Нa oснoву чл.24 Стaтутa „ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ“, званичних Правила о
хендикепу (The Rules of Handicapping) и Светског Хендикеп Система (World Handicap
System), Скупштина ГAС je нa сeдници oдржaнoj 22. јануара 2021. гoдинe, усвojила
слeдeћи:

Правилник о прихватању резултата за израчунавање
хендикеп индекса
1. Објашњење прихватљивости резултата
Дa би рeзултaт играча биo прихваћен зa oбрaчун хeндикeпa, морају бити испуњeни
слeдeћи услoви у складу са Правилима о хендикепу 2.1:
-

-

Мора бити у ауторизованом формату игре (Правилник о вођењу хендикепа
6.5) и да је одигран минимални број рупа у складу са пријављеним форматом
игре (10 рупа у случају пријављене рунде од 18, свих 9 рупа за пријављену
рунду од 9)
Терен на коме се игра мора имати измeрeни Рејтинг тежине терена (Course
Rating - CR) и Рејтинг релативне тежине терена (Slope Rating - SR)
Да је рунда одиграна током активне сезоне (Правилник о вођењу хендикепа
5.1)
У друштву најмање још једне особе тј. играча која може потврдити резултат
игре (маркер)
Да је одиграна рунда уз поштовање Правила голфа

2. Резултат у ауторизованом формату игре
Голф асоцијација Србије је дефинисала списак ауторизованих формата игре за које
дозвољава прихватање резултата за обрачун хендикепа (Правилник о вођењу
хендикепа 6.5).
2.1 Правило за игру у Републици Србији
У складу са Правилима о хендикепу, прихватљиви резултат из ауторизованог
формата игре мора бити предат и обрачунат за хендикеп индекс.
2.2 Правило за игру ван Републике Србије
Резултат из ауторизованог формата игре на територији на којој је рунда одиграна је
прихватљив и мора бити предат и обрачунат за хендикеп индекс, иако тај формат
игре није на списку ауторизованих формата игре у Републици Србији.
Резултат из формата игре који није ауторизован на територији на којој је рунда
одиграна је прихватљив и мора бити предат и обрачунат за хендикеп индекс, ако је
тај формат игре на списку ауторизованих формата игре у Републици Србији.
Резултат из формата игре који није ауторизован на територији на којој је рунда
одиграна и није на списку ауторизованих формата игре у Републици Србији, није
прихватљив за обрачун хендикеп индекса и не сме бити уведен у играчеву
резултатску архиву.
3. Игра по Правилима голфа
Рунда голфа мора бити одиграна по Правилима голфа, уз следеће услове:

3.1 Организована такмичења и турнири – У ситуацији када је играч
дисквалификован са такмичења због кршења Правила голфа (нпр. непотписана
картица, одустајање после 11 рупа…), али не постоји резултатски значај за
такмичење и нема стечене предности, резултат може остати прихватљив за обрачун
хендикепа.
Уколико је играч дисквалификован због кршења других Правила голфа, резултат
није прихватљив за обрачун хендикепа.
Одбор за хендикеп има дискреционо право одлуке, у складу са околностима.
3.2 Општа игра (General Play) - Под Општом игром се подразумева игра на терену
када не постоји званично организовано такмичење, већ је у питању:
-

обична рунда,
такмичарска рунда, али не такмичење које организује клуб или асоцијација.

Голф асоцијација Србије прописује да Општа рунда голфа унапред мора бити
регистрована и нajaвљeнa клубу или асоцијацији путем електронске поште,
интернет портала или апликације за вођење хендикепа.
Случајеви када се Општа игра не прихвата за обрачун хендикепа
-

ако се зна да је играч прекршио Правила голфа и није применио тачну казну
како је прописано Правилима голфа,
када играч намерно игнорише Правила голфа.

Уколико играч следи Модел локалног правила, који одбор игралишта није усвојио,
резултат може бити прихватљив за обрачун хендикепа. Иста ситуација је и за случај
да играч не примени одређени Модел локалног правила које је одбор игралишта
усвојио.
Одбор за хендикеп има дискреционо право одлуке, у складу са околностима.
4. Остали случајеви када се не може прихватити резултат за обрачун
хендикепа
•

•
•
•

Неауторизвоани формати игре
o Foursomes
o Scrambles
Вежба и обука тренера на терену
Коришћење недозвољене опреме
Није одигран минимални број рупа
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