
Lokalny system handicapowy
obowiązujący na polu golfowym w Olszewce

1. Informacje ogólne

1. Lokalny system handicapowy obowiązuje na polu golfowym w Olszewce od 
początku sezonu 2008. Został wprowadzony, by umożliwić prowadzenie 
klasyfikacji netto na turniejach, obejmującej wszystkich graczy, także tych bez 
oficjalnego handicapu PZG.

2. Lokalny handicap (OHCP) można uzyskać i obowiązuje tylko na polu w Olszewce.

2. Obliczanie OHCP

1. OHCP jest obliczany na podstawie różnicy wyniku brutto i par pola (56).

2. W przypadku aktualizacji z wyniku lepszego niż wskazywał poprzedni OHCP, nowy 
OHCP równy jest różnicy między wynikiem a par pola.
 

Przykład: 
Gracz z OHCP równym 16 zagrał 70 uderzeń. Jego nowy OHCP to: 70 – 56 = 14
 

3. W przypadku aktualizacji z wyniku gorszego niż wskazywał poprzedni OHCP, 
handicap jest podnoszony o 10% różnicy między wynikiem, a zagraniem na nowy 
OHCP.
 

Przykład:
Gracz z OHCP 12 zagrał 74 uderzenia. Na par powinien zagrać 68, więc jego nowy 
OHCP wynosi: 12 + ((74 – 68)/10) = 12,6

3. Dodatkowe obniżenia za duże spadki OHCP

1. Gdy nowy OHCP jest niższy od poprzedniego o 5 lub więcej punktów, za każde 5 
punktów różnicy obcinany jest dodatkowy punkt.
 

Przykład:
Gracz z OHCP 18 zagrał 68 uderzeń. Jego nowy OHCP to 68 – 56 = 12. Różnica 
między poprzednim a nowych OHCP wynosi 6, więc dodatkowo OHCP jest obcięty o
1 punkt i wynosi 11.

4. Maksymalna i minimalna wysokość OHCP

1. Maksymalna wysokość OHCP dla mężczyzn i osób niebinarnych wynosi 36, dla 
kobiet 40.

2. Minimalna wysokość wynosi 0.
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5. OHCP aktywny i nieaktywny

1. OHCP jest aktywny przez trzy miesiące od daty uzyskania, po tym czasie staje się 
nieaktywny.

2. Graczom z nieaktywnym OHCP na turniejach w klasyfikacji netto odliczany jest 
handicap 0.

3. Na starcie każdego sezonu OHCP uzyskane w ciągu trzech miesięcy od zamknięcia 
poprzedniego sezonu są aktywowane z tą samą wysokością i datą 1. marca.

6. Uzyskiwanie OHCP

1. OHCP w najprostszy sposób można uzyskać na turnieju rozgrywanym w systemie 
strokeplay.

2. Drugim sposobem jest złożenie trzech kart wyników z rund treningowych 
podpisanych przez markera z aktywnym OHCP.

7. Aktywowanie i aktualizacja OHCP

1. Nieaktywny OHCP można aktywować przez start w turnieju rozgrywanym w 
systemie strokeplay lub złożenie trzech kart z rund treningowych podpisanych 
przez markera z aktywnym OHCP.

2. OHCP jest aktualizowany po każdym starcie w turnieju rozgrywanym strokeplay.

3. OHCP można zaktualizować po złożeniu karty z rundy treningowej podpisanej 
przez markera z aktywnym OHCP.

8. Start w turnieju bez OHCP

1. Gracze bez OHCP w turnieju startują z handicapem 0.

9. Wątpliwości i zmiany regulaminu.

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji powyższego regulaminu i sprawy 
dotyczące OHCP nim nieobjęte rozstrzyga Komisja Handicapowa pola golfowego w 
Olszewce.

2. Pole golfowe w Olszewce zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie, 
także w trakcie trwania sezonu.
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