
Metodika zápisu zahraničních výsledků 

Dalibor Procházka 

Hendikepová a normovací komise ČGF 

Princip: 

Podle Světového hendikepového systému (dále jen WHS) je hráčovou povinností hlásit své 

hendikepové autoritě všechny hendikepově přípustné výsledky odehrané mimo oblast působnosti 

domovského odpovědného orgánu.  

Přeloženo do řeči volné – jakýkoli výsledek hraný na úpravu hendikepu, který není podchycen na 

serveru ČGF, musí hráč nahlásit svému domovskému klubu. Ten mu výsledek zapíše a tím se 

provede i odpovídající korekce hráčova hendikepového indexu. 

Je důležité, aby zápisy byly prováděny průběžně, a to i při dlouhodobějším pobytu hráče v zahraničí, 

protože jinak se hráč vystavuje nebezpečí hry s nesprávným hendikepem. 

V případě, že víte, že některý z vašich hráčů odehrál jeden nebo více zahraničních výsledků, ale 

nepostoupil je k zápisu do systému, vyzvěte ho k tomu!(Ale nedělejte vše za něj.) Pokud nebude 

hráč své zahraniční výsledky hlásit opakovaně, může ze strany hendikepové komise dojít 

k disciplinárním opatřením, od trestné úpravy hendikepu až po jeho pozastavení. 

Hlášení výsledku: 

Je na hráči, aby svému domovskému klubu postoupil všechny potřebné údaje k danému 

zahraničnímu výsledku. Není úkolem hendikepové komise pracně dohledávat údaje, které má hráč 

k dispozici nebo které si snadno mohl opatřit na místě. Online link může být užitečný, ale 

hendikepová komise není detektivní kancelář. 

Proto vždy po svých hráčích vyžadujte kompletní informace. Ty by měly obsahovat následující: 

• Datum hry 

• Název hry (turnaj) 

• Hřiště (popř. s bližším rozlišením kola, např. Penati – Legend) 

• Odpaliště (barva) 

• PAR hřiště 

• Příslušné normy CR a SR 

• Vstupní hendikepový index (hendikep, s jakým hráč nastupoval do turnaje) 

• Uhrané brutto skóre – rány (pokud je k dispozici) 

• Uhrané stablefordové body  

• Případně upravený hrubý výsledek (brutto skóre s omezením na netto double bogey na každé 

jamce včetně škrtaných, detaily viz WHS) – jde o nepovinný údaj, užitečný zejména u brutto 

soutěží, kde se nepočítají Stablefordové body 

• Detail výsledku (pokud je k dispozici, případně jako online odkaz)  



Zápis výsledku: 

Zahraniční výsledky zapisuje klub pouze hráči, který má v klubu domovské členství a vůči kterému je 

tak klub hendikepovou autoritou. 

• V kartě člena (http://server.cgf.cz/ClubMemberDetail.aspx) klikněte na záložku „Detail 

hráče“, čímž si otevřete kartu hráče (http://server.cgf.cz/GolferDetail.aspx). 

• Zde klikněte na záložku „Zahraniční výjezdy“, čímž si otevřete kartu zahraničních výjezdů 

hráče (http://server.cgf.cz/ForeignResults.aspx).  

• Kliknutím na existující zahraniční výjezd ho můžete upravovat. 

• Nový zahraniční výjezd přidáte kliknutím na záložku „Nový“. 

• Při editaci výsledku (http://server.cgf.cz/ForeignResultEdit.aspx) pak použijte hráčem dodané 

údaje k vyplnění existujících položek následovně: 

o Název hry = Turnaj + Hřiště, např. „Mercedes Cup (Penati – Legend)“ 

o Datum = Datum hry 

o CR = CR 

o SR = SR 

o Rány = Brutto rány, popř. Upravený hrubý výsledek (jsou-li údaje k dispozici) 

o Součet stablefordových bodů = Uhrané Stablefordové body 

o HCP před = Vstupní hendikep hráče, se kterým hrál turnaj 

• Následující položky vyplňovat můžete, ale nemusíte (mají povětšinou žebříčkový účel): 

o Rány s vyrovnáním HCP = Netto rány 

o Umístění od 

o Umístění do 

o Počet kol 

• Údaje, které hráč dodává, ale které se (zatím) nikam nezapisují, jsou: 

o Odpaliště (barva) 

o PAR (bude se vždy ukazovat jako 72, ale na hendikepový výpočet to nemá vliv) 

o Odkaz (online link) 

o Je ale užitečné si je (externě) evidovat pro případnou kontrolu 

o Je také pravděpodobné, že struktura zápisu bude do budoucna rozšířena. 

• Po stisknutí „Uložit“ zkontrolujte, že se výsledek korektně propsal do hráčovy hendikepové 

historie (viditelná v kartě hráče, popř. v záložce „Historie HCP“ popř. na veřejné ověřovací 

stránce http://server.cgf.cz/HcpCheck.aspx). 

• Jestliže při zadávání uděláte chybu, jednoduše ji opravte, popř. výsledek smažte a zadejte 

znovu. 

• Pokud dojde k jakýmkoli problémům, nebo když je výsledný hendikepový index zjevně 

chybný, kontaktujte Hotline. 

• Aktuálně lze jednoduše zapisovat pouze zahraniční výsledky na 18 jamek. Jestliže hráč 

postoupí výsledek hraný na jiný počet jamek (např. 9), postupte údaje ke korektnímu 

zápisu Hendikepové komisi ČGF. 


