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HANDICAP (HCP) SISTEM 2017 

FIPPA IN PPZS 
 
 
1.0. Pogoji uporabe HCP 

 
Mednarodno priznan sistem HCP se uporablja na tekmovanjih FIPPA oz. na lokalnih 
tekmovanjih, na igriščih po normah FIPPA (glej Aneks 1).  
1.1. Omejitev števila palic 
Na tekmovanjih za HCP je dovoljeno število palic 3, 2 in putter. 
1.2. Omejitev dolžine igrišča 
Tekmovanja morajo potekati na priznanih PP igriščih; skupna dožina 18 lukenj ne sme 
presegati 1.200 m. Nobena luknja ne sme biti daljša kot 90 m. 
1.3. Obvezna je uporaba podstavka za žogico 
Igralci morajo pri prvem udarcu na vsaki luknji uporabiti podstavek za žogico. 
          
   
2.0. HCP 

 
2.1. Točni HCP in Igralni HCP 
Vsi igralci imajo dva HCP: 
a)  Točni HCP (TH) je določen in izražen v obliki celega števila z decimalkami. Če ima 
igralec HCP nižji kot par igrišča, se HCP izrazi v obliki plusa (+) in ustreznega HCP. 
b) Igralni HCP (IH) je točni HCP zaokrožen na celo število (0,5 ali višje decimalno število 
se zaokroži navzgor, 0,4 ali manj se zaokroži navzdol).  
Pri igralcih s (+) HCP se uporabi naslednja formula: 

+0,1 - +0,5   =   0 
+0,6 - +1,5   =   +1 
+1,6 - +2,5   =   +2 

2.2. Realni igralni HCP (RIH) je HCP s katerim igralec ali ekipa igra na tekmovanju in 
je skladen z igralnim HCP, glede na dosežen rezultat in vrsto igre. 
 RIH je pri individualnih tekmovanjih enak IH. 
 RIH pri ekipnih tekmovanjih v parih:  

Four-ball-better ball: pri tej igri parov se RIH prilagodi s faktorjem ¾ IH vsakega igralca 
in zaokroži na število HCP točk kot prednost na luknjah, ki so na igrišču razvrščene po 
težavnostnih stopnjah (stroke index).  
Pazite: to ne velja za igralce s +HCP. Ti igrajo z RIH, ki je enak IH. 
Foursomes: pri tej igri parov se RIH prilagodi vsoti IH obeh igralcev s faktorjem ½. Ta 
faktor velja tudi za igralce s +HCP. 
Greensomes: pri tej igri parov se RIH določi tako, da se sešteje HCP igralca z nižjim HCP, 
ki se prilagodi s faktorjem 5/10 (50%) in HCP igralca z višjim HCP s faktorjem 3/10 
(30%). Seštevek se zaokroži.  
Igralcem s +HCP se HCP prilagodi s faktorjem 5/10 (50%). 
Greensome Chapman: pri tej igri parov se RIH določi tako, da se sešteje HCP igralca z 
nižjim HCP, ki se prilagodi s faktorjem 5/12 in HCP igralca z višjim HCP s faktorjem 3/12. 
Seštevek se zaokroži.  
Igralcem s +HCP se HCP prilagodi s faktorjem 6/12 (50%).   
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Canada-Cup: pri tej igri parov je RIH seštevek HCP obeh igralcev brez znižanja prednosti, 
enako kot pri individualnem tekmovanju. 
 
 
3.0. HCP kategorije 
 
Igralci so razvrščeni v 3 kategorije: 
Kategorija  Igralni HCP 

1   (+) in 0-5 
2   6-13 
3   14-21 

Za razvrstitve na turnirjih se priporoča 3 kategorije: “scratch”, “nižjo” in “višjo” HCP 
kategorijo. Predlog: 

 Scratch 
 Nižja 0 – 10 
 Višja 11 – 21 

Zgornje je le priporočilo za tekmovnja klubov, kjer so vrednosti HCP igralcev zelo različne. 
 
 
4.0. Pridobitev HCP 

 
4.1.      najvišji možni HCP je 21, za ženske in moške. 
4.2.      Novi HCP; za pridobitev začetnega HCP so naslednje možnosti: 

 Predložitev dveh podpisanih števnih kartic tekmovanja kluba, člana PPZS. 
Povprečen bruto rezultat določa točni HCP tj. razliko med doseženim rezultatom 
in parom 54. 

 Predložitev dveh podpisanih števnih kartic člana PPZS, po igrah z učiteljem golfa.  
 Predložitev dveh podpisanih števnih kartic, s tekmovanja kluba, člana PPZS, in po 

igri z učiteljem golfa. 
Primer: krog 1, 68 udarcev - 54 = 14 udarcev 

krog 2, 71 udarcev - 54 = 17 udarcev 
   neto HCP = 14 + 17 = 31/2 = 15,5 
 Točni HCP je 15,5 igralni HCP je 16. 

 Predložitev potrdila o opravljenem tečaju pri učitelju golfa, ki traja najmanj 10 ur. 
Vključen mora biti tudi tečaj pravil, etikete in varnosti pri igri.  

4.3.      Igralci z golfskim HCP 
Igralci, ki imajo golfski HCP, ki ga je izdala nacionalna golfska zveza in hočejo 
pridobiti Pitch&Putt HCP so dolžni: 

I. igrati na enem Pitch&Putt tekmovanju, 18 lukenj, na priznanem PP igrišču, s 
provizoričnim HCP iz tabele (6.0). Provizorični HCP bo veljal le na tem 
tekmovanju.  

II. za izračun novega HCP se od bruto rezultata odšteje par igrišča (54), igralec dobi 
teoretični HCP, ki ga prištejemo provizoričnemu HCP in delimo z 2. Ta 
vrednost je uradni točni HCP. 

III. ko smo spremenili HCP iz golfskega v PP HCP (tabela 6.0) lahko pridobimo uradni 
točni HCP tudi tako, da odigramo igro z učiteljem golfa, prištejemo 
provizoričnemu HCP odigran neto rezultat (bruto - 54) in delimo z 2. Števna 
kartica mora biti ustrezno oddana. 
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IV. igralec z golfskim HCP, ki želi pridobiti PP HCP mora biti član priznanega PP kluba, 
preden igra na uradnem PP tekmovanju. 

4.4. Igralec, ki prekine s članstvom v PP klubu mora, če hoče ponovno pridobiti HCP, 
znova urediti članstvo v PP klubu, enako kot igralec začetnik. Prejšnji PP HCP ni 
veljaven. 

 
 
5.0. Sprememba HCP 
            

HCP igralca se menja v odvisnosti od doseženih rezultatov na uradnih turnirjih: 
5.1.      Če igralec odigra neto rezultat 0,  +1,  +2 ali +3 ne pridobi novega točnega HCP. 
5.2.      Višanje: če igralec odigra 18 lukenj neto višje za več kot 3 točke, se mu točni  

HCP zviša za 0,2 točke neglede na kategorijo. 
5.3.      Nižanje: če igralec odigra 18 lukenj neto nižje kot ima igralni HCP (negativni  

rezultat), se mu igralni HCP zniža po formuli, v svoji kategoriji in v odvisnosti  
od načina tekmovanja: 
a) Individualna tekmovanja: znižanje točnega HCP je rezultat            
množenja dosežene neto razlike in vrednosti v tabeli: 
kategorija HCP faktor znižanja za vsak udarec 

                 1  0-5  0,2 
                 2  6-13  0,4 
                 3  14-21  0,6 
            Pazi:   glej poglavji 1 in 2 - uravnava točnega HCP. 

b) Tekmovanja v parih (glej komentar v aneksu)  
 Fourball-Better Ball,  Greensomes in Greensomes-Chapman: uravnava je v 

skladu s formulo v poglavju 3. 
 Foursomes: vsakemu igralcu se HCP spremeni na osnovi neto razlike rezultata  

ekipe. 
 Canada Cup: vsakemu igralcu se HCP spremeni kot na individualnem tekmovanju, 

v skladu s kategorijo. 
5.4.  Če se igralcu zaradi znižanja HCP spremeni kategorija, se mu sprememba najprej 

izračuna v kategoriji v kateri je bil (da pridobi nižjo kategorijo). Nadaljnje znižanje 
se opravi znotraj nižje kategorije.      

           Pazi:   glej poglavji 1 in 2 - sprememba točnega HCP. 
5.5. Tekmovalcu, ki ne odda števne kartice ali je diskvalificiran, se točni HCP zviša za 

0,2 točke.  
5.6.      Na tekmovanjih “flags” in podobnih tekmovanjih, se igralcu HCP lahko zviša,  

ne pa zniža, v odvisnosti od števila udarcev nad 18 luknjami. 
5.7.      Na tekmovanjih “Texas Scramble” se HCP ne more spremeniti. 
 
 
6.0. Protivrednost HCP 

 
Da bi lahko igralci z golfskim HCP igrali na PP tekmovanjih je potrebno upoštevati 
protivrednosti iz tabele: 

     Golf  Pitch & Putt  
              Kategorija  HCP  Začetni HCP 

1  0-3   0 
4-5   1 
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2  6-9   2 
10-12   4 

       3  13-16   5 
17-20   7 

4  21-24   9 
25-28   11 

5  29-36   14 
37-43   17 
več kot 44  21 

Zgornja tabela se uporablja izključno za tekmovanja na klubski ravni in ni veljavna za 
uradna tekmovanja. Pred pridobitvijo HCP morajo igralci biti člani PP kluba. 
 
 
7.0. Za svoj HCP nosi odgovornost igralec sam. Pred tekmovanjem se mora  

prepričati, da je bila opravljena eventuelna sprememba točnega HCP. 
 
 
8.0. Igralci, ki so HCP dobili pri svoji PP zvezi, članici FIPPA, lahko s tem HCP  

igrajo na vseh tekmovanjih, ki jih organizirajo klubi člani nacionalne zveze  
in FIPPA. 

 
 
Aneks 1: Ta HCP sistem je bil v uporabi pri EPPA, v odvisnosti od dolžine lukenj in števila 
dovoljenih palic. Z dopolnitvijo statistik igranja v poskusnem obdobju se predlaga, da se 
HCP pri tekmovanju dvojk “fourball”, “foursomes”, “chapman” ali “greensomes”, lahko le 
zniža in ne zviša.  
Na tekmovanjih kjer je standard igrišča višji ali nižji kot Par 54, lahko nacionalna PP zveza 
uvede spremembo s privolitvijo FIPPA. 


