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UZANCE HANDICAP (HCP) SISTEMA 2017 
 

1. Na ozemlju Republike Slovenije bo Pitch&Putt zveza Slovenije (PPZS) vodila svoj 
sistem HCP PP igralcev. 

2. PPZS bo vodila HCP izključno za svoje redne člane, člane priznanih PP klubov z 
veljavno izkaznico PPZS (veljavna izkaznica = plačana članarina klubu in PPZS). 

3. Dovoljenje za igranje PP (DIPP) in s tem začetni HCP 21 pridobijo le člani 
priznanih PP klubov, z veljavno izkaznico PPZS, ki so uspešno opravili DIPP. 

4. Golfski igralci z golfskim HCP, člani PP klubov, dobijo PP HCP po HCP pravilih 
PPZS in FIPPA (glej HCP sistem 2017-2018, FIPPA in PPZS, poglavje 6.0). 

5. Za HCP lahko igrajo le člani priznanih PP klubov, z veljavno izkaznico PPZS. 
6. Zaželjeno je, da bi PP klubi (PPK) imeli svojo HCP komisijo ali referenta za HCP, 

predvsem zaradi lažjega in korektnega izvajanja HCP sistema. 
7. PP igrišča ali klubi bodo na tekmovanjih za HCP, vnašali rezultate v računalniški 

program, ki bo vodil centralno evidenco udeležencev tekmovanj ali turnirjev in s 
tem HCP igralcev.  

8. Evidenca rezultatov in HCP igralcev bosta dostopna na spletni strani PPZS. 
9. HCP sistem določa Svetovna PP zveza (FIPPA).  
10. PPZS je obvezna prevzeti HCP sistem, ki ga določita FIPPA in EPPA. 
11. PPZS lahko na teritoriju Slovenije delno prilagodi HCP sistem. 
12. PPZS bo svoj HCP sistem prvič uveljavila v sezoni 2017. 
13. Od 2017 dalje se na priznanih PP igriščih lahko izvajajo aktivnosti organizacije PP 

turnirjev za HCP. Turnirji se lahko igrajo z upoštevnjem HCP (neto) ali brez 
upoštevanja HCP (bruto, scratch). 

14. Sezono možnosti organizacije turnirjev za HCP določi PPZS, za vsako leto posebej, 
odvisno od vremenskih okoliščin in stanja PP igrišč. 

15. HCP 21 je najvišji in začetni HCP.  
16. Igralci na DIPP dosežejo začetni HCP 21.  
17. Igralci lahko igrajo za HCP: 

 na uradnih turnirjih in tekmovanjih (objavljen koledar klubov, igrišč in 
PPZS), ki veljajo za HCP (razpis). 

 z „Igro za HCP“ (seštevna igra ali stableford), po dogovoru s klubom oz. 
igriščem (najava „Igre za HCP“, dvig števnih kartic, oddaja pravilno 
izpolnjenih števnih kartic). V tem primeru morajo igrati najmanj trije (3) 
igralci. Po končani igri (najmanj 9 lukenj), morajo igralci izpolnjene števne 
kartice vrniti klubu oz. na recepcijo PPI. PP klub oz. recepcija PPI vnese 
rezultate v sistem za vodenje HCP pri PPZS. 
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