
LOKALNY SYSTEM HANDICAPOWY / GS HCP/ 

obowiązujący na polu golfowym GOLFSPA w Szczytnej 

1. Informacje ogólne  

- Lokalny system handicapowy obowiązuje na polu golfowym w Szczytnej od  sezonu 2018. Został 

wprowadzony, by umożliwić prowadzenie na turniejach klasyfikacji netto. 

- Lokalny handicap (GS HCP) można uzyskać i obowiązuje tylko na polu w Szczytnej.  

2. Obliczanie i aktualizacja GS HCP 

 -  GS HCP jest obliczany na podstawie różnicy wyniku brutto i par pola (68).  

-  W przypadku aktualizacji z wyniku lepszego niż wskazywał poprzedni GS HCP, nowy SG HCP równy 

jest różnicy między wynikiem a par pola. Przykład: Gracz z GS HCP równym 16 zagrał 82 uderzeń. Jego 

nowy SG HCP to: 82 – 68 = 14 

 -  W przypadku aktualizacji z wyniku gorszego niż wskazywał poprzedni GS HCP, handicap jest 

podnoszony o 20% różnicy między wynikiem, a zagraniem na nowy GS HCP. 

 Przykład: Gracz z GS HCP 12 zagrał 86 uderzenia. Na par powinien zagrać 80, więc jego nowy SG HCP 

wynosi: 12 + ((86 – 80)/5) = 13,2.   Wartość od 0,1 – 0,5 zaokrąglamy w dół a powyżej 0,5 w górę. 

3. Maksymalna i minimalna wysokość GS HCP  

  - Maksymalna wysokość GS HCP wynosi 54 /  graczowi  który po obliczeniu ma HCP gorsze niż 54 

automatycznie przyznaje się wartość  54 / 

  - Minimalna wysokość wynosi 0. 

 4. GS HCP aktywny i nieaktywny: 

  - GS HCP jest aktywny przez trzy miesiące od daty uzyskania, po tym czasie staje się nieaktywny. 

  -  Na starcie każdego sezonu GS HCP uzyskane w ciągu trzech miesięcy przed zamknięciem   

poprzedniego sezonu jest  aktywowane z tą samą wysokością  z datą 1.kwietna i ważny jest przez 

dwa miesiące 

 5. Uzyskiwanie SG HCP: 

 - SG HCP w najprostszy sposób można uzyskać na turnieju rozgrywanym w systemie strokeplay, na 

polu golfowym w Szczytnej 

 - Drugim sposobem jest złożenie dwóch kart wyników z rund treningowych podpisanych przez 

markera z aktywnym GS HCP lub przez markerów pola: Agnieszkę i Marcina Lemańskich po 

wcześniejszym uzgodnieniu  

  



 

6. Aktywowanie i aktualizacja GS HCP  

- Nieaktywny GS HCP można aktywować przez start w turnieju rozgrywanym w systemie strokeplay 

lub złożenie karty wyników z rundy treningowej podpisanej przez markera z aktywnym GS HCP lub 

przez markerów pola 

- GS HCP jest aktualizowany po każdym starcie w turnieju rozgrywanym w systemie strokeplay.  

- GS HCP można zaktualizować po złożeniu karty z rundy treningowej podpisanej przez markera z 

aktywnym GS HCP lub przez markerów pola 

- GS HCP będzie aktualizowany nie rzadziej niż co 2 miesiące i publikowany na stronie internetowej 

pola w Szczytnej / www.golfspa.pl / 

 7. Start w turnieju bez aktywnego GS HCP 

- Gracze bez GS HCP w turnieju startują z handicapem 0, chyba że regulamin turnieju lub cyklu 

turniejów przewiduje inne rozwiązanie. 

8. Wątpliwości i zmiany regulaminu.  

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji powyższego regulaminu i sprawy dotyczące GS HCP 

nim nieobjęte rozstrzyga Komisja Handicapowa pola golfowego w Szczytnej. Skład Komisji: Marcin 

Lemański, Agnieszka Lemańska, Edward Zielonka i Hieronim Olejniczak - sekretarz 

2. Pole golfowe w Szczytnej zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie, także w trakcie 

trwania sezonu. 
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         Aktualizacja 01.01.2020r. 

 

http://www.golfspa.pl/

