25,9 - 26,7 32 27,9 - 28,7 32
25,1 - 25,9 32 29,4 - 30,3 32 26,8 - 27,5 33 28,8 - 29,6 33
26,0 - 26,7 33 30,4 - 31,2 33 27,6 - 28,4 34 29,7 - 30,5 34
26,8 - 27,6 34 31,3 - 32,2 34 28,5 - 29,3 35 30,6 - 31,4 35
27,7 - 28,5 35 32,3 - 33,1 35 29,4 - 30,2 36 31,5 - 32,3 36
28,6 - 29,3 36 33,2 - 34,0 36 30,3 - 31,0 37 32,4 - 33,2 37
29,4 - 30,2 37 34,1 - 35,0 37 31,1 - 31,9 38 33,3 - 34,1 38
30,3 - 31,1 38 35,1 - 35,9 38 32,0 - 32,8 39 34,2 - 35,0 39
31,2 - 31,9 39 36,0 - 36,0 39 32,9 - 33,7 40 35,1 - 35,9 40
32,0 - 32,8 40 33,8 - 34,6 41 36,0 - 36,0 41
32,9 - 33,7 41 34,7 - 35,4 42
33,8 - 34,5 42 35,5 - 36,0 43
34,6 - 35,4 43
35,5 - 36,0 44

Návod: - Určete, z jakých odpališť se hraje.
- U příslušného odpaliště vyhledejte v levém sloupci interval, do kterého spadá  hráčův přesný hendikep EGA.
- V pravém sloupci pak naleznete odpovídající hrací hendikep EGA.

Golf & Country Club "Golfers Paradise"
Hrací hendikep EGA

SR =

PŘEDNÍ ODPALIŠTĚ
MUŽI ŽENYŽENYMUŽI

ZADNÍ ODPALIŠTĚ ZADNÍ ODPALIŠTĚPŘEDNÍ ODPALIŠTĚ

Přesný
hendikep EGA

CR =
SR =

PAR = CR =
SR =

CR =
SR =

CR =

hendikep EGA
Přesný

hendikep EGA
Hrací

hendikep EGA
Přesný

hendikep EGA
Hrací

hendikep EGA

PAR = PAR = PAR =

Hrací
hendikep EGA

Hrací
hendikep EGA

Přesný

72,7
130

70,3
120

72,0
129

70,4
126
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Příloha č.2 - tabulka úprav přesných hendikepů EGA 

<Ochr.
zóna 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

< 4,4 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7
4,5 - 4,6 +0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8
4,7 - 4,8 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9
4,9 - 5,0 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0
5,1 - 5,2 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1
5,3 - 5,4 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2
5,5 - 5,6 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3
5,7 - 5,8 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4
5,9 - 6,0 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5
6,1 - 6,2 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6
6,3 - 6,4 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7
6,5 - 6,6 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8
6,7 - 6,8 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9
6,9 - 7,0 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0
7,1 - 7,2 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -2,9 -3,0 -3,1
7,3 - 7,4 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,1 -3,2
7,5 - 7,6 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,3
7,7 - 7,8 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4
7,9 - 11,4 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4

11,5 - 11,7 +0,1 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5
11,8 - 12,0 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6
12,1 - 12,3 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,7
12,4 - 12,6 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8
12,7 - 12,9 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,7 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,7 -3,9
13,0 - 13,2 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,0 -2,2 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0
13,3 - 13,5 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,7 -3,9 -4,1
13,6 - 13,8 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0 -4,2
13,9 - 14,1 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,7 -3,9 -4,1 -4,3
14,2 - 14,4 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0 -4,2 -4,4
14,5 - 14,7 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,5 -3,7 -3,9 -4,1 -4,3 -4,5
14,8 - 15,0 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,8 -4,0 -4,2 -4,4 -4,6
15,1 - 15,3 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,1 -4,3 -4,5 -4,7
15,4 - 15,6 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,4 -4,6 -4,8
15,7 - 15,9 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,7 -4,9
16,0 - 16,2 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,0
16,3 - 16,5 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1
16,6 - 18,4 +0,1 0,0 -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1
18,5 - 18,8 +0,1 0,0 -0,4 -0,7 -1,0 -1,3 -1,6 -1,9 -2,2 -2,5 -2,8 -3,1 -3,4 -3,7 -4,0 -4,3 -4,6 -4,9 -5,2
18,9 - 19,2 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,1 -1,4 -1,7 -2,0 -2,3 -2,6 -2,9 -3,2 -3,5 -3,8 -4,1 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3
19,3 - 19,6 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,5 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1 -5,4
19,7 - 20,0 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,9 -2,2 -2,5 -2,8 -3,1 -3,4 -3,7 -4,0 -4,3 -4,6 -4,9 -5,2 -5,5
20,1 - 20,4 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,3 -2,6 -2,9 -3,2 -3,5 -3,8 -4,1 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3 -5,6
20,5 - 20,8 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,7 -3,0 -3,3 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1 -5,4 -5,7
20,9 - 21,2 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,1 -3,4 -3,7 -4,0 -4,3 -4,6 -4,9 -5,2 -5,5 -5,8
21,3 - 21,6 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,5 -3,8 -4,1 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3 -5,6 -5,9
21,7 - 22,0 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -3,9 -4,2 -4,5 -4,8 -5,1 -5,4 -5,7 -6,0
22,1 - 22,4 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,3 -4,6 -4,9 -5,2 -5,5 -5,8 -6,1
22,5 - 22,8 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,7 -5,0 -5,3 -5,6 -5,9 -6,2
22,9 - 23,2 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,1 -5,4 -5,7 -6,0 -6,3
23,3 - 23,6 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,5 -5,8 -6,1 -6,4
23,7 - 24,0 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -5,9 -6,2 -6,5
24,1 - 24,4 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,3 -6,6
24,5 - 24,8 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,4 -6,7
24,9 - 25,2 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,4 -6,8
25,3 - 26,4 +0,1 0,0 -0,4 -0,8 -1,2 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,4 -6,8
26,5 - 26,9 +0,2 0,0 -0,5 -0,9 -1,3 -1,7 -2,1 -2,5 -2,9 -3,3 -3,7 -4,1 -4,5 -4,9 -5,3 -5,7 -6,1 -6,5 -6,9
27,0 - 27,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,4 -1,8 -2,2 -2,6 -3,0 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 -5,0 -5,4 -5,8 -6,2 -6,6 -7,0
27,5 - 27,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -1,9 -2,3 -2,7 -3,1 -3,5 -3,9 -4,3 -4,7 -5,1 -5,5 -5,9 -6,3 -6,7 -7,1
28,0 - 28,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,4 -6,8 -7,2
28,5 - 28,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -2,9 -3,3 -3,7 -4,1 -4,5 -4,9 -5,3 -5,7 -6,1 -6,5 -6,9 -7,3
29,0 - 29,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,4 -3,8 -4,2 -4,6 -5,0 -5,4 -5,8 -6,2 -6,6 -7,0 -7,4
29,5 - 29,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -3,9 -4,3 -4,7 -5,1 -5,5 -5,9 -6,3 -6,7 -7,1 -7,5
30,0 - 30,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,6 -6,0 -6,4 -6,8 -7,2 -7,6
30,5 - 30,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -4,9 -5,3 -5,7 -6,1 -6,5 -6,9 -7,3 -7,7
31,0 - 31,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,4 -5,8 -6,2 -6,6 -7,0 -7,4 -7,8
31,5 - 31,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -5,9 -6,3 -6,7 -7,1 -7,5 -7,9
32,0 - 32,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,4 -6,8 -7,2 -7,6 -8,0
32,5 - 32,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -6,9 -7,3 -7,7 -8,1
33,0 - 33,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,4 -7,8 -8,2
33,5 - 33,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -7,9 -8,3
34,0 - 34,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -8,0 -8,4
34,5 - 34,9 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -8,0 -8,5
35,0 - 35,4 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -8,0 -8,5
35,5 - 36,0 +0,2 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -8,0 -8,5

Získané stablefordové bodyPřesný
hendikep EGA

Tabulka úprav hendikepů
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Dodatek I - Klubový hendikep 
 
1.1 ÚČEL KLUBOVÉHO HENDIKEPU 
 

Pro větší potěšení ze hry a pro začínající golfisty, zavádí ČGF klubové hendikepy 37 až 54. Pro kluby jsou tyto 
hendikepy zpracovávány na serveru ČGF.   
Klubový hendikep lze použít v soutěžích na úpravu hendikepu, zpracovávaných na serveru ČGF. Pořadatelům 
klubových soutěží se doporučuje pro hráče s klubovým hendikepem vypisovat zvláštní kategorii.  
 
1.2 DEFINICE 
 

Klubový hendikep je přesný hendikep přesahující oficiální limit pro přesný hendikep EGA. Klubový hendikep se 
vyjadřuje v celých číslech. 
 
Hendikepová komise klubu přidělí hráči klubový hendikep 54 na základě protokolu o složení zkoušky golfové 
způsobilosti. Hendikepová komise klubu může hráči též upravit klubový hendikep tak, aby odpovídal 
schopnostem a hrací síle hráče.  
 
Klubový hendikep se použije pro určení klubového hracího hendikepu.  
 
Rozdílový klubový hendikep je rozdíl mezi přesným hendikepem EGA a hracím hendikepem EGA u hráče 
s přesným hendikepem EGA, který odpovídá maximálnímu limitu přesného hendikepu EGA.  
 
Příklad: Maximální stanovený přesný hendikep EGA je 36,0. Podle tabulky hracích hendikepů EGA určitého 
domovského hřiště má hráč s přesným hendikepem EGA 36,0, hrající z předních odpališť domovského hřiště 
hrací hendikep EGA 39.    
Rozdílový klubový hendikep pro hráče pro hraní z předních odpališť je 39 – 36,0 = 3. 
 
Klubový hrací hendikep je počet ran k dobru, který hráč s klubovým hendikepem obdrží pro danou sadu 
odpališť, z kterých hraje. 
 
Z důvodu jednoduchosti se hráčův klubový hrací hendikep určuje přičtením rozdílového klubového hendikepu 
právě hraného hřiště s danými odpališti k jeho klubovému hendikepu. 
 
Příklad: Maximální klubový hendikep hráčů domovského klubu je 54. Rozdílový klubový hendikep pro muže 
z předních odpališť je 3. Klubový hendikep hráče, který je 38 se přemění na klubový hrací hendikep 41 (= 38 + 
3), klubový hendikep 43 na klubový hrací hendikep 46 (= 43 + 3). 
Rozdílový klubový hendikep pro ženy z předních odpališť je 5. Klubový hendikep hráčky, který je 38 se přemění 
na klubový hrací hendikep 43 (= 38 + 5), klubový hendikep 43 na klubový hrací hendikep 48 (= 43 + 5). 

 
1.3 ZMĚNY KLUBOVÉHO HENDIKEPU 
 

Klubový hendikep ze nezvyšuje, kromě výjimečných případů, analogicky bodu 25.2 Hendikepového systému 
EGA. 
 
Klubový hendikep se snižuje o hodnotu v celých číslech. 
Jestliže hráč odevzdá výsledek 37 Stablefordových bodů nebo více, jeho klubový hendikep se sníží o rozdíl, o 
který počet jeho získaných Stablefordových bodů překročil hodnotu 36, avšak jen do hodnoty klubového 
hendikepu 37. Ohledně postupu získání přesného hendikepu EGA viz 21.3. 
 
Příklad: Hráčka s klubovým hendikepem 49 (klubový hrací hendikep třeba 54) odevzdala výsledek 39 
Stablefordových bodů . Její klubový hendikep se sníží na 46 (= 49 – 3). 

 
1.4 KLUBOVÉ HENDIKEPY CIZINCŮ V NAŠICH SOUTĚŽÍCH A NAŠICH  HRÁČŮ 

V CIZINĚ 
 

Pokud cizinec nemá přesný hendikep EGA, ani klubový hendikep 37 až 54, ale má nějakou formu Zelené karty 
nebo protokol o golfové způsobilosti, zadá mu pořadatel do své soutěže hendikep 37; případnou úpravu 
hendikepu si cizinec vyřídí ve svém klubu (výsledek ze zahraničí) 
 
Pokud náš hráč s klubovým hendikepem 37 až 54 hraje soutěž v cizině, kde nemají vedené takové klubové 
hendikepy, záleží jen na pořadateli, s jakým hendikepem hráče do soutěže připustí. Měli by zadat hráči jejich 
max. hcp, např. 36 a změnu hcp si musí hráč vyřídit ve svém domovském klubu nebo v CMR. 
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DODATEK  II - Hlášení výsledků dosažených v zahraničí 
 
Je povinností hráče, aby Hendikepové komisi domovského klubu nahlásil včas všechny výsledky dosažené 
v soutěžích v zahraničí pořádaných zahraničním klubem jiné golfové asociace. Uznat lze pouze výsledky 
dosažené v soutěži na hřišti znormovaném pomocí systému USGA Course Rating. Hráč musí předat 
Hendikepové komisi domovského klubu potvrzenou scorekartu. Hráči s hendikepem 9,9 a nižším musí předat též 
výsledkovou listinu soutěže. Výsledek musí hráč nahlásit před startem v další soutěži, neboť na serveru ČGF 
musí být výsledky zpracovány ve správném časovém sledu. Hendikepová komise domovského klubu rozhodne, 
zda hráči hlášený výsledek uzná, upraví hráči jeho hendikep podle Hendikepového systému ČGF a změní hráči 
jeho hendikep na serveru ČGF. Pokud hráč nahlásí výsledek ze zahraničí až po svém startu v jiné soutěži, nelze 
výsledek uznat na úpravu hendikepu.  
 
 

DODATEK  III - Důležité pokyny pro pořadatele soutěží 
 

a) Pořadatel  musí  zachovávat tzv. změřenou délku  hřiště při s outěžích  po celou sezónu - aby mohly být 
výsledky soutěže použity pro úpravu hendikepu, nesmí se změřená délka hřiště, tj. postavení  značek na  
odpalištích, lišit o více  než 100 m oproti tzv. měřicím bodům pro určenou sadu odpališť.                
 

b) Jestliže se soutěžní kolo zruší, uznají se na úpravu hendikepu výsledky lepší než 36 stablefordových 
bodů a výsledky v ochranné zóně. Výsledky horší než ochranná zóna se neuznávají pro úpravu 
hendikepů. 
 

c) Pokud hráč nenastoupí  do soutěže, nebo je před soutěží diskvalifikován (např.pozdní start) hendikep se 
nezvyšuje 
 

d) Pokud hráč u vícekolové soutěže z jakéhokoli důvodu nenastoupí do dalšího kola, nepovažuje  se to pro 
účely hendikepování za skreč, a hráči se hendikep nezvyšuje. 
 

e) Způsob prvního zavedení hendikepu do databáze hráče:            
Na základě protokolu o  složení zkoušky golfové způsobilosti, hendikepová komise hráčova domovské-
ho klubu  změní na  serveru ČGF hodnotu jeho hendikepu na 54 (dříve to bylo ZK). V kolonce "důvod" 
se uvede: datum zkoušky dle protokolu, místo zkoušky a jméno zkoušejícího. 
 

f) Způsob získání přesného hendikepu EGA 36,0: 
Hráč s klubovým  hendikepem 54 pak  snižuje podle pravidel úprav klubového hendikepu  podle svých 
výsledků  hendikep až do hodnoty 37. Pokud  splňuje všechny podmínky  dle  bod 21.3, získává  přesný 
hendikep EGA  dle bodu 21.4.  Zvyšováním přesného hendikepu EGA se hráč dostane max. na hodnotu 
36,0 a tato hodnota se již dále nezvyšuje. 
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DODATEK  IV - Podmínky pro pořádání turnajů na úpravu hendikepu na 
zahraničních hřištích prostřednictvím serveru ČGF 

 
a) Uspořádat turnaj na zahraničním hřišti na úpravu HCP prostřednictvím serveru ČGF může  jakýkoliv 

subjekt schválený ČGF, kterému je uděleno oprávnění a přístupové právo. Tento subjekt je uveden jako 
spolupořadatel turnaje, jako pořadatel je vždy uveden subjekt CGC (Czech Golf Consulting). 
 

b) Pokud hřiště, na kterém se turnaj pořádá není uvedeno v seznamu hřišť na serveru ČGF, zašle pořadatel 
vyplněnou  tabulku v požadovaném  formátu  s úplnou  normou hřiště a  věrohodné  podklady (aktuálně 
platnou skórekartu včetně normy hřiště) pro jejich ověření na ČGF. Za pořízení nového hřiště na server 
ČGF je  účtován  poplatek 2000 Kč. Pokud  je potřeba provést změny už  zavedeného hřiště, poplatek je 
stanoven  na 500 Kč. 
 

c) Turnaj  na úpravu HCP musí být  vypsán na federačním  serveru. Pokud se  jedná o veřejný turnaj, musí 
být  vypsán  nejméně 14 dní  před jeho konáním.  Zadání  základních údajů  turnaje provede CGC, které 
potom může spolupořadatel doplnit. 
 

d) Propozice  turnaje  (včetně  vypsaných kategorií a jejich podmínek) doplňuje a  ověřuje osoba pověřená 
ČGF tj. rozhodčí ČGF minimálně II třídy. 
 

e) Za  zpracování  turnaje  na serveru  ČGF  je  účtován  poplatek  50 Kč za  každého  jednotlivého  hráče, 
minimálně však 1000 Kč. V případě, že byl účtován  poplatek za zavedení nového hřiště, není  účtován 
žádný další poplatek za jednotlivé hráče. 
 


