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Preambule:
Podle Světového hendikepového systému (dále jen WHS) je možné a dokonce žádoucí hendikepově
vyhodnotit a zpracovat i kola, která hráč z nějakého důvodu nedokončí, ledaže k tomu došlo
z důvodu, který by daný výsledek učinil hendikepově nepřípustným (což se ale děje málokdy, např.
když hráč použije neschválenou výstroj apod.).
I bez toho je účelné jak pro hendikepové, tak případně i disciplinární účely vést evidenci
nedokončených kol resp. neodevzdaných výsledků.
Tento dokument popisuje, jak uvedené správně technicky realizovat v rámci serveru ČGF.

Technická připomínka
V případě jakýchkoli otázek či nejasností nebo potížích při aplikaci uvedené metodiky kontaktujte
neprodleně některého zástupce Hendikepové a normovací komise STK ČGF, jejichž kontakty jsou
uvedeny na webu ČGF.

1. Dokončené kolo s nedokončenými jamkami
Tento bod je zde zařazen pouze pro úplnost, zejména proto, že se i během letošní sezóny vyskytly
případy, kdy takový výsledek byl, zpravidla nezkušeným uživatelem, zapsán nesprávně.
Jamky, které hráč nedokončí (políčko v kartě je proškrtnuté popř. není uveden žádný výsledek), což je
plně možné např. v soutěžích typu Stableford nebo Maximální skóre, musí být při zadávání vyplněny
následovně:



Stableford – zadá se 0
Maximální skóre – zadá se maximální skóre příslušné pro danou jamku (dle propozic)

V případě, že se jedná o standardní hru na rány, je potřeba kromě výsledku 0 zadat i příznak
nedokončeného kola a jako důvod Diskvalifikaci podle Pravidla 3.3c.
Každopádně pro správné zpracování serverem je nutné pro každou jamku uvést nějaký výsledek.
Zápis s nějakým prázdným jamkovým výsledkem se považuje za nedokončený a není dále korektně
zpracován!

2. Hráč nezačne kolo vůbec hrát
Nezapočaté kolo nemá z hendikepového hlediska žádný význam – není podle čeho posuzovat
výkonnost hráče a upravovat jeho hendikep.
Do výsledku kola je potřeba uvést příznak nedokončeného kola a zvolit jeden z těchto důvodů:






Hráč se nedostavil (NS)
o pokud se hráč vůbec nedostaví; do poznámky se pro úplnost evidence doporučuje
zapsat „bez omluvy“
Odstoupení mezi koly (RTD)
o pokud jde o jiné než první kolo soutěže a hráč se předem omluví; do poznámky je
účelné uvést důvod, např. „zdravotní důvody“
Diskvalifikace (DQ)
o když hráč nestihl svůj startovní čas (ani v rámci pětiminutové tolerance) a je tak
diskvalifikován podle Pravidla 5.3a.

Z důvodu dlouhodobé evidence podobných prohřešků (zejména opakovaného nedostavení se) není
v žádném případě účelné takové hráče z turnaje odhlašovat! Samozřejmě vyjma případu, kdy se
hráč včas omluví/odhlásí.

3. Kolo je z nějakého důvodu zrušeno
Výsledky takového kola se standardně pro hendikepové účely nepoužijí, už jen proto, že není jasné,
nakolik mohly být ovlivněny těmi faktory, pro které bylo kolo následně zrušeno (nehratelné hřiště,
tma apod.).
Ovšem v případě, že i přesto některý hráč dosáhne výsledku na úrovni svého výchozího hendikepu
nebo lepšího, je žádoucí mu takový výsledek pro hendikepové účely zadat jiným způsobem (buď jako
paralelní nesoutěžní výsledek nebo zahraniční výjezd), a to z důvodu ochrany ostatních hráčů (aby
pro budoucí kola neměl neoprávněně vysoký hendikep, když prokázal lepší herní dovednost).

4. Hráč kolo nedokončí a informuje o tom Soutěžní výbor
Takové kolo se zapíše s příznakem nedokončeného kola a důvodem Odstoupení ze hry (WD). Do
poznámky je dále účelné uvést důvod odstoupení (např. „zdravotní důvody“, „osobní důvody“ apod.).
Jestliže jsou známy výsledky hraných jamek, postupuje se dle bodu 8. V opačném případě lze
v závislosti na důvodu odstoupení (např. „dneska mi to nešlo“) postupovat i podle bodu 7.

5. Hráč kolo nedokončí, ale Soutěžní výbor o tom neinformuje
Takové kolo se zapíše s příznakem nedokončeného kola a důvodem Diskvalifikace (DQ), a to zejména
pro rozlišení od předchozího případu. Do poznámky je dále účelné uvést jako důvod odstoupení
„odstoupení bez omluvy“.
Jestliže jsou známy výsledky hraných jamek, postupuje se dle bodu 8. V opačném případě se
doporučuje postupovat podle bodu 7.

6. Hráč kolo dokončí, ale je diskvalifikován
Takové kolo se zapíše s příznakem nedokončeného kola a důvodem Diskvalifikace (DQ). Do
poznámky je dále účelné uvést důvod diskvalifikace (např. „Pravidlo 3.3b(3), jamka č. 8, 4 místo 5“).
Jamkové výsledky se zadají tak, jak jsou uvedeny na výsledkovém lístku, ledaže je některé z nich
potřeba upravit. Např. jestliže je hráč diskvalifikován pro odevzdání nižšího nesprávného jamkového
výsledku (viz příklad z poznámky), uvede se (pro hendikepové účely) „správný“ jamkový výsledek.

7. Hráč kolo dokončí, ale výsledek neodevzdá
Takové kolo se zapíše s příznakem nedokončeného kola a důvodem Diskvalifikace (DQ).
Do poznámky se jako důvod uvede „neodevzdání výsledku“.
Jestliže jsou známy výsledky hraných jamek (třeba podle vlastní evidence hráče na kartě jiného hráče,
pro kterého fungoval coby Zapisovatel, nebo i jinak podle svědectví spoluhráčů), postupuje se dle
bodu 8.
Další postup pak záleží na důvodu, proč nebyl výsledek odevzdán. K neodevzdání sice může dojít
nevědomky (hráč ve spěchu odjede a zapomene svou kartu odevzdat), ale od zavedení WHS se množí
spíše případy vědomého neodevzdání výsledku z důvodu ochrany hendikepu („aby si nezhoršil“).
Jestliže hráč výsledek neodevzdá právě z takového důvodu, dopouští se tím hendikepové
manipulace a Hendikepová komise (buď jeho domovského klubu nebo ČGF) má právo mu podle
Pravidla 7.1b Pravidel pro hendikepy zapsat tzv. Trestný výsledek.
Výše Trestného výsledku není přesně určena, ale doporučuje se výsledek odpovídající nejhoršímu
kolu (Přepočtené odchylce) hráče za předchozích 20 započítávaných výsledků (lze např. zjistit na
veřejně dostupné kontrolní stránce server.cgf.cz/HcpCheck.aspx).
Hráč by měl být o této skutečnosti co možná neprodleně informován (pokud je ovšem znám kontakt
na něj) zároveň s upozorněním, že bude-li se takového jednání dopouštět opakovaně, může mu
Hendikepová komise jeho hendikepový index podle Pravidla 7.1c na určitou dobu zcela odebrat, což
by mělo za následek nemožnost účasti na turnajích.
Trestný výsledek lze zapsat přes záložku „Zápisy HCP komise“ v kartě hráče. S ohledem na to, že je
zde k dispozici řada relativně silných nástrojů na práci s hendikepy, doporučuje se každý takový zápis
(nebo alespoň několik prvních do získání rutiny) konzultovat s Hendikepovou komisí ČGF.
Podobně jako v případě hráčů, kteří se nedostaví, by v žádném případě nemělo dojít k odhlášení
takových hráčů bez zapsání výsledku (minimálně v té formě diskvalifikace), a to zejména z důvodu
dlouhodobé evidence a prokázání opakování podobného jednání.
POZOR – v některých (zatím méně častých) případech se hráč naopak může snažit ochránit svůj
hendikep proti snížení (aby si pro příští turnaje udržel vyšší, teď už nespravedlivou výhodu).
I to je hendikepová manipulace, ovšem případný Trestný výsledek by měl reflektovat odlišnou
motivaci hráče. Rozhodně se doporučuje získat skutečné detaily uhraného výsledku. A zcela určitě se
doporučuje konzultace s Hendikepovou komisí ČGF.

8. Zápis výsledku neúplného kola
I když hráč kolo nedokončí nebo je diskvalifikován, lze jeho výsledek případně použít pro
hendikepové účely. A i když to není možné (typicky z důvodu malého počtu odehraných jamek), je
pro účely evidence a třeba statistik hřiště účelné známé jamkové výsledky zapsat.
Kolo samotné je označeno příznakem nedokončeného kola s bližším rozlišením příznaku nedokončení
a případnou upřesňující poznámkou.
Známé jamkové výsledky se zapíší, jak jsou (případně jak by správně měly být, jako v případě
diskvalifikace kvůli nesprávnému nižšímu výsledku).
Pro jamky, které hráč nehrál, se do výsledku zapíše „N“ (Nehrané).
Pozor! Pokud by byla zapsána 0, bere se to jako hraná, ale škrtnutá jamka, která se pro hendikepové
účely vyhodnocuje jinak!
Hendikepové vyhodnocení se pak provede následovně:


Hráč odehraje méně než 9 jamek
o Hendikepové vyhodnocení není možné, případný zápis má pouze evidenční účel.



Hráč odehraje právě 9 jamek
o Hendikepové vyhodnocení v rámci kola na 18 jamek není možné, případný zápis má
pouze evidenční účel.
o Ale daný výsledek lze (a doporučuje se) paralelně zapsat jako nesoutěžní výsledek
(nebo zahraniční výjezd) na 9 jamek proti příslušné normě na 9 jamek, pokud je
známa.



Hráč odehraje alespoň 10 jamek
o Známé jamkové výsledky se zadají a do zbylých jamek se uvede „N“. Výsledek je
následně v rámci WHS korektně hendikepově vyhodnocen. (Za nehrané jamky je
hráči dopočítán netto par, pokud je takových nehraných jamek více než 4, pak na
první z nich netto bogey.)

Hendikepové vyhodnocení provádí server automaticky. Důležité je, aby výsledky byly zaneseny
odpovídajícím způsobem.

9. Příklady popsaných zápisů
Zadání platného výsledku s nedokončenými jamkami (viz situace 1):

Hráč se bez omluvy nedostaví (viz situace 2):

Hráč odstoupí mezi koly (viz situace 2):

Hráč odstoupí ze hry a informuje o tom Soutěžní výbor (viz situace 4):

Hráč je diskvalifikován pro nesprávný nižší výsledek na jamce (viz situace 6):

Hráč neodevzdá skórkartu, ale jeho skóre je známo (viz situace 7 a 8):

Hráč neodevzdá skórkartu a jeho skóre není známo (viz situace 7):

Hráč odstoupí po 9 jamkách – kromě „Odstoupení ze hry“ je záhodno zadat uhraných 9 jamek jako
nesoutěžní výsledek (viz situace 8):

Zápis trestného výsledku z pozice Hendikepové komise (viz situace 7):

V případě nouze lze trestný výsledek zapsat i prostřednictvím Zahraničního výsledku, ale z důvodu
konzistence takových zápisů se to nedoporučuje (viz situace 7):

