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Tanımlar
Aktif Sezon (Active Season)
Yetkili Federasyon tarafından belirlenen, bir bölgede geçerli skorların handikap
amacıyla kullanılabileceği zaman dilimidir.
Bogey Oyuncu (Bogey Player)
Handikap İndeksi erkekler için yaklaşık 20.0 ve kadınlar için yaklaşık 24.0 olan oyuncudur.
Ceza Skoru (Penalty Score)
Geçerli bir skor ibraz edilmesi gerektiği halde bunu yapmayan bir oyuncuya Handikap
Komitesi tarafından girişi yapılan skordur (Bkz. Kural 7.1b).
Düşük Handikap İndeksi (Low Handicap Index)
En güncel skor kaydından önceki 365 günlük (bir sene) dönem içinde oyuncunun Handikap
İndeksinin ulaştığı en düşük değerdir (Bkz. Kural 5.7).
Düzeltilmiş Gros Skor (Adjusted Gross Score)
Bir oyuncunun ceza vuruşları dahil olmak üzere gros skoru, aşağıdaki durumlarda göre
düzeltilir:
 Oyuncu maksimum çukur skorunu aşarsa,
 Bir çukur oynanmazsa veya
 Bir çukur oynanmaya başlanır ancak oyuncu topu çukura sokmazsa.
(Bkz. Kural 3)
Esnek Limit (Bkz. Limit) (Soft Cap)
Geçerli Oyun Formatı (Authorized Format of Play)
Turun oynandığı yerdeki Yetkili Federasyon tarafından belirlendiği üzere, handikap
amaçlarına uygun bir oyun formatıdır (Bkz. Kural 2.1a).
Geçerli Skor (Acceptable Score)
Handikap Kuralları çerçevesinde belirlenmiş tüm koşulları karşılayan ve geçerli oyun
formatlarında yapılmış skordur (Bkz. Kural 2).
Genel Oyun (General Play)
Organize bir yarışma söz konusu değilse ve golfçüler:
 Günlük oyun veya
 Rekabetçi bir oyun oynuyor ancak bu Komite tarafından düzenlenen bir etkinlik değilse,
buna genel oyun denir.
Golf Kulübü (Golf Club)
Yetkili Federasyona üyelik ile bağlı olup, Handikap Kuralları gereğince, kendisini home kulübü
olarak belirleyen bir oyuncunun Handikap İndeksini takip etmek ve yönetmek üzere
yetkilendirilmiş kurumdur. Yetkili Federasyon tarafından belirlenen bazı gerekliliklerin yerine
getirilmesi gerekebilir.
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Golf Kuralları (Rules of Golf)
Komitenin yarışma veya golf sahası için kabul ettiği herhangi bir Yerel Kural da dahil olmak
üzere Amerika Birleşik Devletleri Golf Birliği (“USGA”) ve R&A Rules Limited Şirketi ("R&A")
tarafından onaylanan Golf Kurallarıdır. Handikap Kuralları amacıyla Golf Kurallarına yapılan
tüm genel referanslar Engelli Oyuncular için Değiştirilmiş Kuralları da kapsar.
Golf Sahası (Golf Course)
Golf Kurallarında tanımlandığı üzere aşağıdaki beş alandan oluşan ve golf oynanan alana
denir:
1. Genel alan,
2. Oynanan çukurda oyuncunun ilk olarak oyuna başlaması gereken başlama alanı,
3. Tüm ceza alanları,
4. Tüm bunker’lar, ve
5. Oynanan çukurun green'i.
Her çukurun birden fazla başlama alanı olabilir ve handikap amaçları doğrultusunda bir golf
sahası her bir çukur için belirlenmiş başlama alanı serilerinden oluşur. Her başlama alanı
serisinin (ya da golf sahasının) gerektiğinde cinsiyetler için de olmak üzere, ayrı bir Saha
Ölçümü ve Zorluk Derecesi olmalıdır.
Gözlem Değerlendirmesi (Peer Review)
Bir skora veya Handikap İndeksine onay verilebilecek veya karşı çıkılabilecek süreçtir (Bkz.
Kural 4.4).
Handikap Değerlendirmesi (Handicap Review)
Golf kulübünü home kulübü olarak belirlemiş bir üyenin, Handikap İndeksinin düzeltilmesi
gerekip gerekmediğini kararlaştırmak için handikap komitesi tarafından gerçekleştirilen
prosedürdür (Bkz. Kural 7.1 ve Ek D).
Handikap İndeksi (Handicap Index)
Bir oyuncunun standart Zorluk Derecesindeki bir golf sahasındaki (Zorluk Derecesi 113 olan
bir saha) oyun becerisini gösteren indekstir. (Bkz. Kural 5.2).
Handikap Komitesi (Handicap Committee)
Bir golf kulübü veya Yetkili Federasyon tarafından kurulan ve Handikap Kuralları
çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirildiğini temin etmekten sorumlu olan komitedir
(Bkz. Kural 1.3 ve Ek A).
Handikap Kuralları (Rules of Handicapping)
Amerika Birleşik Devletleri Golf Birliği ("USGA") ve R&A Rules Limited Şirketi ("R&A")
tarafından onaylanan ve Yetkili Federasyonun kendi yetki alanı içerisinde uyguladığı
Handikap Kurallarıdır.
Handikap Toleransı (Handicap Allowance)
Belirli bir oyun formatına katılan tüm oyunculara eşitlik sağlamak için uygulanması önerilen
Saha Handikap yüzdesidir (Bkz. Ek C).
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Home Kulüp (Home Club)
Handikap Kurallarına uygun olarak Handikap İndeksinin yönetilmesi için oyuncu tarafından
belirlenmiş golf kulübüdür.
İnaktif Sezon (Inactive Season)
Yetkili Federasyon tarafından belirlenen, bir bölgede skorların handikap amacıyla
kullanılamayacağı zaman dilimidir.
Limit (Cap)
Oyuncunun Handikap İndeksinin, Düşük Handikap İndeksi dikkate alınarak artabileceği
miktarı kısıtlayan veya sınırlayan işlemdir. Limit işleminde iki eşik değer vardır:
 Esnek Limit - bu noktadan sonra Handikap İndeksinin yukarı doğru hareketinde azalma
olur.
 Üst Limit - bu nokta Handikap İndeksinin yukarı doğru hareketinin ulaşabileceği
maksimum değerdir. (Bkz. Kural 5.8.)
Net Double Bogey (Net Double Bogey)
Bir çukurda, oyuncunun handikap vuruşlarına göre düzeltilmiş par sayısından iki vuruş fazla
olan skordur. Net double bogey, oyuncunun bir çukurda handikap kaydı için kullanılabilecek
maksimum skordur (Bkz. Kural 3.1).
Net Par (Net Par)
Bir çukurda handikap vuruşlarına göre düzeltilmiş par'a eşit ve çukurdaki handikap
vuruşlarına göre düzeltilmiş olan skordur (Bkz. Kural 3.2).
Oyun Handikapı (Playing Handicap)
Saha Handikapının, handikap toleransına veya yarışma şartlarına göre düzeltilmiş halidir.
Oynanan turda oyuncunun verdiği veya aldığı net vuruş sayısını gösterir (Bkz. Kural 6.2).
Oyun Koşulları Hesaplaması (PCC) (Playing Conditions Calculation)
Oyunun oynandığı günkü koşulların normal oyun koşullarından, oyuncunun performansını
ciddi bir şekilde etkileyecek kadar farklı olup olmadığını belirleyen istatistiksel hesaplamadır.
Oyuncunun performansını etkileyebilecek günlük koşullara aşağıdakiler dahildir:
 Saha koşulları,
 Hava koşulları ve
 Sahanın kurulumu.
(Bkz. Kural 5.6.)
Par (Par)
Sıfır handikaplı bir oyuncunun normal saha ve hava koşullarında, putting green'de iki vuruş
yapacağı varsayımıyla, bir çukurda yapması beklenen skordur (Bkz. Ek F). Par değeri, yetkili
Federasyon veya Yetkili Federasyonun onayını almak kaydıyla golf kulübü tarafından
belirlenir (Bkz. Ek A).
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Saha Handikapı (Course Handicap)
Handikap Toleransı uygulanmadan önce, bir oyuncunun, bir başlama alanı serisi için Zorluk
Derecesi ve Saha Ölçümü ile par farkına göre alacağı handikap vuruşlarının sayısıdır (Bkz.
Kural 6.1).
Saha Ölçümü (Course Rating)
Sıfır handikaplı bir oyuncu için normal saha ve hava koşullarında bir sahanın oynanma
zorluğunun göstergesidir (Bkz. Ek G).
Sıfır Handikaplı Oyuncu (Scratch Player)
Handikap İndeksi 0.0 olan oyuncu.
Sıradışı Skor (Exceptional Score)
Oyuncunun turun oynandığı zamandaki Handikap İndeksinden en az 7.0 vuruş daha iyi bir
Skor Farkı yapmasıdır. (Bkz. Kural 5.9).
Skor Doğrulanması (Certification of Score)
Bir oyuncunun skorunun doğrulanmasıdır. Skor iki şekilde doğrulanır:
 Bir markörün fiziksel imzası veya elektronik imzası ile ve/veya
 Gözlem değerlendirmesi ile.
(Bkz. Kural 4.4.)
Skor Farkı (Score Differential)
Bir oyuncunun düzeltilmiş gros skoru ile Saha Ölçümü arasındaki farktır, Zorluk derecesi ve
oyun koşulları hesaplaması da dikkate alınır. Belirli bir günde golf sahasında elde edilen ve
oyuncunun skor kaydına geçen sayısal değerdir. Skor Farkı 18 çukur ya da buna eşdeğer
olacak şekilde hesaplanmış bir değer olmalıdır.
(Bkz. Kural 5.1.)
Skor Kaydı (Scoring Record)
Aşağıdakilerle beraber oyuncunun geçerli skor geçmişidir:
 Oyuncunun güncel Handikap İndeksi,
 Oyuncunun Düşük Handikap İndeksi,
 Her bir turla ilgili diğer detaylar (örn. turun oynandığı tarih) ve
 Uygulanabilir düzeltmeler (örn. sıradışı skor).
(Bkz. Ek B.)
Skor Türü (Score Type)
Bir oyuncunun skor kaydında görünen geçerli skor türüdür (Bkz. Ek B).
Üst Limit (Bkz. Limit) (Hard Cap)
Üye (Member)
Oyuncunun Handikap İndeksi almasına olanak sağlayan bir kulübe, kulüp tüzüğüne uygun
şekilde üye olmuş kişidir.
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Vuruş İndeksi (Stroke Indeks)
Handikap vuruşlarının verileceği veya alınacağı yerleri göstermek için bir golf sahasının her
bir çukuru için verilen değerdir (Bkz. Ek E).
Yetki Alanı (Jurisdiction)
Yetkili Federasyonun Handikap Kurallarını uyguladığı coğrafi bölgedir.
Yetkili Federasyon (Authorized Association)
Amerika Birleşik Devletleri Golf Birliği (USGA) ve R&A Rules Limited Şirketi (R&A) tarafından
belirlenen yapıya uygun olarak, Handikap Kurallarını kendi yetki alanı içerisinde uygulamak,
yönetmek ve kendisini yetkilendiren makam tarafından verilen sorumlulukları yerine
getirmek için görevlendirilen kuruluştur. Bu kuruluş Çok Uluslu, Ulusal veya Bölgesel Kuruluş,
Federasyon veya Birlik olmalıdır.
Zorluk Derecesi (Slope Rating)
Sıfır handikaplı oyunculara kıyasla sıfır handikaplı olmayan oyuncular için golf sahasının
göreceli zorluğunun göstergesidir (Bkz. Ek G).
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1.

Handikap Sisteminin Temelleri (Kural 1)

Kural 1 - Amaç ve Yetki; Handikap İndeksi Almak
1.1 Dünya Handikap Sisteminin Amacı
Dünya Handikap Sisteminde, Handikap Kuralları ve Saha Ölçüm Sistemi yer alır. Amacı golf
oyununu daha keyifli hale getirmek ve olabildiğince fazla oyuncuya aşağıdaki fırsatları
vermektir:
 Handikap İndeksi almak ve bu İndeksi sürdürmek
 Handikap İndeksini dünyadaki herhangi bir golf sahasında kullanmak ve
 Adil ve eşit bir şekilde herhangi biriyle rekabet etmek ya da günlük bir tur oynamak.
Bunlar aşağıdaki yöntemlerle sağlanabilir:
 Her başlama alanı serisi için uzunluk ve zorluğa göre Saha Ölçümü yapılarak ve Zorluk
Derecesi hesaplanarak (Bkz. Tablo 1.1),
 Oyunun oynandığı golf sahasını ve oyun formatını yansıtması için Handikap İndeksinde
düzeltmeler yaparak,
 Oyuncuların belirli bir gündeki skorlarına göre oyun koşullarının etkisini değerlendirip
gerektiğinde düzeltmeler yaparak,
 Handikap İndeksinin oyuncunun becerisini yansıtmaya devam etmesini sağlamak
amacıyla handikap hesaplamalarında kullanılabilmesi için maksimum çukur puanını
kısıtlayarak,
 Handikap İndeksini güncellerken, verilen tüm geçerli skorlar için tek bir hesaplama
yöntemi kullanarak,
 Handikap İndeksini günlük olarak veya en kısa sürede güncelleyerek,
 Oyuncunun Handikap İndeksinin, oyun becerisini yansıtmaya devam edip etmediğini
görmek için düzenli aralıklarla değerlendirerek.
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1.2 Dünya Handikap Sistemini Kullanma Yetkisi
Bir Kuruluşun Dünya Handikap Sistemini kullanabilmesi için USGA ve R&A tarafından
yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yetkili Federasyon kendi yetki alanı içerisinde:
 Handikap kurallarını ve Saha Ölçüm Sistemini kullanabilir,
 Dünya Handikap Sisteminin tescilli markasını kullanabilir,
 Doğrudan veya yetkilendirdiği takdirde, bir golf kulübü aracılığıyla Handikap İndeksi
verebilir,
 Saha Ölçümünü ve Zorluk Derecesini tespit edebilir.
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Aşağıdaki ticari markalar ve hizmet markaları veya bunların lisansları USGA ve R&A’ya aittir;
tüm hakları saklıdır:
Dünya Handikap SistemiTM, WHSTM, Handikap İndeksi®, Skor FarkıTM, Düşük Handikap
İndeksiTM, Saha HandikapıTM, Oyun HandikapıTM, Saha ÖlçümüTM, Bogey ÖlçümüTM, Zorluk
DerecesiTM.
Dünya Handikap Sistemini kullanmaya yetkisi olmayan herhangi bir kuruluşun bu ticari
markaları veya Dünya Handikap Sisteminin herhangi bir bölümünü kullanması yasaktır.
Organizasyonun Yetkili Federasyon aracılığıyla handikap ürünleri veya hizmetlerini golf
kulübüne verdiği durumlar hariç bu yasaklara Saha Ölçüm Sistemi ve handikap hesaplama
formülü de dahildir.

1.3 Oyuncunun Sorumlulukları, Handikap Komitesi ve Yetkili Federasyon
Oyuncular, Handikap Komiteleri ve Yetkili Federasyonların her biri Handikap Kurallarının
düzgün bir şekilde uygulanması ve yönetilmesinde önemli bir rol oynar.
Her paydaşın ana sorumluk alanları aşağıdaki gibidir:
(i) Oyuncu
Oyuncunun aşağıdakileri yapması beklenir:
 Handikap Kurallarını uygulayarak dürüst bir şekilde hareket etmesi ve Handikap
Kurallarını haksız bir avantaj kazanmak için kullanmaktan veya kurallara uymamaktan
kaçınması,
 Her çukurda mümkün olan en iyi skoru yapmaya çalışması,
 Tur tamamlandıktan hemen sonra ve yerel saate göre gece yarısından önce handikap
amaçları doğrultusunda geçerli skorları ibraz etmesi,
 Becerisini kanıtlamak için geçerli skorlar ibraz etmesi,
 Golf Kurallarına göre oynaması ve
 Eş yarışmacıların skorlarını doğrulaması.
(ii) Golf Kulübü/Handikap Komitesi
 Golf Kulübü Yetkili Federasyona bağlıdır ve kendisini home kulübü olarak belirleyen
üyelerinin Handikap İndekslerini, Handikap Sistemi Kuralları çerçevesinde
yönetmekten sorumludur.
 Handikap Komitesi, Golf Kulübü tarafından kurulur ve Handikap Sistemi Kurallarında
belirtilen yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmekten sorumludur.
 Ulusal Federasyonun oyuncunun Handikap İndeksini doğrudan yönettiği durumda,
golf kulübünün sorumluluklarını Ulusal Federasyon üstlenir.
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(iii) Bölgesel Golf Federasyonu
 Bölgesel Federasyon, üyesi olduğu Ulusal Federasyona bağlıdır ve belirli bir bölgedeki
golf kulüpleri ve/veya golfçülerden oluşur.
 Bölgesel Golf Federasyonunun Dünya Handikap Sistemi çerçevesinde bazı
sorumlulukları vardır ve kendilerine Ulusal Federasyon tarafından ek sorumluluklar
da verilebilir.
(iv) Ulusal Federasyon
 Yetkili bir Ulusal Federasyonun kendi yetki alanı içerisinde Handikap İndeksi vermek
de dahil olmak üzere Dünya Handikap Sistemini uygulaması ve yönetmesi için özel
yetkisi vardır.
 Ulusal Federasyonun Dünya Handikap Sistemi dahilinde belirli sorumlulukları vardır
ve kendilerine çok uluslu bir birlik tarafından ek sorumluluklar da verilebilir.
 Yetkili bir Ulusal Federasyon, sorumluluklarından bazılarını Bölgesel Golf
Federasyonlarına veya golf kulüplerine devredebilir.
(v) Çok Uluslu Federasyon
 Yetkili handikap kuruluşunun çok uluslu bir federasyon olduğu yerlerde Çok Uluslu
Federasyonun kendi yetki alanı içerisinde tüm üye Ulusal Federasyonlar adına Dünya
Handikap Sistemini uygulaması ve yönetmesi için özel yetkisi vardır.
 Yetkili bir Çok Uluslu Federasyon, Dünya Handikap Sistemindeki yükümlülüklerini Çok
Uluslu Federasyon adına yerine getirmesi için bazı haklarını veya sorumluluklarını
kendi yetki alanı içerisinde bulunan bir Ulusal Birliğe verebilir.
(vi) USGA ve R&A
 USGA ve R&A birlikte Handikap Kurallarını ve Saha Ölçüm Sistemini yazmaktan ve
yorumlamaktan sorumludurlar.
 USGA ve R&A, Dünya Handikap Sisteminin ortak yönetim mercidir ve Dünya
Handikap Sisteminin kullanım yetkilerini vermekten sorumludurlar.
Her bir paydaşın tüm haklarının ve sorumluluklarının özeti Ek A’da mevcuttur.

1.4 Handikap İndeksi Nasıl Alınır
1.4a

Golf Kulübüne Katılmak

Handikap Kurallarına uygun bir Handikap İndeksi alabilmesi için oyuncunun:
 Yetkili Federasyona bağlı bir golf kulübüne üye olması veya
 Golf kulübü sorumluluğunu da üstlenmiş bir Yetkili Federasyona doğrudan üye olması
gerekir (Bkz. Kural 1.3(ii)).
Bir oyuncu, Handikap İndeksi almak ya da mevcut İndeksinin güncellenmesi amacıyla skor
ilettiğinde, skor kaydının aşağıdaki amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmiş olur:
 Gözlem değerlendirmesi amacıyla (Bkz. Kural 4.4),
 Handikap İndeksi verilmesi ve
 Yönetme ve inceleme amacıyla.
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Kural 1.4a Yorumlar:
1.4a/1 – Profesyonel bir Golfçünün Handikap İndeksi Alıp Alamayacağı
Handikap Kuralları kapsamında yer alan oyunculara ait tüm sorumlulukları yerine
getirmesi halinde profesyonel bir golfçü Handikap İndeksi alabilir.
1.4b Home Kulübü Belirlemek
Bir oyuncu Handikap İndeksini yönetmesi için bir golf kulübünü kendi home kulübü olarak
seçmelidir.
Ancak oyuncunun üye olduğu tüm golf kulüpleri, home kulübüyle bilgi paylaşabilir. Bu
durumda home kulübü oyuncunun Handikap İndeksinde değişiklikler yapabilir.
Oyuncunun birden fazla golf kulübüne üye olduğu durumlarda, oyuncu üyesi olduğu tüm
golf kulüplerini aşağıdaki konularda bilgilendirmelidir:



Başka hangi golf kulüplerine üye olduğu ve
Hangi golf kulübünü home kulübü olarak belirlediği.

Kural 1.4b Yorumlar:
1.4b/1 – Home Kulüp Belirleme Kriterleri
Kural 1.4b’ye göre bir ya da daha fazla golf kulübüne üye olan bir oyuncunun bu golf
kulüplerinden birini home kulübü olarak belirlemesi gerekir.
Oyuncunun aşağıdaki kriterlerden bir ya da daha fazlasına dayanarak hangi golf kulübünü
kendi home kulübü olarak belirleyeceğine karar vermesi gerekir:
 Birincil ikamet yerine yakınlık,
 Oynama sıklığı ve/veya
 Geçerli skorlarınnın çoğunu oynadığı golf kulübü.
Oyuncunun birincil ikamet yeri düzenli olarak değişiyorsa ve buna bağlı olarak farklı golf
kulüpleri yukardaki kriterleri yılın farklı zamanlarında karşılıyorsa oyuncu home kulübünü
bu duruma göre değiştirmeyi değerlendirmelidir.
Oyuncular haksız bir avantaj sağlayacak bir Handikap İndeksi almak amacıyla home kulüp
belirlememelidirler

1.4b/2 – Oyuncunun Home Kulüp Değiştirmesi
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Oyuncunun herhangi bir sebeple home kulüp değiştirdiği durumlarda üyesi olduğu tüm
golf kulüplerini haberdar edip yeni home kulübüne skor kayıtlarını vermesi gerekir.
1.4b/3 – Oyuncunun Farklı Yetki Alanlarında Birden Çok Golf Kulübüne Üye Olması
Durumunda Birden Çok Handikap İndeksi Olabilir
Kural 1.1’e göre diğer görevlerinin yanı sıra Dünya Handikap Sisteminin amacı mümkün
olduğunca fazla golfçüye Handikap İndeksi alma ve bunu sürdürme fırsatını vermektir.
Bir oyuncunun, home kulübünün bulunduğu yerden farklı bir yetki alanındaki bir golf
kulübüne daha üye olduğu durumlarda, oyuncunun ilgili yetki alanındaki handikap
işlemlerinden sorumlu olan Yetkili Federasyondan alınmış ayrı bir Handikap İndeksi olması
gerekebilir. Bu gereklilik teşvik edilmemekle beraber iki Yetkili Federasyonda da aynı
Handikap İndeksinin hesaplandığına emin olmak için hem home kulübüne hem de farkı
yetki alanındaki golf kulübüne tüm geçerli skorlarını iletmek oyuncunun
sorumluluğundadır.
Farklı Yetkili Federasyonlar tarafından oyuncuya verilen Handikap İndekslerinde farklılık
görülürse turun oynandığı yetki alanındaki Handikap İndeksi kullanılmalıdır. Her iki yetki
alanının da dışında oynanıyorsa en düşük Handikap İndeksi kullanılmalıdır.
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2.

Handikap için Skorlar (Kural 2-4)

Kural 2 – Handikap için Geçerli Skorlar
Kuralın Prensibi:
Oyuncunun Handikap için verdiği skorlar, Handikap İndeksinin hesaplanmasının temelidir.
Kural 2, bir skorun, oyuncunun becerisi hakkında makul bir kanı oluşturarak, bu beceriyi
yansıtacak bir Handikap İndeksi hesaplanması amacıyla kullanılabilmesi için gereken
koşulları içermektedir.

2.1 Skorların Geçerliliği
Bir skor, eğer aşağıdaki koşullarda oynanmışsa handikap için geçerlidir:
 İzin verilen oyun formatında (Bkz. Kural 2.1a) ve 9-çukur ya da 18-çukur olarak (Bkz.
Kural 2.2)
 Markör olarak da görev yapabilecek (Golf Kurallarında verilen diğer gereklilikleri de
yerine getirmek üzere) en az bir kişi eşliğinde,
 Golf Kurallarına uyularak (Bkz. Kural 2.1b),
 Güncel Zorluk Derecesi ve Saha ölçümü yapılmış, uzunluk ve oyun zorluğunun ölçüm ile
tutarlı olduğu bir golf sahasında (Bkz. Ek G),
 Aktif sezonda.
Ayrıca oyuncunun skoru daima Handikap Kurallarına uyacak şekilde doğrulanmış olmalıdır
(Bkz. Kural 4.4).
Eğer yukardaki koşullardan bir ya da daha fazlası yerine getirilmezse skor handikap için
geçerli kabul edilmez.
Kural 2.1 Yorumlar:
2.1/1 – Çukurlar Komitenin Belirlediği Sırada Oynanmasa Bile Skor Handikap için
Geçerlidir
Golf Kuralları Kural 5.1 uyarınca turdaki çukurlar yarışmadan sorumlu Komite ya da golf
sahasından sorumlu Komite tarafından belirlenen sırada oynanmalıdır. Ancak çukurlar
Komitenin belirlediği sırada oynanmasa bile skor handikap için geçerlidir.
Örneğin:
 Golf sahasında yoğunluk varsa ve alternatif bir çukurdan başlamak oyunu daha
hızlı ilerletiyorsa.
 Çukurları farklı sırada oynamak özellikle gün ışığının kısıtlı olduğu dönemlerde
daha fazla oyuncuya tur tamamlama şansı veriyorsa.
13
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2.1/2 – Maç oyunu ve Vuruş Sayısı Oyunu Formatları Eşzamanlı Oynandığında Skorların
Durumu
Bir oyuncu vuruş sayısı oyunu ve maç oyununu birlikte oynuyorsa ve ikisi de geçerli oyun
formatlarındansa, vuruş sayısı oyununun skorları handikap için verilmelidir. Maç oyunu
puanları verilmemelidir.
2.1/3 – Geçici Green veya Geçici Başlama Alanından Oynandığında Handikap için
Skorların Geçerliliği
Geçici saha koşullarında yapılan skorların handikap için geçerli olup olmadığına Yetkili
Federasyon karar vermelidir. Yetkili Federasyon ayrıca söz konusu geçici koşulları
yansıtması için Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesinde geçici bir değişikliğe gerek olup
olmadığına da karar vermelidir (Bkz. Ek G).
2.1a

İzin Verilen Oyun Formatında Oynandığında

İzin verilen oyun formatları aşağıdaki gibidir:
Oyun Formatı

Oyun Türü

Çukur Sayısı

Bireysel vuruş sayısı oyunu Turnuva

9

18

Genel Oyun

9

18

Stableford – turnuva

9

18

Stableford – genel oyun

9

18

Par/Bogey – turnuva

9

18

Par/Bogey – genel oyun

9

18

Maksimum Skor – turnuva

9

18

Maksimum Skor – genel oyun
9
18
(i) Oyuncunun Kayıtlı Olduğu Ülkede Oynanan Tur.
Oyuncular kayıtlı oldukları ülkede geçerli oyun formatlarından herhangi birini, handikap
koşullarını sağlayacak şekilde oynadıklarında, skorlarını handikap için vermek
zorundadırlar. (Bkz. Tablo 2.1a).
(ii) Oyuncunun Kayıtlı Olduğu Ülke Dışında Oynanan Tur.
Handikap Kurallarında belirtilen diğer koşullara uymak şartı ile:
 Turun oynandığı yetki alanında geçerli formatta oynanan oyun skoru, oyuncunun
kayıtlı olduğu ülkede geçerli olmasa dahi oyuncu skoru vermek zorundadır.
 Turun oynandığı yetki alanında geçerli olmayan ama oyuncunun kayıtlı olduğu ülkede
geçerli bir formatta oynanan oyun skoru handikap için geçerlidir ve oyuncu skoru
vermek zorundadır.
 Hem turun oynandığı hem de oyuncunun kayıtlı olduğu ülkede geçerli olmayan
formatta oynanan oyun skorları handikap için geçerli değildir ve oyuncunun skor
kaydına girilmez.
(Bkz. Tablo 2.1a.)
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Kural 2.1a Yorumlar:
2.1a/1 – Handikap için Geçerli Olmayan Skorlar
Bazı kısıtlı Yarışma Koşullarında oynanan bazı oyun formatları ve skorlar handikap için geçerli
değildir ve oyuncunun skor kaydına geçirilmemelidir.
Handikap için geçerli olmayan skorlar aşağıdaki örneklerle sınırlı değildir ve oyuncular
skorların geçerliliği ile ilgili tereddüt ederse, oynadıkları golf kulübüne veya Yetkili
Federasyona danışmaları önerilir.

15
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2.1b

Golf Kurallarına Göre Oynandığında
16
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Bir turun Handikap için geçerli olması için Golf Kurallarına göre oynanması gerekir. Ancak:
(i) Organize Turnuvalar: Bir oyuncunun Golf Kurallarına uymadığı için bir yarışmadan
diskalifiye olduğu ancak önemli bir skor avantajı kazanılmadığı durumda yapılan skor
handikap için geçerli sayılmalıdır.
Bu durum dışında kural ihlali nedeniyle diskalifiye olunduysa, skor handikap için geçerli
olmaz.
Son karar komitenindir. Komite durumu değerlendirerek takdir yetkisini kullanır.
(ii) Genel Oyun. Organize olmayan bir turnuvada yapılan skor, oyuncunun:
 Herhangi bir Kural ihlali yapıp, ilgili cezayı uygulamaması veya
 Herhangi bir Golf Kuralını kasten göz ardı etmesi halinde
geçersizdir.
Sahadan sorumlu komite tarafından uygulanmayan bir Model Yerel Kurala göre
oynanarak yapılmış bir skor handikap için geçerli sayılabilir. Aynı durum oyuncunun
Komite tarafından kabul edilmiş Yerel Kuralı ihlal ettiği durumlarda da geçerlidir.
Yerel Kurallarla bağlantılı olarak skorun handikap için geçerli olabileceği örneklerden
bazıları aşağıdaki gibidir:
 Oyuncunun vuruş ve mesafe cezası almak yerine, yerel kural olarak uygulamada
olmamasına rağmen, buna alternatif bir yerel kurala göre hareket etmesi
 Oyuncunun Yerel Kural ile yasaklanmasına rağmen mesafe ölçüm cihazı kullanması.
Son karar komitenindir. Komite durumu değerlendirerek takdir yetkisini kullanır.
Kural 2.1b Yorumlar:
2.1b/1 – Oyuncunun Yarışmadan Diskalifiye Olduğu ama Önemli bir Skor Avantajı
Kazanmadığı Örnekler
Oyuncunun yarışmadan diskalifiye olduğu ama önemli bir skor avantajı kazanmadığı
durumlarda Komitenin handikap için skoru kabul etme hakkı vardır.
Aşağıdakiler önemli bir skor avantajı kazanılmayan durumlara örnektir:

Golf Kuralı

Diskalifiye Edilme Sebebi

Handikap için Önerilen Aksiyon
17
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3.3b(1)/(2)
3.3b(2)
3.3b(3)
3.3b(4)

Skor kartının imzalanmamış
olması
Skor kartının zamanında geri
verilmemesi
Skor kartına işlenmiş çukur
skorunun, gerçek skordan
düşük olması
Skor kartındaki handikapın
düşük veya yüksek olması

Skorun kabul edilmesi
Skorun kabul edilmesi
Düzeltilmiş skorun kabul edilmesi
Handikap düzeltilmesinden sonra
skorun kabul edilmesi

2.1b/2 – Oyuncunun Önemli bir Skor Avantajı Sağlaması Nedeniyle Diskalifiye Olduğu
Örnekler
Aşağıdakiler oyuncunun önemli bir skor avantajı sağladığı durumlara örnektir:
Golf Kuralı
1.3b
4.1a
4.3a(1)

Diskalifiye Edilme Sebebi
Oyuncuların bilinçli olarak bir
Kuralı veya uygulanacağını
bildikleri cezayı yok saymaları
Standartlara uymayan bir
sopayla vuruş yapılması
Eğim ölçen bir mesafe ölçüm
cihazı kullanılması

Handikap için Önerilen Aksiyon
Skor geçersiz kabul edilmelidir.
Skor geçersiz kabul edilmelidir.
Skor geçersiz kabul edilmelidir.

2.1b/3 – Genel Oyunda Çukurun Golf Kurallarına Göre Oynanmaması
Oyuncunun genel oyunda Golf Kurallarını ihlal ettiği ve bilinçli olarak uygun cezayı yok
saydığı durumlarda skor handikap için kabul edilmemelidir. Ancak bazı durumlarda bir
veya birkaç çukurun skorları net double bogey olarak revize edilip, skor geçerli sayılabilir.
Eğer Handikap Komitesi oyuncunun net double bogey skoru yazılarak revize prosedürünü
haksız bir skor avantajı elde etmek amacıyla kullandığını tespit ederse Kural 7’ye göre
hareket etmelidir.

2.2 Skorun Geçerli Olması için Oynanması Gereken Minimum Çukur Sayısı
2.2a

18-Çukur Skoru için

18-çukur skorunun handikap geçerliliği olması için 18 çukurun tamamının oynanmış olması
gerekmektedir. Eğer bir oyuncu 9 çukurdan fazla ama 18 çukurdan az oynarsa, fazladan
oynanan çukur skorları dikkate alınmaz ve sadece 9-çukur skoru geçerli skor olarak ibraz
edilir.
Bir çukura başlanmışsa o çukur oynanmış kabul edilir.
18
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Not:
1. 9-çukur skorunun geçerli olabilmesi için, oynanan 9 çukurun güncel Saha Ölçümü ve
Zorluk Derecesi belirlenmiş olmalıdır. (Bkz. Kural 2.1).
2. Bir skor, 9-çukur geçerli skor olacak şekilde revize edilirse, 18-çukur skoru oluşturmak için
başka bir geçerli 9-çukur skoruyla birleştirilmelidir. (Bkz. Kural 5.1b).
2.2b

9-Çukur Skoru için

9-çukur skorunun handikap geçerliliği olması için 9 çukurun tamamının oynanmış olması
gerekmektedir. Eğer bir oyuncu en az 9 çukur oynamadıysa, skor handikap için geçerli olmaz.
Bir çukura başlanmışsa o çukur oynanmış kabul edilir.
Not: 9-çukur skorunun geçerli olabilmesi için, oynanan 9 çukurun güncel Saha Ölçümü ve
Zorluk Derecesi belirlenmiş olmalıdır (Bkz. Kural 2.1).
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Kural 3 – Çukur Skorlarının Düzeltilmesi
Kuralın Prensibi:
Handikap için kullanılacak skor, oyuncunun becerisini yansıtmayan bir ya da iki kötü çukur
skorundan aşırı etkilenmemelidir. Ayrıca eksik skorlar ve/veya oyuncunun her çukurda topu
çukura sokmadığı oyunların skorları, oyuncunun becerisini yansıtmak için yeterli olabilir ve
handikap için kullanılabilir.
Kural 3’de skorların geçerli sayılabileceği durumlar ve bu çukur skorlarının nasıl düzeltilmesi
gerektiği anlatılmaktadır.

3.1 Handikap için Maksimum Çukur Puanı
3.1a Handikap İndeksi Belirlenmeden Önce
Başlangıç Handikap İndeksini almak amacıyla ilk skorunu verecek bir oyuncunun, oynadığı her
çukur için yapabileceği maksimum skor par + 5 vuruş ile kısıtlanmıştır. (Bkz. Tablo 3.1a).

3.1b Handikap İndeksi Belirlendikten Sonra
Handikap İndeksi belirlenmiş bir oyuncunun, oynadığı her çukur için yapabileceği maksimum
skor net double bogey olarak kısıtlanmıştır ve aşağıdaki gibi hesaplanır:
Çukurun parı + 2 vuruş + oyuncunun o çukurda aldığı handikap vuruşu ya da vuruşları*
(*ya da artı handikaplı bir oyuncunun çukurda verdiği handikap vuruşu ya da vuruşları
çıkarılır)
(Bkz. Tablo 3.1b.)
20

Türkiye Golf Federasyonu
Handikap Kuralları – Ocak 2020



Net double bogey, oyuncunun bir çukurda sıfır Stableford puanı alacağı en düşük skordur.



Bir turda net double bogey düzeltmesinin yapılabileceği çukur sayısı ile ilgili bir kısıtlama
yoktur.



Oyuncunun alacağı vuruşlar, Yarışma Koşullarına bağlı olarak (Bkz. Kural 7.1a) veya
handikap toleransı ile sınırlandırılmışsa, bu sınırlandırılmış Oyun Handikapı sadece o
turnuva ile ilgili kullanılmalıdır. Örneğin:
o Sonuç listesi ve ödül kazananların belirlenmesinde ve
o Farklı oyun formatlarında alınan veya verilen vuruş sayılarının belirlenmesinde.
Yapılacak tüm net double bogey düzeltmelerinde oyuncunun sınırlandırılmamış tam Saha
Handikapı kullanılmalıdır. Bu işlem için Saha Handikapı en yakın tam sayıya yuvarlanır
(Bkz. Kural 6.1a/b).
Saha Handikapı 54’ten fazlaysa ve oyuncu bir çukurda 4 veya daha fazla vuruş alıyorsa,
handikap için geçerli maksimum skor par + 5 vuruştur.
Bir çukur skoru aşağıdaki yöntemlerden birisi ile net double bogey olacak şekilde
düzeltilebilir:
o Oyun sonrası skor girişi yapılırken otomatik olarak, veya
o Tur için düzeltilmiş gros skor verirken oyuncu tarafından.
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3.2 Çukur Oynanmadığında
Çeşitli nedenlerle bazen çukurların tamamı oynanmadan tur sona erebilir. Örneğin:





Gün ışığın yeterli olmaması ya da kötü hava koşulları,
Oyuncunun sakatlanması veya hastalanması,
Son çukura gelmeden maçın bitmesi, ya da
Bakım ya da yenileme amacıyla bir çukurun Komite tarafından oyun dışı ilan edilmesi
gibi.

Bir 9 çukur veya 18 çukur skorunun handikap için geçerli olabilmesi için, belirtilen diğer
koşullara ilaveten, minimum çukur sayısının oynanmış olması gerekir. (Bkz. Kural 2.1 ve 2.2).
Eğer yarışmanın sonucu tüm çukurlar tamamlanmadan belli olur ve oyuncu kalan
çukurlardan herhangi birini oynamaya karar verirse, oynanan çukurlarda yapılan skorların da
kaydedilmesi gerekir.
Kural 3.2 Yorumlar:
3.2/1 – Çukurun Oynanmaması için Geçersiz Sebepler
Kural 3.2’de bir çukurun geçerli bir sebeple oynanmadığı durumlarda, skorun handikap
için geçerli olabilmesi için nasıl skor girişi yapılacağı anlatılmıştır.
Eğer oyuncunun bir çukuru veya çukurları oynamama sebebinin geçerli olmadığına karar
verilirse, skor handikap için geçerli olmaz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, geçersiz
sebeplere örnekler aşağıdaki gibidir:
 Oyuncunun bir golf sahasındaki belirli bir çukuru kendisine zor geldiği ve genellikle
yüksek bir skor yapacağını bildiği için oynamaması,
 Yüksek veya düşük bir skor vermemek için golf sahasındaki son çukurları
oynamaması.
Oyuncunun bu örneklere benzer davranışlarının haksız skor avantajı kazanma amaçlı
olduğuna karar verilirse, Handikap Komitesi oyuncunun skor kaydına bir ceza skoru
ekleyebilir (Bkz. Kural 7.1b).
3.2/2 – Oynanmayan Çukurların Belirtilmesi
Oyuncu, oynanmamış çukurlar olan bir skor veriyorsa, bu durumu bir işaret koyarak
belirtmelidir. (Bkz. Ek B, Not 5). Bu, örneğin 9-çukur skoru için skor farkının hesaplanması
(Bkz. Kural 5.1b) ve anormal oyun şartları söz konusu olduğunda düzeltmelerin
hesaplanması (Bkz. Kural 5.6) gibi handikap Kurallarında bahsedilen tüm prosedürlerin
doğru bir şekilde uygulanabilmesi için gereklidir.
Skorların çukur çukur kaydedilmesi gerekiyorsa, oyuncunun oynamadığı her çukuru
işaretlemesi gerekir.
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3.3 Oyuncu Çukura Başlar ama Topu Çukura Sokamazsa
Oyuncu çukura başlar ama geçerli bir sebeple topu çukura sokmazsa, Handikap
Kurallarındaki diğer koşullara bağlı olarak, oyuncu duruma ve oyun formatına uygun bir
şekilde skorunu kaydetmelidir. Örneğin, net double bogey veya sıfır Stableford puanı
yazarak.
Not:
1. Eğer oyun formatı, oyuncunun topu çukura sokmadan kaldırmasına izin vermiyorsa,
örneğin bireysel gros ya da net skor turnuvaları gibi, oyuncu turnuvadan diskalifiye olur.
2. Maksimum Skor formatında oynanan vuruş sayısı oyunlarında, oyuncunun Yarışma
Koşullarında belirtilen maksimum skora, net double bogey skorundan önce ulaştığı durumlar
olabilir. Bu gibi durumlarda oyuncu ya net double bogey ya da sıfır Stableford puanı
kaydetmelidir (Bkz. Golf Kuralları, Kural 21.2).

Kural 4 – Skor Verilmesi
Kuralın Prensibi:
Kural 4, hem başlangıç Handikap İndeksi almak hem de mevcut Handikap İndeksini idame
ettirmek amacıyla handikap için geçerli skorların verilmesi sürecini anlatır.
Skorların, oyuncu veya onun adına skorları vermekten sorumlu veya vermeye yetkili kişi
tarafından zamanında verilmesi, güncellemelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesini ve
oyuncunun golf becerisinin gerçek zamanlı olarak ölçülmesini sağlar.
Ayrıca bu kural, oyuncuların skorlarının geçerli olabilmesi için içermesi gereken bilgileri ve
bu skorların nasıl doğrulanacağı ile ilgili bilgileri de içerir.

4.1 Skor Kaydı için Gereken Bilgiler
4.1a Genel
(i) Oyuncunun skor kaydına girilen bir skorun:
 Geçerli Skor (Bkz. Kural 2.1) olması ve
 Turun oynandığı günden sonra verilmiş olsa bile doğru kronolojik sırada kaydedilmiş
olması gerekir.
(ii) Oyuncunun skor kaydına, Yetkili Federasyon tarafından belirlenen şekilde skor girişi
yapılmalıdır. Tek tek çukur skorları girilerek (tavsiye edilir), veya düzeltilmiş toplam gros
skor veya Stableford puanı girilerek yapılabilir.
(iii) Skor verilirken, oyuncu aşağıdaki bilgilerin de verildiğinden emin olmalıdır:
 Turun oynandığı tarih,
 Oynanan başlama alanı serileri için (tee serileri) Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi,
 her bir çukurun par ve vuruş indeksi.
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Bu bilgiler genellikle skor kartında bulunur.
(iv) Handikap Komitesi verilen skorun oyuncunun skor kaydına en kısa zamanda girilmesini
sağlamalıdır.
(v)

Turun oynandığı günden sonra verilen skorun yukarda istenen bilgilere (iii) ek olarak
oyun koşulları hesaplamasını (Bkz. Kural 5.6) da içermesi gerekmektedir.

(Örnek skor kayıtları için bkz. Ek B.)
Kural 4.1a Yorumlar:
4.1a/1 – Golf Kulübünde veya Skorların Girilmesi için Kullanılan Bir Cihazdaki Par Değeri,
Skor Kartındaki Par Değerinden Farklıysa
Yetkili Federasyon veya federasyondan aldığı yetkiyle golf kulübü, par değerinin
belirlenmesinden sorumludur. Bu yüzden, oyuncunun handikap işlemleri için vereceği
skoru oynadığı sahanın par değerinin belirsiz olduğu durumlarda, oyuncunun skor kartını
teslim etmeden önce sahanın par değerlerini doğrulatması gerekir.
4.1b

Handikap İndeksi Alınmadan Önceki Skorlar için

İlk defa Handikap İndeksi alacak bir oyuncu, tek tek çukur skorlarını vermelidir. Bu, Handikap
Komitesinin yeni golfçünün becerisini değerlendirmesine yardımcı olur.
Oyuncunun skor kaydının tüm detayları için bkz. Ek B.

4.2 Skorun Verilmesi
Geçerli bir skor; Oyuncu, Handikap Komitesi, yarışmadan sorumlu Komite veya oyuncu
tarafından yetki verilen herhangi bir kişi tarafından verilmelidir.

4.3 Skorun Verileceği Zaman Dilimi
Oyuncu skorunu, tur tamamlandıktan sonra, aynı gün içinde (gece yarısından önce),
mümkün olan en kısa sürede vermelidir.
Eğer oyuncu skorunu oyunun oynandığı gün vermez ise:
 Handikap İndeksi ertesi gün için zamanında güncellenmez (Bkz. Kural 5.4) ve
 Skor günlük oyun koşulları hesaplamasına (PCC) dahil olmaz (Bkz. 5.6).
Bir skor oyuncunun skor kaydına, oyunun oynandığı günden sonraki bir gün girilirse ve turun
oynandığı günün PCC değeri hesaplanmışsa, oyuncunun skoru PCC hesaplamasına dahil
edilmez ancak oyuncunun Skor Farkı hesaplamasına o gün için hesaplanmış PCC düzeltmesi
dahil edilmelidir.
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Eğer skor doğru sıralamayla verilmezse:
 Skor oyuncunun skor kaydına doğru kronolojik sırayla eklenmelidir.
 Oyunun oynandığı gün o saha için hesaplanmış PCC, Skor Farkı hesaplamasına dahil
edilmelidir.
 Oyuncunun Handikap İndeksi tekrar hesaplanmalıdır.
Not: Bir oyuncunun skorlarını zamanında vermemesi durumu tekrarlanırsa, Handikap
Komitesi bu durumu araştırmalıdır. (Bkz. Kural 7.1b).
Eğer oyuncunun haksız avantaj sağlamak için hareket ettiğine dair bir kanıt yoksa, ilgili
dönemde verilen tüm skorlar handikap için kullanılmalıdır.

4.4 Skorun Onaylanması
Bir skorun Handikap için geçerli olabilmesi için Golf Kuralları uyarınca markör (oyuncunun
skorunu tutan kişi) tarafından onaylanmalıdır.
Oyuncu ve markör, oyuncunun skoru tasdik edilirken Golf Kurallarında belirlenmiş
sorumlulukları yerine getirmek zorundadır (Bkz. Golf Kuralları, Kural 3.3b)
Markör, Handikap Komitesi tarafından kabul edilebilir bir kişi olmalıdır.
Kural 4.4 Yorumlar:
4.4/1 – Gözlem Değerlendirmesi ile Skorların Onaylanmasının açıklaması
Gözlem değerlendirmesi, bir oyuncunun skorunun veya oyun becerisinin doğrulanması
için bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu, oyuncunun skorunun markör tarafından
onaylanması yerine veya markör onayıyla beraber uygulanır. Gözlem değerlendirmesi:



Oyuncuyla aynı grupta oynayan ya da tur sırasında orada bulunan ve/veya
Oyuncuyla aynı golf kulübüne üye olan kişiler tarafından yapılır.

Her halükârda:
 Girilen skora destek olabilecek veya sorgulayabilecek makul gerekçe sunabilen
veya
 Oyuncunun becerisi hakkında bilgi sahibi olan ve oyuncuya verilen Handikap
İndeksini makul gerekçelerle onaylayabilecek veya sorgulayabilecek bir kişi
olmalıdır.
Sorgulanan ve anlaşmazlık yaratan konular oyuncuyla paylaşılmalı ve/veya
değerlendirmesi için Handikap Komitesine bildirilmelidir.

4.5 Başlangıç Handikap İndeksi için Gereken Skor Sayısı
Başlangıç Handikap İndeksi almak için, oyuncunun en az 9-çukur geçerli skor vermesi gerekir.
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3.

Handikap Hesaplaması ve Handikap İndeksinin
Güncellenmesi (Kural 5-6)

Kural 5 – Handikap İndeksi Hesaplaması
Kuralın Prensibi:
Bir oyuncunun Handikap İndeksi, oyun becerisini yansıtmalı ve gereken durumlarda
becerisiyle tutarsız olan skorlara duyarlı olmalıdır.
Kural 5’te Handikap İndeksi hesaplama süreci anlatılır ve oyuncunun Handikap İndeksinin
becerisini yansıtmaya devam etmesi ve tüm golfçülerin haklarının korunmasını temin
etmek için koruyucu niteliktedir. Aşağıdaki yöntemleri içerir:
 Turun oynandığı koşulları göz önünde bulundurur.
 Daha önce ispat edilen beceri belirli bir süre boyunca hafızada tutulur.
 Oyuncunun Handikap İndeksinde gerçekleşen yukarı yönlü harekete belirli bir süre
boyunca limit işlemi uygulanır.
 Sıradışı bir skor verildiğinde, oyuncunun Handikap İndeksine ilave düzeltmeler
yapılır.

5.1 Skor Farkının Hesaplanması
5.1a

18-Çukur Skoru için

Bu kuralda:



Vuruş sayısı oyunu ile gros skor, net skor veya Maksimum Skor oyun formatları
kastedilmektedir.
Stableford ve Par/Bogey formatları ayrı ele alınır.

18-çukur Skor Farkı aşağıdaki gibi hesaplanır ve 0.05 üste yuvarlanacak şekilde en yakın
ondalığa yuvarlanır:
Vuruş Sayısı Oyunu Formatlarında
Skor Farkı = (113 ÷ Zorluk Derecesi) x (düzeltilmiş gros skor – Saha Ölçümü – PCC
düzeltmesi)
Stableford ve Par/Bogey Formatlarında
Skor Farkı = (113 ÷ Zorluk Derecesi) x (par + Saha Handikapı – (alınan puan – 36) – Saha
Ölçümü – PCC düzeltmesi)
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Not:
1. Par/Bogey oyun formatlarında skor yerine golf sahasına karşı alınan sonuç verilirse,
Par/Bogey sonuçları Stableford puanlama yöntemi kullanılarak Skor Farkı hesaplama
amacıyla yapılan puana dönüştürülür. Bir çukurda net birdie’den daha iyi ya da net
bogey’den daha kötü bir sonuç getiren herhangi bir skor dikkate alınmaz. Bu yüzden 18
çukur turu için:
 Oyuncunun golf sahasına karşı aldığı Par/Bogey sonuçları berabere ise, 36 puana
dönüştürülür.


Oyuncunun golf sahasında aldığı Par/Bogey sonuçları up ya da down ise:
o 3 up sonucu 39 puana eşdeğerdir.
o 4 down sonucu 32 puana eşdeğerdir.

2. PCC düzeltmesi -1.0 ile +3.0 aralığında yapılır (Bkz. Kural 5.6).
5.1b 9-Çukur Skoru için
(i)
Eşdeğer 18-Çukur Skor Farkına Yükseltmek
9-çukur skoru, skor kaydında hemen kullanılabilmesi için eşdeğer bir 18-çukur skor farkına
yükseltilir.
 9-çukur skoru, ikinci dokuzun oynanmayan ilk çukuruna net par artı bir vuruş, diğer
çukurlara net par girilerek ya da Stableford formatında 17 puan eklenerek 18-çukur
skor farkına yükseltilir (Bkz. Tablo 5.1b/1).
 Yükseltme için kullanılan ikinci 9-çukur her zaman oynanan 9-çukur olmalıdır.
9-çukur skoru aşağıdaki şekilde eşdeğer bir 18-çukur Skor Farkına yükseltilir ve 0.05 üste
yuvarlanacak şekilde en yakın ondalığa yuvarlanır:
Vuruş Sayısı Oyunu Formatlarında (bu Kural için gros skor, net skor veya Maksimum Skor
oyun formatları kastedilmektedir)
Skor Farkı = (113 ÷Zorluk Derecesi) x (düzeltilmiş gros skor – Saha Ölçümü – (0.5 x PCC
düzeltmesi))
Stableford ve Par/Bogey Formatlarında
Skor Farkı = (113 ÷ Zorluk Derecesi) x (par + Saha Handikapı – (puan toplamı – 36) – Saha
Ölçümü – (0.5 x PCC düzeltmesi))
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Şöyle ki:
 Zorluk Derecesi, oynanan 9 çukurun, 9-çukur Zorluk Derecesidir,
 Düzeltilmiş gros skor, oynanan 9 çukurun düzeltilmiş gros skoru, ikinci dokuz çukurun
net par’ları ve 10. çukurdaki ek vuruşun toplamıdır. Oynanan 9 çukura istinaden 18çukur Saha Handikapı kullanılarak hesaplanır.
 Toplam puan, oynanan 9-çukurda yapılan Stableford puanı artı 17 Stableford puanıdır.
9-çukur Saha Handikapı kullanıldığı için alınmayan, fakat oynanan 9 çukur, 18 çukura
yükseltildiğinde alınması gereken vuruş da ayrıca puan toplamına ilave edilir.
 Saha Ölçümü, oynanan 9 çukurun Saha Ölçümünün iki katıdır.
 Par, 9 çukur par’ının iki katıdır.
 Saha Handikapı oynanan 9 çukura istinaden 18-çukur Saha Handikapıdır.
 O günün oyun koşulları hesaplamasının (PCC) %50’si uygulanmıştır.
Not:
1. Par/Bogey oyun formatlarında skor yerine golf sahasına karşı alınan sonuç verilirse,
Par/Bogey sonucları Stableford puanlama yöntemi kullanılarak yapılan puana
dönüştürülür. Bir çukurda net birdie’den daha iyi ya da net bogey’den daha kötü bir
sonuç getiren herhangi bir skor dikkate alınmaz. Bu yüzden 9-çukur turu için:
 Oyuncunun golf sahasında aldığı Par/Bogey sonuçları berabere ise , 18 puana
dönüştürülür.
 Oyuncunun golf sahasında aldığı Par/Bogey sonuçları up ya da down ise:
o 3 up sonucu 21 puana dönüştürülür.
o 4 down sonucu 14 puana dönüştürülür.
Eşdeğer 18 çukur Skor Farkı hesaplamak için, alınan puana 17 Stableford puanı eklenir.
2. Oynanan 9 çukura istinaden 9-çukur Saha Handikapı hesaplamak için bkz. Kural 6.1.a.
3. 18-çukur PCC düzeltmesi -1.0 ile +3.0 aralığında yapılır (Bkz. Kural 5.6).
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(ii) 18-Çukur Skor Farkı Oluşturmak için Başka bir 9-Çukur Turu ile Birleştirme
9 çukurdan fazla ama 18 çukurdan az oynandıysa, 9 çukurdan sonraki çukur puanları dikkate
alınmaz ve bir adet 9-çukur geçerli skoru girilir (Bkz Tablo 5.1b/2).
9-çukur Skor Farkı aşağıdaki gibi günlük PCC düzeltmesinin %50’si kullanılarak hesaplanır:
Vuruş Sayısı Oyunu Formatlarında (bu Kural için gros skor, net skor veya Maksimum Skor
oyun formatları kastedilmektedir)
Skor Farkı = (113 ÷ 9-çukur Zorluk Derecesi) x (9-çukur düzeltilmiş gros skor – 9-çukur Saha
Ölçümü – (0.5 x PCC düzeltmesi))
Stableford ve Par/Bogey Formatlarında
Skor Farkı = (113 ÷ 9-çukur Zorluk Derecesi) x (9-çukur parı + verilen veya alınan vuruşlar –
(alınan skor – 18) – 9-çukur Saha Ölçümü – (0.5 x PCC düzeltmesi))
Not:
1. Par/Bogey oyun formatlarında, skor yerine golf sahasına karşı alınan sonuç verilirse
Par/Bogey sonucu Skor Farkı hesaplama amacıyla Stableford puanlama yöntemi
kullanılarak yapılan puana dönüştürülür. Bir çukurda net birdie’den daha iyi ya da net
bogey’den daha kötü herhangi bir skor dikkate alınmaz. Bu yüzden 9 çukur turu için:
 Oyuncunun golf sahasında aldığı Par/Bogey sonuçları berabereyse, 18 puana
dönüştürülür
 Oyuncunun golf sahasında aldığı Par/Bogey sonuçları up ya da down ise:
o 2 up sonucu 20 puana dönüştürülür.
o 2 down sonucu için 16 puana dönüştürülür.
2. Oynanan 9 çukur için verilen ya da alınan vuruşlar oyuncunun 18 çukur Saha Handikapına
bağlıdır.
3. 18 çukur PCC düzeltmesi -1.0 ile +3.0 aralığındadır. (Bkz Kural 5.6).
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Sonrasında 18-çukur Skor Farkı:



Bir 9 çukur Skor Farkını mevcut bir 9 çukur Skor Farkı ile birleştirerek veya
Bir 9 çukur Skor Farkını hesaplanan bir sonraki 9 çukur Skor Farkıyla birleştirerek
oluşturulur.

Not:
1. Bir çukura başlanmışsa o çukur oynanmış kabul edilir.
2. Birleştirilmemiş bir 9-çukur puanı, skor kaydındaki yirminci skor farkından daha eski tarihli
olduğunda, skor kaydından çıkarılır.
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5.1c

Eksi Skor Farklarını Yuvarlama

Düzeltilmiş gros skor, Saha Ölçümünden daha düşük hesaplandığında, Skor Farkı negatif bir
sayı olur. Bu durumlarda sayı 0’a doğru sayı yuvarlanır. Örneğin:




Skor Farkı –1,54 olarak hesaplandıysa, –1,5’e yuvarlanır
Skor Farkı –1,55 olarak hesaplandıysa, –1,5’e yuvarlanır
Skor Farkı –1,56 olarak hesaplandıysa, –1,6’ya yuvarlanır.

5.2 Handikap İndeksinin Hesaplanması
5.2a

20’den Az Skor Kullanılırsa

Handikap İndeksi skor kaydındaki en düşük Skor Farklarından hesaplanır. Eğer bir skor kaydı
20’den az Skor Farkı içeriyorsa, hesaplamaya dahil edilecek Skor Farkı sayısını ve
yapılabilecek düzeltmeleri belirlemek için aşağıdaki tablo referans alınır. Hesaplamanın
sonucu en yakın ondalığa yuvarlanmalıdır.
Skor kaydındaki Skor Farkı
Handikap İndeksinin
sayısı
hesaplamasında kullanılacak Skor
Farkı ya da Farkları

Düzeltme

1

En düşük 1

–2.0

2

En düşük 1

-2.0

3

En düşük 1

-2.0

4

En düşük 1

–1.0

5

En düşük 1

0

6

En düşük 2’sinin ortalaması

–1.0

7 veya 8

En düşük 2’sinin ortalaması

0

9 – 11 arası

En düşük 3’ünün ortalaması

0

12 – 14 arası

En düşük 4’ünün ortalaması

0

15 veya 16

En düşük 5’inin ortalaması

0

17 veya 18

En düşük 6’sının ortalaması

0

19

En düşük 7’sinin ortalaması

0

20

En düşük 8’inin ortalaması

0
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Başlangıç Handikap İndeksinin Verilmesi
Handikap Komitesi, oyuncunun becerisiyle ilgili ek bir kanıta dayanarak oyuncunun başlangıç
Handikap İndeksini yukarı ya da aşağı doğru değiştirebilir (Bkz. Kural 7.1a).
Handikap Komitesi, aşağıdaki oyuncular için handikap aralığındaki daha düşük Handikap
İndeksi vermeyi gerekli görebilir:
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Kural 5.2a Yorumlar:
5.2a/1 – Önceden Gösterdiği Becerinin Kanıtlarıyla Oyuncunun Başlangıç Handikap
İndeksinin Değiştirilmesi
Bir oyuncu başlangıç Handikap İndeksi almak için üç skor veriyor ve 15.3, 15.2 ve 16.6 Skor
Farkları hesaplanıyor.
Bu durumda başlangıç Handikap İndeksi aşağıdaki gibi hesaplanır:
En düşük Skor
Farkı

Düzeltme

-

15.2

=

Başlangıç
Handikap
İndeksi

2

13.2

Handikap Komitesi, oyundan uzun yıllar uzak kaldıktan sonra geri dönen oyuncunun bir
junior golfçü seviyesindeyken iyi oynayıp 8.0 civarı bir Handikap İndeksine sahip olduğunu
bilmektedir.
Mevcut kanıtlara dayanarak oyuncunun hesaplanan başlangıç Handikap İndeksini önceden
gösterdiği beceriyi daha iyi yansıtacak şekilde düzeltebilir.
5.2a/2 – Yeni Skorlar Beklenenden Önemli Ölçüde Farklı Geldiğinde Oyuncunun
Başlangıç Handikap İndeksinin Değiştirilmesi
Bir oyuncu başlangıç Handikap İndeksi almak için üç skor veriyor ve 40.7, 42.4 ve 36.1 Skor
Farkları hesaplanıyor.
Bu durumda başlangıç Handikap İndeksi aşağıdaki gibi hesaplanır:
En düşük Skor
Farkı

Düzeltme

-

36.1

=

2

Başlangıç
Handikap
İndeksi
34.1

Oyuncu üç skor daha ibraz ederse ve Skor Farkı 45.9, 43.6 ve 45.0 olarak hesaplanırsa bu
altı skordan sonra oyuncunun Handikap İndeksi aşağıdaki gibi olur:
En düşük iki Skor
Farkının
ortalaması
38.4

-

Düzeltme
1

=

Başlangıç
Handikap
İndeksi
37.4

Handikap Komitesi, oyuncunun hesaplanan Handikap İndeksini skorlarıyla karşılaştırarak
değerlendirirken, Handikap İndeksinin oyuncunun becerilerini daha iyi yansıtmasını
sağlamak için -1 düzeltmenin kaldırılması gerektiği sonucuna varabilir.
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Oyundan uzun süre uzak kaldıktan sonra dönüş yapan yetenekli oyuncular.
Daha önce Handikap İndeksi almamış olan yetenekli oyuncular.
Amatör oyuna dönen profesyonel oyuncular.

Bu gibi durumlarda, Handikap Komitesinin Yetkili Federasyon tarafından belirtilen
prosedürleri takip etmesi ve 2.0’ın altında Handikap İndeksi verirken onay alması gerekir.
5.2b

20 Skor Kullanılırsa

Handikap İndeksi skor kaydındaki en düşük Skor Farklarından hesaplanır. Eğer skor kaydı en
az 20 Skor Farkı içeriyorsa, Handikap İndeksi hesaplamak için izlenmesi gereken prosedür
aşağıdaki gibidir:
 En güncel 20 Skor Farkının (sıra dışı skorlar için düzeltmeler ve Komite değerlendirmesi
dahil olmak üzere) en düşük 8’inin ortalaması alınır ve en yakın ondalığa yuvarlanır.
 En güncel 20 Skor Farkının en düşük 8 tanesinin ortalamasının ve Düşük Handikap
İndeksinin farkı hesaplanır.
o Eğer fark 3’ten büyükse esnek limit uygulanır.
o Eğer fark esnek limit uygulanmasından sonra 5’ten büyük çıkarsa, üst limit uygulanır.
(Bkz. Kural 5.8.)
5.2c

Artı Handikap İndeksi için

Bir oyuncunun skor kaydında 20 Skor Farkı varsa ve Handikap İndeksi negatif hesaplanıyorsa,
artı Handikap İndeksi söz konusudur.
Bir oyuncunun başlangıç Handikap İndeksi, handikap aralığının en düşük seviyesinde
hesaplanırsa, Handikap Komitesi belirlenmiş seviyenin altında Handikap İndeksi vermeden
önce Yetkili Federasyonun talimatlarını uygulamalıdır (Bkz. Kural 5.2a).

5.3 Maksimum Handikap İndeksi
Bir oyuncuya verilebilecek maksimum Handikap İndeksi 54.0’dır.
Not: Bir yarışmadan sorumlu olan Komite yarışmaya katılmak için maksimum limit
belirleyebilir. (Bkz. Kural 7.2).

5.4 Handikap İndeksi Güncellemesi için Revizyon Sıklığı
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Bir oyuncunun Handikap İndeksi, skor verildikten sonraki günü geçmeyecek şekilde ya da
mümkün olduğunca kısa sürede güncellenmelidir.
Aynı gün birden çok turun oynandığı durumlar da dahil olmak üzere, oyuncunun Handikap
İndeksi güncellenmeden yeni bir turun oynandığı durumlarda oyuncunun mevcut Handikap
İndeksini kullanması önerilir. Fakat bazı koşullarda, yarışmadan sorumlu Komitenin (ya da
Handikap Komitesinin) oyuncunun hangi Oyun Handikapını kullanması gerektiğiyle ilgili
karar verme hakkı vardır (Bkz. Kural 7.2).
Kural 5.4 Yorumlar:
5.4/1 – Yarışmadan Sorumlu Komitenin Oyuncunun Oyun Handikapını Düzeltebileceği
Örnek Durum
Bir oyuncunun yarışmanın sabah oynanan turunda, geçerli oyun formatında sıradışı
derecede iyi performans gösterdiği ve aynı gün ilerleyen saatlerde bir yarışma turu daha
oynacağı durumlarda oyuncunun Handikap İndeksi ertesi güne kadar güncellenmeyeceği
için, yarışmadan sorumlu Komite oyuncunun Oyun Handikapını düzeltmeye karar verebilir.
Komite, skorun oyuncunun Handikap İndeksinde nasıl bir etkisi olabileceği ve oyuncunun
Handikap İndeksi güncellenmediği için haksız bir avantaj kazanıp kazanmayacağı da dahil
olmak üzere, oyuncunun Oyun Handikapını düzeltip düzeltmeyeceğine karar vermeden
önce, elinde mevcut olan tüm bilgileri değerlendirmelidir.
5.4/2 – Golf Kulübünün Skorları Mümkün Olduğunca Kısa Sürede Girme Sorumluluğu
Her günün sonunda skorları girme sorumluluğunun golf kulübünde olduğu yerlerde, bu
işlem Handikap Kurallarını desteklemek amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve
tercihen gece yarısından önce yapılmalıdır. Bunu yapmak önemlidir çünkü bu işlem:
 Oyuncunun Handikap İndeksinin tur oynandıktan hemen sonra güncellenmesini
sağlar (Bkz. Kural 5.4).
 Oyun koşulları hesaplamasının yapılmasını sağlar (Bkz. Kural 5.6).
 Uygulanabilir olduğu durumlarda gözlem değerlendirmesi için skorların hazır
bulunmasını sağlar.
 Handikap Komitesinin diğer sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar (Bkz. Kural
7.1b).
Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi, Handikap Kurallarının bütünlüğünü bozabilir.

5.5 Skorların Geçerlilik Süresinin Dolması ve Handikap İndeksinin İptali
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Bir skor, ne kadar eski olursa olsun, oyuncunun en güncel 20 skoru arasında kaldığı süre
boyunca Handikap İndeksi hesaplamasında kullanılır.
Başka bir 9-çukur skoruyla birleştirilmeyi bekleyen 9-çukur skoru, uygun olduğu durumlarda,
skor kaydındaki yirminci en eski tarihli 18-çukur skorundan daha eski tarihli olana kadar
bekletilir ve sonrasında hesaplamadan çıkartılır.
Bir Handikap İndeksi sadece oyuncunun tüm golf kulübü üyelikleri sona erdiğinde
geçerliliğini yitirir.
Not: Bir oyuncunun skor kaydı saklanmalıdır. Eğer oyuncu gelecekte tekrar Handikap İndeksi
almak isterse, eski kayıtları Handikap Komitesine yardımcı olacaktır.

5.6 Oyun Koşulları Hesaplaması (PCC)
Kuralın Prensibi:
Saha Ölçümleri normal oyun koşullarına göre yapılır ama golf sahasının zorluğu
aşağıdakilere bağlı olarak günden güne ciddi şekilde farklılık gösterebilir:
 Saha koşulları,
 Hava koşulları ve/veya
 Saha kurulumu.
Oyun koşulları hesaplaması (PCC), oynanan günün koşullarının normal koşullara kıyasla
bir düzeltmenin yapılması gerekecek kadar farklı olup olmadığını belirler. Oyuncuların
oyunu oynadıkları gün verdikleri skorların, beklenen skorlarla karşılaştırıldığı günlük
yapılan istatistiksel bir işlemdir.
Handikap hesaplaması içerisinde bu özelliğin bulunmasının sebebi, zor oyun koşullarında
yapılan vasat bir skorun, daha kolay oyun koşullarında yapılan iyi bir skordan daha iyi
olabileceğinin kabul edilmesidir. Böyle bir skor, PCC düzeltmesi yapılmazsa Handikap
İndeksi hesaplamasında dikkate alınmayabilir.
Eğer PCC, verilen geçerli skorların, yapılması beklenen skorlara yakın olduğunu
gösteriyorsa herhangi bir düzeltme yapılmaz.
Hesaplanan düzeltme aşağıdakilere bağlıdır:
 Beklenenden çok daha az oyuncu, kendilerinden beklenen bir skor yapmışsa, koşulların
normalden daha zor olduğu sonucuna varılır.
 Beklenenden çok daha fazla oyuncu, kendilerinden beklenenden daha iyi skor yaparsa,
koşulların normalden daha kolay olduğu sonucuna varılır.

5.6 Oyun Koşulları Hesaplaması (PCC)
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Oyun koşulları hesaplaması (PCC):
 Genellikle günde bir kere yapılır.
 Her gün golf sahasında verilen geçerli skorlar değerlendirilir.Düzeltmenin gerekip
gerekmediğini belirlemek için en az sekiz geçerli skor gerekir.
 Sadece Handikap İndeksi 36.0 veya daha düşük olan oyuncuların verdiği geçerli skorları
hesaplamaya dahil edilir.
 Sekizden daha az geçerli skor verilirse sonuç sıfır olur.
-1.0, 0.0, +1.0, +2.0 veya +3.0 seviyesinde düzeltme yapılabilir ve tüm oyuncuların Skor Farkı
hesaplamasına uygulanır
Kural 5.6 Yorumlar:
5.6/1 – Oyun Koşulları Hesaplaması Prosedürü
Oyun koşulları hesaplaması (PCC) otomatik bir süreç olacaktır ve aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. PCC Hesaplamasına dahil her oyuncu için beklenen skor hesaplanır.
2. Sahanın Zorluk Dereceleri dahil edilerek golf sahasındaki Skor Farklarının beklenen
standart sapması hesaplanır.
3. Oyunun oynandığı gün kaç oyuncunun beklenenden daha iyi veya daha kötü skor
yaptığı belirlenir.
4. Beklenen skor aralığında veya daha iyi, ya da daha kötü bir skor yapan oyuncuların
oranı, PCC düzeltmesinin gerekip gerekmediğini belirlenir.
5. Eğer düzeltme gerekiyorsa, o gün oynanan golf sahasının ne kadar daha zor ya da daha
kolay olduğu belirlenir.
6. Bu hesaplamalara dayanarak oyunun oynandığı gün için yapılması gereken son PCC
düzeltmelerinin belirlenir.
7. Bir tam sayı olarak PCC düzeltmesi yapılır.
Not:




Skor Farkının hesaplamasında PCC düzeltmesinin uygulanma yöntemi için Bkz. Kural
5.1a (18-çukur skoru için) ve Kural 5.1b (9-çukur skoru için).
9- çukur geçerli skorlarının PCC’ye dahil edilebilmesi için, 9- çukur skoru ve 9-çukur Saha
Ölçümü ikiyle çarpılır, 9-çukur Zorluk Derecesi hesaplamaya dahil edilir.
PCC, oyunun oynandığı gün verilen tüm geçerli skorlara ve o gün yapılmış ama daha
sonraki bir tarihte verilen skorlara da uygulanır.

5.6/2 – Bir Günde Birden Çok Oyun Koşulları Hesaplaması Gerektirebilecek Koşullar
Kural 5.6 günde sadece bir oyun koşulları hesaplaması (PCC) yapılmasını önerir.
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Fakat günün bir kısmı için veya belirli bir yarışma için ayrı bir PCC hesaplaması gerektiren
durumlar olabilir. Örneğin:
 Gün içinde hava koşullarında aşırı değişim olan,
 Gün içinde oynanan yarışmanın yapıldığı sahanın kurulumunun aynı gün genel
oyun turlarına katılan oyuncularınkinden önemli derecede farklı olduğu
durumlar gibi.
5.6/3 – Belirli bir Yarışma için Yapılan Ayrı Bir PCC Hesaplamasının nasıl uygulanacağı ve
Aynı Gün Oynanan Genel Oyun Turlarında Uygulanacak PCC Düzeltmesi
Belirli bir yarışma için ayrı bir oyun koşulları hesaplaması (PCC) yapıldığında:
 Sadece o yarışmaya katılan oyuncuların skorları ayrı PCC’de değerlendirilir.
 Ayrı yapılan PCC’de hesaplanan düzeltmenin, sadece o yarışmaya katılmış olan
oyuncuların Skor Farklarının hesaplamasında kullanılmalıdır.
 Aynı gün, aynı golf sahasında oynayan diğer tüm oyuncular için, tüm geçerli
skorları kullanarak (yarışmaya katılmış olan oyuncuların skorları da dahil)
hesaplanan PCC kullanılır.
5.6/4 – Oyuncular Aynı Gün, Aynı Sahada Birden Fazla Tur Oynar ve Ayrı Ayrı Oyun
Koşulları Hesaplamaları Yapılırsa
Aynı gün aynı golf sahasında iki ya da daha fazla tur oynanırsa ve bir ya da daha fazla tur için
ayrı PCC hesaplaması yapılırsa, oyuncuların hesaplanan Skor Farklarının her biri için farklı bir
PCC düzeltmesi yapılabilir.
5.6/5 – Home Kulüpte Oynanmayan Tur Skorunun Home Kulübe Bildirilmesi
Oyuncu home kulübünden başka bir golf sahasında bir tur oynayıp, home kulübüne skor
bildiriyorsa, turun oynandığı golf sahasının o günkü oyun koşulları hesaplaması (PCC)
öğrenilmeli ve oyuncunun Handikap İndeksi revize edilmeden önce Skor Farkını hesaplamak
için kullanılmalıdır.
5.6/6 – 27 Çukurlu bir Golf Kulübünde Oyun Koşulları Hesaplaması Yapılması
Bir golf kulübünün Güney, Doğu ve Batı sahaları olmak üzere üç tane 9 çukurlu golf sahası
vardır. Bu üç sahanın tasarımı ve düzeni golfçülerin (a) herhangi bir golf sahasında sadece 9
çukur oynamasını ya da (b) herhangi bir 9-çukur kombinasyonuyla 18-çukur oynamasını
sağlar (Güney/Güney, Güney/Doğu, Güney/Batı, Doğu/Doğu, Doğu/Batı ve Batı/Batı).
Oyun koşulları hesaplaması (PCC), Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi belirlenmiş her 18
çukurlu golf sahası için yapılır.
Kural 5.6’da verilen tüm kriterlerin gerçekleştirildiği bir durumda her gün her bir 18-çukur
kombinasyonu için PCC uygulanır.
5.6/7 – 27 Çukurlu bir Golf Kulübünde Sadece 9 Çukur Oynanan bir Gün için Oyun Koşulları
Hesaplaması Yapılması
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Bir golf kulübünün Güney, Doğu ve Batı sahaları olmak üzere üç tane 9 çukurlu golf sahası
vardır. Bu üç sahanın tasarımı ve düzeni golfçülerin (a) herhangi bir golf sahasında sadece 9
çukur oynamasını ya da (b) herhangi bir 9 çukur kombinasyonuyla 18 çukur oynamasını
sağlar (Güney/Güney, Güney/Doğu, Güney/Batı, Doğu/Doğu, Doğu/Batı ve Batı/Batı).
Güney golf sahasında sadece 9 çukur oynayan bir oyuncu için:






Oyuncunun skoru, her bir Güney/Güney, Güney/Doğu ve Güney/Batı 18 çukur
kombinasyonu için oyun koşulları hesaplamasına (PCC) girilecektir.
Oynanan 9 çukurdaki Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesinin aynısı kullanılarak skoru
ikiyle çarpılacaktır.
Kural 5.6’daki tüm kriterlerin gerçekleştirilmesi şartıyla, her bir 18 çukur
kombinasyonu için PCC hesaplaması yapılacaktır.
Oyuncunun skor farkının hesaplanmasında, Güney/Güney golf sahasının PCC
düzeltmesinin %50’si uygulanacaktır.
Eğer Güney/Güney golf sahası için PCC hesaplanmamışsa, oyuncunun Skor Farkına
PCC düzeltmesi yapılmayacaktır. Bu, Güney golf sahasını içeren diğer 18 çukur
kombinasyonlarında PCC düzeltmesi yapılmış olsa bile geçerlidir.

5.7 Düşük Handikap İndeksi
Düşük Handikap İndeksi, oyuncunun skor kaydındaki en güncel skorun yapıldığı günden
önceki 365 günlük (bir sene) dönemde gösterdiği beceriyi temsil eder ve mevcut Handikap
İndeksinin karşılaştırılabileceği bir referans noktası oluşturur.
 Düşük Handikap İndeksi, oyuncunun skor kaydında en az 20 geçerli skor bulunduğunda
belirlenir.
 Oyuncunun Düşük Handikap İndeksi belirlendikten sonra skor kaydında gösterilir ve her
yeni geçerli skor verildiğinde tekrar değerlendirilir.
 Yeni belirlenen bir Düşük Handikap İndeksi, oyuncunun bir sonraki geçerli skoru işleme
alınırken değerlendirilir. Oynanan iki tur arasında geçen sürede oyuncunun Düşük
Handikap İndeksinin belirlenmesi üzerinden 365 günden fazla zaman geçmiş olabilir.
 Handikap Komitesinin uyguladığı bir düzeltme, oyuncunun Handikap İndeksini düşürüyorsa
ve bundan daha düşük bir Düşük Handikap İndeksi yoksa, düzeltilmiş indeks oyuncunun
yeni Düşük Handikap İndeksi olarak belirlenir. (Bkz. Kural 7.1a).

Kural 5.7 Yorumlar:
5.7/1 – Oyuncunun Düşük Handikap İndeksinin Belirlenmesi Üzerinden 365 Günden
Daha Fazla Zaman Geçtiği Koşullar
43

Türkiye Golf Federasyonu
Handikap Kuralları – Ocak 2020

Kural 5.7, iki tur arasında geçen sürede oyuncunun Düşük Handikap İndeksinin
belirlenmesi üzerinden 365 günden fazla zaman geçmiş olabileceğini belirtmektedir. Bu
yüzden belirlendiği tarihin üzerinden 365 günden fazla zaman geçmiş bir Düşük Handikap
İndeksi oyuncunun Handikap İndeksi hesaplamasında kullanılmaya devam edebilir.
Örneğin:
1 Ocak 2021’de bir skor verdikten sonra oyuncunun Handikap İndeksi 12.3 olarak
hesaplanır. Düşük Handikap İndeksi de 1 Mart 2020’de 10.6 olarak belirlenmiştir.
Oyuncu bir sonraki skorunu 1 Nisan 2021’de verdiğinde Handikap İndeksi güncellenirken,
10.6 olan Düşük Handikap İndeksi (belirlenmesi üzerinden 365 günden fazla zaman geçmiş
olmasına rağmen) hala kullanılabilecektir. Çünkü bu örnekte 1 Ocak 2021 ve 1 Ocak 2020
arası olan 365 günlük zaman dilimi oyuncunun skor kaydındaki en güncel skorun
tarihinden önce gelmektedir. Güncel Handikap İndeksi hesaplandıktan sonra yeni Düşük
Handikap İndeksi 1 Nisan 2021 ve 1 Nisan 2020 arasında bulunacaktır.
5.7/2 – Düşük Handikap İndeksinin Mevcut Handikap İndeksi Olduğu Durum
Oyuncu 1 Nisan 2021’de skor verdikten sonra golfe ara verir ve 1 Temmuz 2022’ye kadar
skor vermez. Bu oyuncunun güncellenmiş Handikap İndeksini hesaplarken oyuncunun 1
Nisan 2021’den önceki 365 günlük dönemdeki Düşük Handikap İndeksi referans olarak
alınmalıdır.
Oyuncu 1 Ağustos 2022’de bir tur daha oydığında 1 Temmuz 2022’den önceki 365 günlük
dönem oyuncunun Düşük Handikap İndeksini belirlemek için kullanılır ama bu zaman
diliminde başka hiçbir skor verilmemiştir. Bu durumda oyuncunun güncel Handikap
İndeksi, Düşük Handikap İndeksi haline gelir.
Handikap Komitesinin uyguladığı düzeltme oyuncunun Handikap İndeksini yükseltiyorsa,
Komite oyuncunun Düşük Handikap İndeksini düzeltilmiş Handikap İndeksiyle aynı değere
yükseltmeyi değerlendirmelidir.

5.8 Handikap İndeksinin Yukarı Doğru Hareketinin Kısıtlanması (Limit)
Limit prosedüründe iki eşik noktası vardır:
(i) Esnek Limit. Esnek limit oyuncunun yeni hesaplanmış Handikap İndeksi ile Düşük
Handikap İndeksi arasındaki fark 3.0 vuruştan daha büyükse devreye girer.
Hesaplanan Handikap İndeksi artışı 3.0 vuruştan daha büyükse, 3.0 vuruşun üzerindeki
artışın %50’si uygulanır.
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(ii)

Üst Limit. Üst limit, esnek limit uygulandıktan sonra devreye girer ve oyuncunun
Handikap İndeksinin, Düşük Handikap İndeksinden 5.0 vuruştan fazla yükselmesini
engeller .

Bir oyuncunun Handikap İndeksinin düşebileceği değerin sınırı yoktur.
Esnek limit ve üst limit işlemleri ancak Düşük Handikap İndeksi belirlendikten sonra
yapılabilir.
(Bkz. Tablo 5.8.)

5.9 Sıra Dışı bir Skorun İbraz Edilmesi
Oyuncunun skor kaydına sıra dışı bir skor girilirse Handikap İndeksi aşağıdaki düzeltme
tablosuna göre düşürülecektir:
Skor Farkının, turun oynandığı zaman
geçerli olan Handikap İndeksinden düşük
olduğu vuruş sayısı

Sıra dışı skor düzeltmesi

7.0 – 9.9

–-1.0

10.0 ya da daha fazla

–-2.0
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 Tek bir sıra dışı skora dayanarak İndeks düşürülebilir.
 Birden çok sıra dışı skor için yapılacak düzeltmeler kümülatif olarak yapılır.
 Sıra dışı bir skor verildikten sonra oyuncunun Handikap İndeksi güncellenirken İndeks
otomatik olarak düşürülür.
 Sıra dışı skor düzeltmesi, oyuncunun sıra dışı skoru da içeren skor kaydındaki en güncel
20 Skor Farkının her birine uygulanır. Bu yüzden, bir sonraki skor verildiğinde yapılan
düzeltmenin etkisi devam edecektir ama yeni skorlar verildikçe bu etki zamanla
azalacaktır.
Sıra dışı skorun verildiği zaman oyuncunun skor kaydında 20’den az Skor Farkı varsa,
düzeltme yine sıra dışı skorun da dahil olduğu oyun kaydında kayıtlı tüm Skor Farklarına
uygulanır.
 Aşağıdaki durumlarda Handikap Komitesi için ek handikap değerlendirmesi bildirimleri
oluşturulacaktır:
o Oyuncunun Handikap İndeksin sıra dışı skor nedeniyle birkaç kez düşürüldüğünde.
o Skor Farkı, oyuncunun turu oynadığı zaman geçerli olan Handikap İndeksinden
10.0 vuruş ya da daha fazla olması nedeniyle sıra dışı skor sonucu İndekste -2.0
düşüş tetiklendiğinde.
 Handikap Komitesi, oyuncunun Handikap İndeksinin oyuncunun becerisini adil bir şekilde
yansıtmamasına sebep olacağını düşündüğü bir sıra dışı skor düzeltmesini uygulamama
yetkisine sahiptir. (Bkz. Kural 7.1a).
(Bkz. Tablo 5.9.)
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Kural 6 – Saha Handikapı ve Oyun Handikapı Hesaplaması
Kuralın Prensibi:
Saha Handikapı hesaplaması, oyuncunun Handikap İndeksinin, Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesi hesaplaması yapılmış olan herhangi bir sahada vuruş sayısına dönüştürülmesidir.
Bu, oyuncunun Handikap İndeksinin, oynayacağı sahaya uyarlanabilmesini sağlar. Oyun
Handikapı hesaplaması ise , farklı formatlardaki oyunlarda tüm handikap seviyesindeki
oyuncular için eşitlik sağlar. Oyun Handikapı, oyuncunun Saha Handikapına handikap
toleransının uygulanması ile bulunur. Handikap toleransının %100 verildiği oyun
formatlarında Oyun Handikapı Saha Handikapıyla aynı olur.
Saha Handikapı – Handikap hesaplamaları için oyuncunun herhangi bir golf sahasında
aldığı (ya da verdiği) vuruş sayısını belirlemek ve net par ve net double bogey
düzeltmelerinin doğru yapılması için kullanılır.
Oyun Handikapı –Oyun Handikapı hesaplaması eşitlik sağlanması için her oyuncunun aldığı
ya da verdiği vuruş sayısını belirler ve birbirleriyle oynarken ya da yarışma içerisinde tüm
oyuncuların adil ve eşit bir oyun oynayabilmesini sağlar.

6.1 Saha Handikapı Hesaplaması
6.1a 18-Çukur Tur için
18-çukur Saha Handikapı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Saha Handikapı = Handikap İndeksi × (Zorluk Derecesi ÷ 113) + (Saha Ölçümü – Par)
Not: Aynı 9 çukurun iki kere oynandığı durumlarda 18 çukur Saha Handikapı aşağıdaki gibi
hesaplanır:
Saha Handikapı = Handikap İndeksi × (9-çukur Zorluk Derecesi ÷ 113) + (2 x 9-çukur Saha
Ölçümü – 2 x 9-çukur parı)
6.1b 9-Çukur Tur için
9-çukur Saha Handikapı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Saha Handikapı = (Handikap İndeksi ÷ 2) × (9-çukur Zorluk Derecesi ÷ 113) + (9-çukur Saha
Ölçümü – 9-çukur parı)
(9-çukur turu vuruş indeks dağılımı hakkında bilgi almak için bkz. Ek E.)
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Kural 6.1b Yorumlar:
6.1b/1 – 9-Çukur Saha Handikapı Hesaplamasında 9-Çukur Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesi Kullanımı
Yetkili Federasyon, golf kulüplerinin Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesini belirlediğinde, 18çukur ölçümleri ile birlikte ilk dokuz ve ikinci dokuz Saha Ölçümü ve Zorluk Derecelerini de
birlikte verir. Örneğin:
Beyaz Tee (Erkek)

Beyaz Tee (Kadın)

Saha Ölçümü

Zorluk
Derecesi

Saha Ölçümü

Zorluk Derecesi

18 Çukur

73.1

132

75.5

138

1-9 Çukur

36.1

132

37.3

135

10-18 Çukur

37.0

131

38.2

141

9-çukur Saha Handikapı hesaplanırken, oynanan 9 çukur golf sahasının Saha Ölçümü ve
Zorluk Derecesinin kullanılması gerekir.

Not: 18-çukur ve 9-çukur Saha Handikapı, aşağıdakilerin hesaplanabilmesi amacıyla, 0.5
üste yuvarlanacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır :



Maksimum çukur skoru düzeltmesi (Bkz. Kural 3.1) ve çukurun oynanmadığı
durumlarda (Bkz. Kural 3.2) düzeltmeler yapmak ve
Uygun olduğu durumlarda Skor Farkı hesaplamak için.

Bunun dışındaki yuvarlama işlemleri, Oyun Handikapı hesaplandıktan sonra yapılır.

6.2 Oyun Handikapı Hesaplaması
6.2a

Standart Hesaplama

Oyun Handikapı aşağıdaki gibi hesaplanır:
Oyun Handikapı = Saha Handikapı x handikap toleransı
Hesaplanan Oyun Handikapı 0.5 üste yuvarlanacak şekilde en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Önerilen handikap toleransı uygulamaları için bkz. Ek C.
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6.2b Farklı Par Değerleri Olan Birden Çok Başlama Alanı Kullanıldığı Yarışmalarda
Yapılan Hesaplama
Bu kural doğrultusunda:
 Vuruş sayısı oyunu ile gros skor, net skor veya Maksimum Skor oyun formatları
kastedilmektedir.
 Stableford ve Par/Bogey oyun formatları ayrı ele alınır.
Bir yarışma iki ya da daha fazla başlama noktası serisinden oynanıyorsa (karma etkinlikler
veya farklı seviyeleri içeren etkinlikler gibi), oyun formatına ve başlama alanlarının par
farkına bağlı olarak, eşitlik sağlamak ve sıralamalarını, sonuçları ve ödülleri belirlemek
amacıyla standart Oyun Handikapı hesaplamasına ek vuruşlar eklenmesi gerekebilir.
(i)
Vuruş Sayısı Oyunu ve Maç oyunu formatları (sonuçların gros ya da net skor olarak
kaydedildiği) Daha yüksek parı olan bir başlama noktası setinden oyuna başlayan bir
oyuncunun oynadığı tur için, oynadığı başlama noktasının parı ile en düşük para sahip
başlama noktasının farkına eşit olacak şekilde ek vuruş alması gerekir.
Bu ek vuruşlar aşağıdaki şekilde oyuncunun Oyun Handikapına eklenir:
Oyun Handikapı = (Saha Handikapı x handikap toleransı) + par farkı
Not: Oyuncuların çoğunluğu en yüksek para sahip başlama alanlarından oyuna başlıyorsa,
alternatif olarak, daha düşük para sahip başlama alanlarından oyuna başlayan oyunculara,
par farkına eşit olacak şekilde, tur için daha az vuruş verilebilir.
(ii)
Vuruş Sayısı Oyunu ve Maç oyunu (sonuçların para göre kaydedildiği) Formatları. Bir
oyuncunun turdaki para göre net (veya gros) durumu diğer tüm oyuncularınkiyle doğrudan
karşılaştırıldığı için, başlama noktalarının parı farklı da olsa, standart Oyun Handikapı
hesaplamasına ek vuruş eklenmez.
(iii)
Stableford formatları. Bir oyuncunun turdaki toplam Stableford puanı sayısı diğer
tüm oyuncularınkiyle doğrudan karşılaştırıldığı için, başlama noktalarının parı farklı da olsa,
standart Oyun Handikapı hesaplamasına ek vuruş eklenmez.
Par/Bogey formatları. Bir oyuncunun turdaki toplam Par/Bogey sonuçları diğer tüm
oyuncularınkiyle doğrudan karşılaştırıldığı için, başlama noktalarının parı farklı da olsa
standart Oyun Handikapı hesaplamasına ek vuruş eklenmez.
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Handikap İndeksinin Yönetimi (Kural 7)
Kural 7 – Komite Faaliyetleri
Kuralın Prensibi:
Handikap Komitesi, oyuncunun Handikap İndeksinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde
çok önemli bir rol oynar ve hesaplanan Handikap İndeksinin oyuncunun becerisini doğru
şekilde yansıtmadığı durumlarda müdahale etmesini sağlayacak araçlar mevcuttur.
Bu araçlar, doğru kullanıldığında, oyunculara her golf kulübünde eşit ve tutarlı bir şekilde
davranılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
Yarışmadan sorumlu komite de tüm katılımcılar için uygun Yarışma Koşullarını belirlemek
konusunda önemli bir rol oynar.

7.1 Handikap Komitesi
7.1a

Handikap Değerlendirmesinin Yapılması ve Handikap İndeksinin Düzeltilmesi

(i) Handikap Değerlendirmesinin Yapılması. Handikap Komitesi Ek D’de belirtilen
prosedürleri uygulayarak oyuncunun Handikap İndeksini değerlendirmelidir.
 Handikap Komitesi’nin her yıl düzenli olarak handikap değerlendirmesi yapmalıdır.
 Handikap değerlendirmesi oyuncunun kendisinin ya da başka bir oyuncunun talebiyle
herhangi bir zamanda da yapılabilir.
 Oyuncunun Handikap İndeksinde herhangi bir düzeltme yapmadan önce, Handikap
Komitesi aşağıdakiler de dahil olmak tüm kanıtları dikkatlice değerlendirmelidir:
o Oyuncunun skor yapma potansiyelinin, oyuncunun adil ve eşit bir şekilde diğer
oyuncularla ya da oyunculara karşı oynama becerisini etkileyecek kadar ciddi,
geçici veya kalıcı, bir sakatlık veya hastalıktan etkilenip etkilenmediği;
o Oyuncunun önceki handikapı;
o Oyuncunun becerisindeki hızlı yükseliş veya düşüşler;
o Oyuncunun belirli bir formatta diğer formatlara kıyasla belirgin şekilde farklı
performans gösterip göstermediği. Örneğin yarışmalar ile genel oyun arasında;
handikap için geçerli olan ile geçerli olmayan oyun formatları arasında;
o Oyuncunun haksız avantaj sağlamak amacıyla hareket ettiğinin tespit edildiği
durumlar
(ii) Handikap İndeksinin düzeltilmesi. Handikap Komitesi mevcut kanıtları değerlendirdikten
sonra, bir oyuncunun Handikap İndeksinin düzeltilmesi için en uygun yöntemi
uygulamaya karar vermelidir. Aşağıdakilerden biri tercih edilebilir:
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 Oyuncunun becerisini daha iyi yansıtacağı kararlaştırılan Handikap İndeksine ulaşmak
için Skor kaydındaki en güncel 20 Skor Farkının her birinde düzeltme yaparak Handikap
İndeksini düzeltmek.
o Bu sayede yeni skorlar girildikçe Handikap İndeksi güncellenir.
o Eğer oyuncunun skor kaydına 20’den az skor varsa, düzeltme tüm kayıtlı Skor
Farklarına uygulanır.
o Eğer düzeltmenin artık gerekli olmadığına karar verilirse Handikap Komitesi
herhangi bir zamanda bu işlemi geri alabilir.
Ya da
 Handikap İndeksini Handikap Komitesinin belirleyeceği bir seviyede ve belirlediği bir
süre boyunca dondurmak.
o Handikap Komitesi yalnızca yukarı doğru hareketi dondurmaya karar vermediyse,
belirlenen süre boyunca oyuncunun Handikap İndeksi yeni skorlar girilse dahi
güncellenmez.
o Handikap Komitesi uygun gördüğü zaman Handikap İndeksini tekrar aktif hale
getirebilir. Bu durumda oyuncunun skor kaydındaki skorlar oyuncunun Handikap
İndeksini hesaplamak için kullanılır.
Handikap değerlendirmesi sonucu oyuncunun Handikap İndeksine yapılan herhangi bir
düzeltmenin:
 Yetkili Federasyon tarafından kabul edilmiş veya onaylanmış olması gerekir. Yetkili
Federasyonun, belirli bir handikap aralığındaki, bu aralığın üstündeki veya altındaki
oyuncular için kısıtlama getirme hakkı da vardır.
 Ancak oyuncu bilgilendirildikten ve oyuncunun Handikap Komitesine veya uygun olduğu
durumlarda Yetkili Federasyona cevap verme fırsatı verildikten sonra uygulanabilir.
 Yapılacak düzeltme yukarı veya aşağı yönde en az 1 vuruş olmalıdır.
 Sıra dışı koşullar yoksa, oyuncunun Handikap İndeksi, Düşük Handikap İndeksinden en
fazla 5.0 vuruş daha yüksek olacak şekilde arttırılabilir. Bu gibi koşullara oyuncunun
daha önce geldiği seviyede golf oynamasını engelleyecek kadar uzun süreli hastalık veya
sakatlık geçirmiş olması örnek verilebilir.
 Oyuncunun Handikap İndeksi 2.0 vuruşun üzerinde artırılacaksa Yetkili Federasyon
tarafından kabul edilmeli veya onaylanmalıdır.

Kural 7.1a Yorumlar:
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7.1a/1 – En Güncel 20 Skor Farkını Düzelterek Oyuncunun Handikap İndeksini Yeniden
Düzenlemek
Oyuncunun skor kaydındaki en güncel 20 Skor Farkının her birine düzeltme yapılması bir
sonraki skor kaydedildikten sonra düzeltmenin etkisinin devam etmesini sağlar. Bu etki
yeni skorlar girildikçe zamanla azalır.
Örneğin Handikap Komitesi, Handikap İndeksi 10.3 olan bir oyuncunun handikapını,
oyuncunun güncel skorları çok hızlı bir gelişim gösterdiği için 9.3 olarak revize etmeye
karar veriyor.
Bu örnekte Handikap Komitesi en güncel 20 Skor Farkının her birine -1 düzeltme yapar ve
bu düzeltmenin son hesaplamadaki etkisi aşağıdaki tablolardaki gibi olur:
Skor

83
86
82
79
87
90
89
88
81
92
86
87
79
83
88
92
80
86
82
90

Saha
Zorluk
Skor
Ölçümü Derecesi Farkı
70.0
71.8
69.0
69.8
70.1
70.0
71.8
71.5
69.4
71.7
71.8
70.1
69.8
70.7
71.5
71.7
69.1
71.8
69.4
70.0

131
127
125
128
134
128
131
129
127
130
127
134
128
125
129
130
120
127
127
128

11.2
12.6
11.8
8.1
14.3
17.7
14.8
14.5
10.3
17.6
12.6
14.3
8.1
11.1
14.5
17.6
10.3
12.6
11.2
17.7

Skor

83
86
82
79
87
90
89
88
81
92
86
87
79
83
88
92
80
86
82
90

Saha
Zorluk
Skor
Handikap
Ölçümü Derecesi Farkı Değerlendirmesi
Sonrası Yapılan
Düzeltme
70.0
131
11.2
-1
71.8
127
12.6
-1
69.0
125
11.8
-1
69.8
128
8.1
-1
70.1
134
14.3
-1
70.0
128
17.7
-1
71.8
131
14.8
-1
71.5
129
14.5
-1
69.4
127
10.3
-1
71.7
130
17.6
-1
71.8
127
12.6
-1
70.1
134
14.3
-1
69.8
128
8.1
-1
70.7
125
11.1
-1
71.5
129
14.5
-1
71.7
130
17.6
-1
69.1
120
10.3
-1
71.8
127
12.6
-1
69.4
127
11.2
-1
70.0
128
17.7
-1

En iyi 8

En iyi 8

Handikap
İndeksi
hesaplaması
oyuncunun skor kaydındaki en
güncel 20 Skor Farkının ortalamasını
alır ve aşağıdaki gibidir:

Burada ise Handikap İndeksi hesaplaması oyuncunun
skor kaydındaki en güncel 20 Skor Farkının
ortalamasını alırken Komitenin her bir Skor Farkı için
uyguladığı -1 handikap düzeltmesini dikkate alır ve
aşağıdaki gibidir:

(11.2 + 11.8 + 8.1 + 10.3 + 8.1 + 11.1
+ 10.3 + 11.2) ÷ 8 = 10.3 Handikap
İndeksi

(10.2 + 10.8 + 7.1 + 9.3 + 7.1 + 10.1 + 9.3 + 10.2) ÷ 8
= 9.3 Handikap İndeksi
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7.1a/2 – Handikap Komitesinin Sakatlık Geçiren bir Oyuncu için Uygulayacağı Düzeltme
Sakatlık Sonrası Yapılan Skorlara Dayanmalıdır
Handikap Komitesi sakatlık geçiren için bir oyuncunun Handikap İndeksini ancak oyuncu
sakatlık geçirdikten sonra bir ya da daha fazla geçerli skor verildikten sonra
değerlendirmelidir. Handikap Komitesi yapacağı düzeltmenin seviyesini belirlerken
sakatlıktan sonra verilen skorları, sakatlığın mahiyetini ve ciddiyetini göz önünde
bulundurmalıdır.
Bir miktar skor girildikten sonra sakatlığın oyuncunun becerisi üzerinde kalıcı bir değişikliğe
sebep olduğu anlaşılırsa, oyuncunun skor kaydını dikkate almayıp sadece sakatlıktan sonra
verilen skorları kullanarak Handikap İndeksi hesaplamak uygun olabilir (Bkz. Kural 5.2a).
7.1b Ceza Skoru Uygulama
Oyuncunun geçerli oyun formatında yaptığı skorunu vaktinde vermediği durumlarda
Handikap Komitesi nedenini araştırmalı ve uygun şekilde müdehale etmelidir.
(i) Skorun Verilmemesi için Geçerli bir Sebep Varsa. Oyuncunun home kulübünün
Handikap Komitesi, oyuncunun skor vermeme sebebinin geçerli bir sebep olup
olmadığına karar verme yetkisine sahiptir.
 Aşağıdakiler skor verilmemesi için geçerli sayılabilecek sebeplerdendir:
o Ani bir sakatlık veya hastalık,
o Acil bir durum,
o Tehlikeli hava koşulları veya
o Handikap Komitesi tarafından oyunun durdurulması için geçerli sayılabilecek
başka herhangi bir sebep.
 Home kulübü ya da Komite oyuncunun turu tamamlamama sebebinin geçerli bir
sebep olduğuna karar verirse iki seçenek ortaya çıkar:
o Seçenek 1 – Skorun verilmesi gerekir. Eğer oyuncu turu tamamlamamış fakat
Yetkili Federasyonun belirlediği geçerli 9 çukur veya 18 çukur skoru için minimum
çukur sayısını tamamlamışsa skor handikap için verilmelidir.
o Seçenek 2 – Skorun verilmemesi gerekir. Eğer oyuncu turu tamamlamamış ve
Yetkili Federasyonun belirlediği geçerli 9 çukur veya 18 çukur skoru için minimum
çukur sayısını da tamamlamamışsa, skor handikap için verilmemelidir.
(ii) Skorun Verilmesi için Geçerli bir Sebep Yoksa. Komitenin oyuncunun skoru vermeme
sebebinin geçerli olup olmadığına karar verme yetkisi vardır.

 Aşağıdakiler skor verilmemesi durumu için geçersiz kabul edilecek sebeplerdendir:
o Düşük bir skorun Handikap İndeksini düşürmesini önlemek.
o Yüksek bir skorun Handikap İndeksini yükseltmesini önlemek.
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 Eğer oyuncunun skoru belirlenebilirse ve Yetkili Federasyonun belirlediği geçerli 9çukur veya 18-çukur skoru için minimum çukur sayısı tamamlandıktan sonra turu
bıraktıysa skor handikap için girilmelidir.
 Handikap Komitesi oyuncuya ceza skoru girişi yaptıktan sonra oyuncunun
gerçekten yaptığı skora ulaşabilirse, yapılan gerçek skor da ayrıca oyuncunun skor
kaydına girilmelidir. Handikap Komitesinin ceza skorunu oyuncunun skor kaydında
tutma ya da kayıttan çıkarma seçeneği vardır.
 Eğer Handikap Komitesi oyuncunun haksız avantaj sağlamak için skor vermediği
sonucuna varırsa, oyuncunun Handikap İndeksini askıya almayı değerlendirebilir
ve/veya uygun bir ceza skoru girebilir (niyete bağlı olarak düşük ya da yüksek).
 Handikap Komitesi ya da Yetkili Federasyon tekrar tekrar skorlarını vermeyen veya
turları tamamlamayan oyuncular için disiplin prosedürlerine başvurabilir.
(Bkz. Tablo 7.1b.)
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7.1c Handikap İndeksinin Askıya Alınması
Handikap Komitesi ya da Yetkili Federasyon, bilinçli olarak ya da tekrar tekrar Handikap
Kurallarında belirtilen oyuncu sorumluluklarını yerine getirmeyen oyuncunun Handikap
İndeksini askıya almalıdır (Bkz. Ek A).
 Oyuncunun Handikap İndeksi ancak oyuncu bilgilendirildikten ve oyuncuya Handikap
Komitesine, Yetkili Federasyona veya başka bir disiplin kuruluna savunma hakkı
tanındıktan sonra askıya alınmalıdır.
 Oyuncuya Handikap İndeksinin askıya alınacağı süre ve diğer ek koşullar bildirilmelidir.
7.1d

Handikap İndeksinin Tekrar Aktifleştirilmesi

Oyuncunun Handikap İndeksi belirli bir süre askıya alındıktan sonra tekrar aktifleştirilmesi
gerekecektir.
Handikap Komitesi, Handikap İndeksini aktifleştirirken aşağıdaki yöntemlerden uygun
gördüğünü kullanabilir:
 Oyuncunun güncel becerisini yansıttığını düşündüğü bir seviyeden aktifleştirebilir
 Oyuncu spora yeni başlamış gibi sıfırdan bir Handikap İndeksi verebilir veya
 Son Handikap İndeksinin aynen aktifleştirebilir.
Handikap Komitesi, oyuncunun handikap indeksini tekrar aktifleştirdikten sonraki turlarda
oyuncunun handikap indeksini dikkatlice gözlemlemeli ve gerekirse uygun düzeltmeleri
yapmalıdır.

7.2 Yarışmadan Sorumlu Komite
7.2a

Yarışma Şartları

Yarışmadan sorumlu Komite, Yarışma Şartları çerçevesinde oyun için bir maksimum
handikap sınırı belirleyebilir. Örneğin:
 Yarışmaya katılabilmek için veya yarışmada uygulanacak maksimum Handikap İndeksi.
 Maksimum Oyun Handikapı.
Komite tarafından maksimum sınır koyulmuş bir yarışmdan sonra oyuncunun Handikap
İndeksi güncellenirken, düzeltilmiş gros skor hesaplaması yapabilmek için oyuncunun tam ve
sınırlanmamış Saha Handikapı kullanılmalıdır.
Aynı gün veya ardışık günlerde oynanan çok turlu bir yarışmadan sorumlu Komite, yarışma
yönetimini kolaylaştırmak için Yarışma Şartlarında oyuncunun Handikap İndeksinin yarışma
boyunca değiştirilmeden aynı kalıp kalmayacağına karar vermelidir. Bu gibi turlar arasında
Handikap İndeksinin değiştirilerek kullanılması önerilir.
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7.2b

Diğer Aksiyonlar

Yarışmadan sorumlu Komitenin aşağıdaki hakları saklıdır:
•

Oyuncunun Handikap İndeksinin becerisini yansıtmadığına dair kanıtlar olduğu
durumda Yarışma Şartları çerçevesinde katılımcının Oyun Handikapını düzeltebilir.

•

Saha koşullarının istisnai derecede kötü olduğu durumlarda handikap için skor
verilmesinin durdurulmasına karar verebilir. Komite böyle bir karar almak için Yetkili
Federasyondan onay almalıdır.
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4.

Ekler

Ek A – Haklar ve Yükümlülükler
Dünya Handikap Sisteminin bütünlüğü, tüm kilit paydaşların Handikap Kurallarında belirtilen
gereklilikleri ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmesine bağlıdır.
Handikap Kuralları kapsamındaki kilit paydaşlar aşağıdaki gibidir:
 Oyuncu
 Golf kulübü ve kulübün Handikap Komitesi
 Bölgesel Golf Birlikleri
 Ulusal Birlikler
topluca Yetkili Federasyonlar olarak
bahsedilirler
 Çok Uluslu Birlikler
 USGA ve R&A
Paydaşların her birinin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
(1) Oyuncunun Yükümlülükleri. Handikap Kurallarının gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi
için, oyuncunun aşağıdakileri yapması beklenir:
(i)

Handikap Kurallarına uyarak dürüst davranmak ve Handikap Kurallarını haksız
avantaj sağlamak için kullanmaktan veya kuralların açığını bulmaya çalışmaktan
kaçınmak.

(ii)

Tek bir skor kaydına ve bu kayıttan yola çıkarak home kulübü tarafından Handikap
Kurallarına uygun şekilde yönetilen tek bir Handikap İndeksine sahip olmak.
Not: Bu Handikap İndeksi, oyuncunun üyesi olduğu diğer tüm golf kulüpleri de
dahil olmak üzere her yerde geçerli olacaktır.

(iii)
(iv)

(v)

Üyesi olduğu her golf kulübünün aşağıdaki detayları bilmesini sağlamak:
 Üyesi olduğu diğer tüm golf kulüpleri ve
Home kulüp olarak belirlediği golf kulübü. İzin verilen oyun formatında bir tur
oynamadan önce:
 Güncel Handikap İndeksini bilmek,
 Handikap İndeksinde herhangi bir uyumsuzluk varsa Handikap Komitesini ya da
yarışmadan sorumlu Komiteyi haberdar etmek ve henüz verilmemiş veya skor
kaydına girilmemiş skorların detaylarını vermek,


Handikap vuruşlarının verileceği ya da alınacağı çukurları bilmek ve



Vuruş sayısı oyunu yarışmasında skor kaydına doğru handikapı kaydetmek.

Her çukurda mümkün olan en iyi skoru yapmaya çalışmak.
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(vi)

(vii)

Yurtdışı skorlar da dahil olmak üzere tüm geçerli skorlarını handikapın
güncellenmesi için bildirmek. Geçerli skorlar:
 Oyunun oynandığı gün gece yarısından önce ve
 Doğru kronolojik sırada verilmelidir.
Becerisini göstermek için makul kanıtlar sağlayan geçerli skorlar vermek.

(viii) Yeni üye olduğu bir golf kulübüne oyun geçmişlerini, eski Handikap İndekslerini,
üyeliklerini ve golf oynama becerisiyle bağlantılı diğer tüm bilgileri sağlamak.
(ix)

Golf Kurallarına göre oynamak.

(x)

Eş yarışmacıların skorlarını onaylamak.

(2) Golf Kulübü/Handikap Komitesi, Bölgesel Birlikler, Ulusal Birlikler ve Çok Uluslu
Birliklerin Yükümlülükleri. Handikap Kuralları gerekliliklerine uymak için Handikap
Komiteleri ve Yetkili Federasyonların aşağıdakileri yapması beklenmektedir:
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Not:
1. Oyuncunun Handikap İndeksini doğrudan Ulusal Federasyonun yönettiği durumlarda golf
kulübünün yükümlülüklerini Ulusal Federasyon üstlenir.
2. Gerekli durumlarda yükümlülüklerin paylaştırılması Çok Uluslu veya Ulusal Birlikler
tarafından yapılır.
Golf Sahasıyla İlgili Dünya Handikap Sistemi Yükümlülükleri:
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Yetkili Federasyonun aşağıdakileri yapması Golf Kulübünün/Handikap Komitesinin
beklenir:
aşağıdakileri yapması beklenir:
1. İzin verilen formatlardaki oyunların

1. Handikap amaçları doğrultusunda

oynanacağı Saha Ölçümüne sahip
her bir başlama alanı serisi için
doğrulanabilir bir saha ölçümü
yaptırılması.

Yetkili Federasyon tarafından
onaylanan tüm tesislerin tüm
uygun başlama alanı serileri için
Saha Ölçüm Sistemi ile Saha
Ölçümü ve Zorluk Derecesinin
belirlenmesi.

2. Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesini

etkileyebilecek, özellikle uzunluk
değişikliği ve yeni ceza alanları
eklenmesi gibi önemli saha
değişiklikleri olduğunda Yetkili
Federasyonun bilgilendirilmesi.

Ölçümler, Golf kulüpleri/saha
sahipleri tarafından saha üzerinde
yapılması gereken geçici ve kalıcı
değişikliklerin hepsini içermelidir.

3. Tüm geçerli skorların Saha

2. Tüm Saha Ölçümlerini ve

Ölçüm Sistemine göre ölçülmüş
Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesi olan başlama
alanlarından oynanmasının
sağlanması.

Zorluk Derecesini hesaplarken
Saha Ölçüm yazılımının
kullanılması.

3. Yetki alanında gerçekleştirilen

tüm Saha Ölçümlerinin kaydının
tutulması.

4. Golf sahalarının, Saha Ölçümü

veya Ölçümleri yapıldığı
dönemdeki koşullarla tutarlı
olacak şekilde korunmaları.

4. Saha Ölçümü Değerlendirme

Komitesi kurulması.

5. Tüm gerekli Saha Ölçümlerini ve

5. Oyunculara referans olması için

yeniden yapılan ölçümleri
gerçekleştirmek için tam eğitilmiş
saha değerlendirme
uzmanlarınnın (takım liderleri de
dahil olmak üzere) yetiştirilmesi.

her başlama alanı serisi için
Saha Handikapı ve Oyun
Handikapı tablosu
bulundurulması.

6. Saha koşullarının istisnai derecede
kötü olduğu durumlarda tüm geçerli
skor girişlerinin durdurulmasının
sağlanması.
Bu işlemi uygulamaya geçirmeden
önce golf kulübünün, Yetkili
Federasyondan onay alması
gerekir.
7. Golf sahalarının Golf Kurallarına

6. Geçerli skorların kayda

geçirillmesi için ayrıcalıklı konum
döneminin ne zaman uygun
olacağına karar verilmesi.

7. Yetki alanında, ilgili bölgelerdeki

inaktif sezon başlangıç ve bitiş
tarihlerinin belirlenmesi.

uygun olarak işaretlenmesinin
sağlanması.

Ek B – Oyuncunun Skor Kaydı
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Farklı versiyonlarda dahil edilmesi gereken bilgileri göstermek için üç örnek skor kaydı
verilmiştir.
(i) Genel Versiyon. Skorların doğrulanması için gözlem değerlendirmesinin gerekli
olduğu ülkelerdeki golf kulüplerinin tüm oyuncularına ve Handikap Komitesine
açıktır. Bu kayıt en güncel 20 skora ilaveten bu 20 skorlu setten önceki 5 skoru da
içerir.
Oyuncunun Adı:
Oyuncunun Kimlik Numarası:
Home Kulübü:
Oyun Tarihi
(gg/aa/yy)

Saha Adı

Düşük Handikap
İndeksi: xx.x

Saha
Ölçümü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Zorluk
Derecesi

Mevcut Handikap İndeksi:
Geçerlilik Başlangıç Tarihi:
gg/aa/yy
Düzeltilmiş
Gros Skor

Skor Farkı

Düzeltme
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(ii) Kısaltılmış Versiyon. Skorların doğrulanması için gözlem değerlendirmesinin gerekli
olduğu ülkelerdeki tüm oyunculara ve Handikap Komitesine açıktır. Bu kayıt Genel
Versiyonla aynıdır ama daha fazla kişiye açık olduğu için veri gizliliğiyle ilgili
sebeplerden dolayı turun oynandığı gün ve golf sahası bilgilerini içermez.

Oyuncunun Adı:

Mevcut Handikap İndeksi:
Düşük
Handikap
Geçerlilik Başlangıç Tarihi:
İndeksi: xx.x aa/yy

Oyuncunun Kimlik Numarası:
Home Kulübü:
Oyun Tarihi
(aa/yy)

Saha Ölçümü

Zorluk Derecesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Düzeltilmiş Gros Skor

Skor Farkı

Düzeltme
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(iii) Tam Versiyon. Bu versiyon kaydın sahibi olan oyuncuya, Handikap Komitesine ve
anlaşmazlıkların çözümünde rol alan kişilere açıktır ve Dünya Handikap Sisteminin tüm
bileşenlerini desteklemek için kullanılabilir. Skor kaydı en güncel 20 skorun dışında bu 20
skorlu setten önceki son 5 skorun da tüm detaylarını içerir. Ayrıca oyuncunun geriye dönük
tüm skor kaydı geçmişi de listelenebilir.
LEJANT:
Oyuncu/yetkili kişi tarafından skor hakkında girilmesi gereken bilgiler.
Handikap hesaplama sistemi/yazılımından alınan verilerden otomatik veri girişleri.
Ulusal Birliğin oyuncu/yetkili kişiden girmesini isteyebileceği opsiyonel bilgiler.
Oyuncu İsmi/Kimlik Numarası:

Home Kulübü: Otomatik

Girilmesi Zorunlu Otomatik

Arama
İşlevi

Opsiyonel

Otomatik

Girilmesi
Zorunlu

Oyunun
Turun
Oynandığı Tarih Oynandığı
(aa/yy)* veya… Tarih
(gg/aa/yy)*

Saha Adı Yarışma Adı Şehir/Ülke Oynanan
Seçin
Başlama
Noktası/Par

Opsiyonel

Otomatik Otomatik

Girilmesi
Zorunlu

Yaklaşık
Başlama
Saati

Saha
Ölçümü

9/18
Çukur

Zorluk
Derecesi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
*

Yetkili Birliklerin, yetki alanlarındaki yerel veri koruma/gizlilik kanunu gerekliliklerine uyan formatı seçebilmesi için tarih alanı
esnektir.
** Aşağıdaki 5.Not'a bakınız;
*** Aşağıdaki 6.Not'a bakınız;
**** Aşağıdaki 9.Not'a bakınız;
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Düşük Handikap Endeksi:
Opsiyonel

Opsiyonel

Açılan
Menü

Girilmesi
Zorunlu

Oynanan Çukur Tasdik
Format Gros Skor
Sayısı/Başlangıç Eden
/Skor (Veya
Çukuru
Kişinin Adı Türü
Düzelt.
Seçin** Skor)

Mevcut Handikap Endeksi: Otomatik

Otomatik***

Otomatik

Otomatik****

Düzelt. Gros
Skor (NDB)

Saha
Stableford
Handikapı Puanı
Par/Bogey
Sonucu

Otomatik

Otomatik

Oyun
Skor Farkı
Koşulları
Hesaplaması
(PCC)

Otomatik

Otomatik

Sıradışı
Skor,
Handikap
Değerl.
Düzelt.
Skor

Revize
Edilmiş HE
(Düzelt.
Dahil)

Not:
Çoğu alan handikap hesaplama sistemi tarafından otomatik olarak doldurulabilir.
1. Home kulüp bilgisi (handikap yönetme yetkisi olan kulüp) oyuncunun kimlik numarası
veya isminden otomatik olarak doldurulabilir.
2. Mevcut Handikap İndeksi son hesaplanan Handikap İndeksinden otomatik olarak
getirilebilir.
3. Skorun Verildiği Tarih – skorun verildiği ve skor kaydına girildiği günün değerini alabilir
ve uygun durumlarda değiştirme seçeneği bulunur.
4. Saha bilgileri (yerel ya da merkezi sistemde tutulur) Şehir/Ülke, Saha Ölçümü, Zorluk
Derecesi, par ve Saha Ölçümü eksi par hesaplamarı için otomatik giriş yapabilir.
5. **Eğer gerekirse skor türüne Yetkili Federasyon tarafından karar verilmelidir. Bu skor
türü oyun formatını, turun oynandığı yeri ve turla ilgili diğer detayları belirlemek için
kullanılabilir. Bunun asıl amacı Handikap Komitesinin değerlendirme sürecine yardımcı
olmaktır ama buna ek olarak Handikap Kurallarının doğru uygulanmasına yardımcı
olabilir.
Skorların nasıl belirtilebileceğine örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
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Oyun Türü:
Yarışma, Genel oyun, 9 çukur (N)
Oyun Formatı:
Vuruş Sayısı oyunu, Maç oyunu
Turun oynandığı yer:
Home, Away
Diğer detaylar:
Tamamlanmamış tur, Sıra dışı skor, Ceza Skoru
6. ***Teker teker çukur skoru girişi yapılıyorsa, gros skora uygulanacak düzeltmeler
otomatik olarak uygulanabilir. Teker teker çukur skoru girişi yapılmıyorsa, çukura
başlandığında ama çukur tamamlanmadığında veya çukur oynanmadığında düzeltilen
gros skorun hesaplanması ve manuel olarak kaydedilmesi gerekir.
7. Saha Handikapı oyuncunun Handikap İndeksi, Saha Ölçümü ve oynanan başlama
alanlarının parı kullanılarak otomatik hesaplanabilir.
8. Düzeltilen Gros Skor(lar) otomatik hesaplanabilir.
9. **** Teker teker çukur skoru girişi yapılıyorsa Stableford Puanları ve Par/Bogey
sonuçları otomatik hesaplanabilir. Aksi takdirde toplam skor/sonuç manuel olarak
girilmelidir.
10. Sıra dışı skorlar ve/veya Handikap Komitesi tarafından uygulanan düzeltmeler gibi süreç
sonu düzeltmeleri, nihai düzeltilmiş Handikap İndeksini hesaplamak için otomatik olarak
doldurulabilir.
Otomatik olarak doldurulamayan alanlar varsa, sisteme skorları girerken manuel olarak
doldurulmaları gerekir
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Ek C - Handikap Toleransı
Handikap toleransı, 9 çukur ve 18 çukur tüm oyun formatlarında farklı seviyede beceriye
sahip oyuncular için eşitlik sağlamak için tasarlanmıştır.
Handikap toleransı oyuncunun Oyun Handikapı hesaplanırken son aşama olarak Saha
Handikapına uygulanır (Bkz. Kural 6.1 ve 6.2).
Handikap toleransını belirlemek Ulusal Federasyonun sorumluluğundadır veya Ulusal
Federasyon bu sorumluluğunu Bölgesel Golf Birliğine ya da bir golf kulübüne verebilir.
Aşağıdaki tablo orta katılımlı net turnuvalar baz alınarak, önerilen handikap toleranslarını
göstermektedir. Bu toleranslar katılım sayısına ve istenen eşitlik düzeyine göre ayarlanabilir
(Bkz. Yorum C/1):

Oyun Formatı

Turun Türü

Vuruş sayısı
oyunu

Bireysel

Maç Oyunu
Diğer

Tavsiye Edilen Handikap
Töleransı
95%

Bireysel Stableford
Bireysel Par/Bogey
Bireysel Maksimum Skor
Dört Top
Dört Top Stableford
Dört Top Par/Bogey
Bireysel
Dört Top
Dörtlü
Greensome
Pinehurst/Chapman
4 vuruş oyununda 4 skordan en
iyisi
4 vuruş oyununda 4 skordan en
iyi 2’si
4 vuruş oyununda 4 skordan en
iyi 3’ü
Vuruş oyununda 4 skorun hepsi
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95%
95%
95%
85%
85%
90%
100%
90%
Toplam takım handikapının
%50’si
%60 düşük handikap + 40%
yüksek handikap
%60 düşük handikap + 40%
yüksek handikap
75%
85%
100%
100%
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Scramble (4 oyuncu)
Scramble (2 oyuncu)
Maç oyunununda 2 skorun
toplamı
4 Par/Bogey’den en iyisi
4 Par/Bogey’den en iyi 2’si
4 Par/Bogey’den en iyi 3’ü
4 Par/Bogey’nin hepsi

%25/%20/%15/%10
Handikapı düşükten en yükseğe
%35 düşük %15 yüksek
100%
75%
80%
90%
100%

Handikap Yarışmaları:
Organize turnuvalarda Komite, Yarışma Şartlarına göre handikap toleransını belirtmelidir.
Genel olarak vuruş sayısı oyunu formatlarında handikap toleransı uygulandıktan sonra
oyuncu tam Oyun Handikapını alır.
Genel olarak maç oyunu formatlarında handikap toleransı uygulandıktan sonra en düşük
Oyun Handikapına sahip oyuncu diğer oyuncuya ya da oyunculara göre sıfır vuruş alır. Diğer
oyuncu(lar) kendi Oyun Handikapları ve en düşük Oyun Handikapına sahip oyuncunun
handikapı arasındaki fark kadar vuruş alır.
Artı Oyun Handikapları:
Komite tarafından aksi belirtilmedikçe artı Oyun Handikapına sahip oyuncular vuruş indeksi
18 olan çukurdan başlayarak sahaya vuruş verirler. Örneğin Oyun Handikapı +2 olan bir
oyuncu vuruş indeksi 18 ve 17 olan çukurlarda sahaya vuruş verir.
Handikap Toleransı uygulandığında artı Oyun Handikapına sahip olan oyuncu yukarı
yuvarlama işlemi de dahil olmak üzere sıfıra doğru yükselir. Bunun amacı Oyun Handikapları
arasındaki göreli farkı korumaktır.
Ekstra Çukurlar:
Handikap töleransları 9 veya 18 çukur üzerinden eşitlik sağlamak için tasarlanmıştır.
Kazananı veya sıralamayı belirlemek için (Bkz. Golf Kuralları Resmi Rehberi, Komite
Prosedürleri, Bölüm 7A) ekstra çukurların oynanması gerekiyorsa, handikap vuruşlarının
hangi çukurlara uygulanacağı Yarışmanın Koşullarında belirtilmelidir.
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EK C Yorumlar:
C/1 – Katılımın Tavsiye Edilen Handikap Toleransı Üzerindeki Etkisi
Katılımcı sayısının eşitlik üzerinde etkisi vardır ve belirli bir etkinlik veya oyun formatı için
handikap toleransı belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır.
Bireysel vuruş sayısı oyunu formatlarında orta katılım yani en az 30 oyuncunun katıldığı
etkinlikler için tavsiye edilen handikap toleransı %95 olarak belirlenmiştir. 30 oyuncunun
oynadığı yarışmalarda handikap toleransının %100 olarak uygulanması önerilir.
C/2 – Handikap Toleransının Uygulandığı Yarışmalarda Vuruşların Nasıl Dağıtılacağının
Örnekleri
Oyuncu

Tekler Maç Oyunu
Oyun Handikapı
%100 Handikap Töleransı

Dört Top Maç Oyunu
Oyun Handikapı
%90 Handikap Töleransı

A
B
C
D

10
18
27
39

9
16
24
35

Örnek 1: A oyuncusu ve B oyuncusu arasında oynanan tekler maç oyununda A oyuncusu
maçta sıfır (0) vuruş ve B oyuncusu 8 vuruş alır.
Örnek 2: Dört Top maç oyununda A oyuncusu sıfır (0), B oyuncusu 7, C oyuncusu 15 ve
D oyuncusu 26 vuruş alır.
Not: Dört Top maç oyununda alınan vuruşlar en düşük handikaplı oyuncu oynayamazsa
bile değişmez.
C/3 – Artı Handikaplı Oyuncuların Katıldığı ve Handikap Toleransının Uygulandığı
Yarışmalarda Vuruşların Nasıl Dağıtılacağına Örnekler
Aşağıdaki tablo Dört Top vuruş sayısı oyunu yarışmasında Saha Handikapları +4 (Oyuncu
A), 16 (Oyuncu B), 7 (Oyuncu C) ve 26 (Oyuncu D) olan iki takıma %85 handikap
toleransının nasıl uygulandığını göstermektedir.
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%85 handikap toleransı 1.Takımdaki oyuncuların arasında 17 vuruş farkı ve 2.Takımdaki
oyuncuların arasında 16 vuruş farkı olmasına neden olur. Bu da Saha Handikapları
arasındaki farkın yaklaşık olarak %85’ine denk gelir ve göreli eşitliği korumuş olur.
Handikap toleransı uygularken yapılan düşüm ile oyun handikapı her zaman sıfıra yaklaşır.
Bu durum artı handikaplı oyuncular için de geçerlidir.
Örnekler:
Oyuncu Saha
Dört Top Vuruş Sayısı
Handikapı Oyunu Oyun Handikapı
%85 Handikap Toleransı
A
B
C
D

+4
16
7
26

+3
14
6
22

Dört Top Maç Oyunu
Oyun Handikapı
%90 Handikap Toleransı
+4
14
6
23

Örnek 1: Dört Top vuruş sayısı oyununda A oyuncusu sahaya 3 vuruş verir, B oyuncusu 14
vuruş, C oyuncusu 6 ve D oyuncusu 22 vuruş alır.
Örnek 2: Dört Top maç oyununda A oyuncusu sıfır (0), B oyuncusu 18, C oyuncusu 10 ve D
oyuncusu 27 vuruş alır.
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Ek D – Handikap Değerlendirmesi
Handikap değerlendirme işlemi Handikap Komitesine bir oyuncunun Handikap İndeksinin
oyun becerisini yansıtıp yansıtmadığını değerlendirip, aksi bir durum varsa oyun becerisini
yansıtıcak şekilde revize etme olanağı sağlar. Handikap Komitesinin, Golf Kulübünü home
kulübü olarak belirlemiş tüm üyeleri için yılda en az bir kere handikap değerlendirmesi
yapması önemle önerilir.
 Dünya Handikap Sistemi yazılımının, handikap komitesine handikap değerlendirmesi
yapılması gereken oyuncuları belirlemek için kullanılacak raporları ve bildirimleri
verebilecek özellikleri olması gerekir. Değerlendirme yıllık olarak veya gerektiği sıklıkta
yapılabilir.
 Oyuncunun handikap değerlendirme sürecinden haberdar edilmesi ve bu sürece katkıda
bulunmasına fırsat verilmesi gerekir. Talep edildiği takdirde temyiz prosedürüne
müracaat edilebilmelidir.
Handikap değerlendirme süreci aşağıdakiler sonucunda başlatılabilir:
 Yetkili Federasyonun yetki alanı içerisinde ve kendisine üye olan tüm golf kulüpleri için
Handikap İndeksine sahip tüm oyuncularına yıllık handikap değerlendirmesi yapılmasını
şart koşması.
 Handikap Komitesinin sürekli olarak becerisini yansıtmayan skorlar getiren bir oyuncunun
handikapını değerlendirmek istemesi.
 Bir oyuncunun yaptığı skorlarının mevcut Handikap İndeksiyle uyumlu olmadığını
düşündüğü bir dönem sonrası handikap değerlendirmesi talep etmesi.
Handikap değerlendirmesi yaparken Handikap Komitesi aşağıdakileri göz önünde
bulundurabilir:
 Oyuncunun skor kaydı geçmişi.
 Son 12-24 aylık dönemde Handikap İndeksindeki farklar gibi oyuncunun Handikap İndeksi
trendleri.
 Beklenen skor performansına göre sapma.
 Son 12 ayda verilen skor sayısının bir önceki 12 aylık döneme göre kıyaslaması
 Turnuvalardaki ve günlük oyunlardaki ortalama Skor Farklarının karşılaştırılması.
 Maç oyunundaki ve vuruş sayısı oyunundaki ortalama Skor Farklarının karşılaştırılması.
 Bireysel ve takım oyunu formatlarındaki ortalama Skor Farklarının karşılaştırılması.
 İzin verilmeyen oyun formatlarında yapılan skorlar veya bu formatlarda gösterilen
performans.
 Handikap Komitesinin oyuncunun golf becerisiyle ilgili sahip olabileceği her türlü bilgi.
Örneğin golf dersleri sonrasında oyununu geliştirmesi, oynama sıklığına bağlı olarak daha
iyi skor yapma potansiyeli, yaşlanma, kabiliyetini kısıtlayan sakatlıklar veya hastalıklar vb.
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Oyuncunun home kulübünde oynadığı geçerli skorların oranı.
Serbest tur formatında oynadığı geçerli skorların oranı.
9-çukur turlarında oynadığı geçerli skorların oranı.
Handikap Komitesinin değerlendirmesi için ilgili handikap trendlerinin belirlenmesi.
Oyuncunun Handikap İndeksini oynadığı son tarihten bu yana geçen süre.
Oyuncunun Handikap İndeksini oynadığı son tarihten bu yana verdiği skor sayısı.
Oyuncunun üye olduğu başka bir golf kulübünün verdiği bilgiler.
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Ek E – Vuruş İndeksinin Belirlenmesi
Golf Kurallarına göre, “Komite, handikap vuruşlarının verileceği veya alınacağı çukurların
sırasının skor kartında veya görülebilecek başka bir yerde (örneğin ilk başlama alanının
yanında) yayınlamasından sorumludur.” (Bkz. Golf Kuralları, Komite Prosedürleri, Kural 5I
(4)).
Vuruş indeksinin 18 çukurda, altı adet üçlü gruba bölünerek ve bu üçlüdeki her çukurun para
göre zorluk derecesinde sıralanması tavsiye edilir. Her bir çukurun zorluğu, Saha Ölçümü
yapılırken her bir çukur için hesaplanmış verilere dayanarak adil bir şekilde belirlenebilir:
Sıfır Handikap (Scratch) Değeri + Bogey Değeri – (2 x par)
Örneğin, Sıfır Handikap (Scratch) değeri 4.2 ve Bogey Değeri 5.3 ve par değeri 4 olan bir
çukurda:
4.2 + 5.3 – (2 x 4) = par değerinin 1.5 puan fazlası
Hem vuruş sayısı oyunu hem maç oyunu formatlarına uyacak şekilde üç çukurdan oluşan altı
grubun olduğu bir yapıda vuruş indeksini belirlemek için önerilen metodoloji ve prosedürler
aşağıdaki gibidir:
 Tek sayılardan olan vuruş indekslerinin dağılımını ilk dokuza ve çift sayılardan oluşan vuruş
indekslerinin dağılımını arka dokuz yapın. Ancak Saha Ölçümüne göre, arka dokuz ilk
dokuza göre belirgin şekilde daha zorsa, çift sayı olan vuruş indeksleri ilk dokuza ve tek
sayı olan vuruş indeksleri arka dokuza verilebilir.
 Vuruş indeksi dağılımını, vuruş alacak oyuncuların bu vuruşların çoğunu maç
sonuçlanmadan kullanabilmeleri için 18 çukur üzerine eşit olacak şekilde dağıtın.
 Her iki dokuz çukurda, en düşük vuruş indeksine (1 veya 2) sahip çukuru orta üçlü gruptaki
bir çukura verin. Eğer orta üçlü gruptaki hiçbir çukur, para göre en zor 6 çukur arasında
değilse, en düşük vuruş indeksleri, her iki dokuz çukurda ilk üçlü grubun sonundaki veya
son üçlü grubun başındaki çukurlara verilebilir.
 Her iki dokuz çukurda, ikinci en düşük vuruş indeksi (3 veya 4) en düşük vuruş indeksli
çukur ile aynı grupta yer almaması kaydıyla ilk veya üçüncü üçlü gruba verilir.
 Eğer mümkünse düşük vuruş indekslerini (6 veya daha düşük) ardışık çukurlara
verilmekten kaçının.
 Bir oyuncu 18 vuruştan fazla vuruş alıyorsa, vuruş indeksi 1 olan çukur, 19,37 ve 55 olacak
şekilde devam eder. Tüm ek vuruşlar sırayla artar.
Tavsiye edilen bu prosedürler Golf Kuralları, Komite Prosedürleri, Kural 5I’de (4) yazılanları
desteklemektedir.
74

Türkiye Golf Federasyonu
Handikap Kuralları – Ocak 2020

9- Maç Oyunu için Vuruş indeksinin Dağılımı
18 çukurlu bir golf sahasında 9- çukur oynandığında alınan vuruşlar, 18-çukur için yayınlanan
vuruş indeksi dağılımında artan sırayla kullanılmalıdır. Buna alternatif olarak Handikap
Komitesi vuruş indeksi dağılımını 18-çukur için belirlenen vuruş indeksi dağılımında artan
sıraya bağlı olarak 1’den 9’a doğru revize edebilir.
Artı handikaplı, sahaya vuruş veren oyuncular için bu işlem oynanan 9 çukurdaki en yüksek
vuruş indeksi olan çukurdan başlayarak yapılır veya Handikap Komitesinin Vuruş İndeksini
1’den 9’a revize ettiği durumlarda vuruş endeksi 9 olan çukurdan başlayarak yapılır.
Örnek Vuruş İndeks Dağılımı
Örnek 18-çukur vuruş indeks dağılımı
Çukur

1

2

Vuruş
İndeksi

7 15

3

4

5 11

5

6

1 13

7 8

9 10

3 17 9

8

11

12

13

14

15

16

17

18

16

6

12

2

14

4

18

10

Komite 18-çukur vuruş indeksini 9-çukur eşdeğeri oluşturmak için revize etmeye karar
verdiğinde:
İlk dokuz için revize edilmiş 9-çukur vuruş indeks dağılımı
Çukur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vuruş İndeksi

4

8

3

6

1

7

2

9

5
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Ek F – Par Değerinin Belirlenmesi
Handikap Kurallarına göre par değeri aşağıdakilerin hesaplamasında kullanılır:
 Net par (oynanmayan çukur(lar) için)
 Net double bogey (handikap için maksimum çukur skoru)
 Saha Ölçümü-par düzeltmesi içeren Saha Handikapı
Golf sahasındaki her çukurun par değerinin hem erkekler hem kadınlar için doğru belirlenmiş
olması önemlidir ve bu değerler skor kartında her çukur için belirtilmiş olmalıdır.
Her çukur için aşağıdaki çukur uzunlukları dikkate alınaraka par değerinin belirlenmesi
önerilir:
Par

Erkekler

Kadınlar

3

240 metreye kadar
(260 yard)

200 metreye kadar
(220 yard)

4

220- 450 metre
(240-490 yard)

180-380 metre
(200- 420 yard)

5

410-650 metre
(450- 710 yard)

340-550 metre
(370-600 yard)

6

610 metre ve üstü
(670 yard ve üstü)

520 metre ve üstü
(570 yard ve üstü)

Not: Bu değerler deniz seviyesinden 610 metre/ 2000 feet yüksekliğe kadar olan sahalar için
verilmiştir.
 Par, sıfır handikaplı bir oyuncunun bir çukurda yapması beklenen skoru gösterir ve
çukurun efektif uzunluğu, rakım değişimleri, zorunlu kısa vuruş, etkili rüzgar ve benzeri
faktörler göz önüne alınarak değiştirebilecek fiili oynama zorluğuna göre verilebilir.
 Örneğin 430 metre (erkekler) ve 365 metre (kadınlar) gibi çukur uzunluğun iki par
aralığına denk geldiği durumlarda, par çukurun zorluğuna göre 4 ya da 5 olarak
belirlenebilir.
 Çukur uzunluğunun iki par aralığına geldiği durumlarda çukurun oynanması için
tasarlandığı şekle göre par belirlemek uygun olabilir. Örneğin bir çukurda tek bir istisna
dışındaki tüm başlama noktalarından çukur uzunlukları erkekler için par 4 aralığında yer
alıyorsa, çukur oynanması için tasarlandığı şekiliyle par 4 çukur olarak belirlenebilir.
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Ek G – Golf Sahası, Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi
Sahanın Ölçülmesi, Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi ve Sahalarda Yapılan Değişiklikler
a. Genel
Yetkili Federasyon, yetki alanı içerisindeki tüm golf sahalarının Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesini hesaplamak ve yayınlamaktan sorumludur (Bkz. Golf sahası tanımı)
Saha Ölçümleri periyodik olarak yapılmalı, revize edilmeli ve gerekirse yeniden
yayınlanmalıdır. Yeni golf sahalarında inşalarından sonraki ilk yıllarda sık sık değişiklikler
meydana gelebilir ve ilk ölçüm tarihinden beş sene sonra yeniden ölçüm yapılmalıdır. İkinci
ölçüm sonrasında golf sahalarında her 10 senede en az bir kere yeniden ölçüm yapılmalıdır.
b. Sahanın Ölçülmesi
Her çukur, Saha Değerlendirme Sisteminde belirtilen prosedürlere göre, her bir başlama
alanı serisinde sabit olacak şekilde yerleştirilmiş mesafe işaretinden, en yakın metre
değerine yuvarlanacak şekilde ölçülmelidir.
c. Başlama Alanı İşaretleri
Bir golf sahasındaki her bir başlama alanı serisini belirtmek için kullanılan işaretler isim, renk
ve/veya tasarım olarak tutarlı olmalıdır ve diğer başlama alanı serileri için kullanılan
işaretlerden ayırt edilebilir olmalıdır. Yetkili Federasyonların bu işaretlerin cinsiyet veya yaşla
ilgili çağrışımlar yapmasını önlemek amacıyla bir rehber yayınlaması tavsiye edilir.
d. Ölçümlerin ve Parın Belirtilmesi
Oyuncunun Handikap İndeksini Saha Handikapına ve Oyun Handikapına çevirip geçerli bir
skor verebilmesi için Saha Ölçümü, Zorluk Derecesi ve her başlama alanı serisi için par
değerlerinin kolayca ulaşılabilir durumda olması gerekir.
e. Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi
Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi sıfır handikaplı bir oyuncu ve bogey oyuncu için normal oyun
koşullarında sahanın oynama zorluğunun değerlendirmesidir. Efektif saha uzunluğu her bir
çukurun ölçümünün topun yuvarlandığı mesafenin, rüzgarın, rakım değişikliklerinin, keskin
açıların ve zorunlu kısa vuruşların etkisine göre revize edilmesiyle belirlenir. Efektif oyun
uzunluğuna ek olarak hem sıfır handikaplı oyuncu hem de bogey oyuncu için her çukurda
değerlendirilen 10 engel faktörü vardır. Bunlar topografya, fairway, green hedefi, kurtulma
imkanı ve işlenmemiş alanlar, bunker, ceza alanı geçişi, yan ceza alanı, ağaçlar, green ve
psikolojidir.
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Saha Ölçümü efektif oyun uzunluğu ve 9 veya 18 belirlenmiş çukur için engel faktörlerine
göre hesaplanır. Saha Ölçümü bir ondalıklı sayı ile ifade edilir ve sıfır handikaplı bir
oyuncunun yapması beklenen skoru temsil eder. Bogey Ölçümü bogey oyuncunun yapması
beklenen skoru temsil eder. Saha Ölçümü ve Bogey Ölçümü arasındaki fark Zorluk
Derecesini hesaplamak için kullanılır. Standart zorluğa sahip bir golf sahasının Zorluk
Derecesi 113’tür.
Golf Kurallarında tanımlandığı üzre, başlama alanının ön tarafı çukurdaki sabit mesafe
işaretinin önüne veya arkasına 10 metreden (10 yard) uzak olmamalıdır. Oyuncunun Skor
Farklarının hesaplanmasında Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesinin doğru bir şekilde
kullanılmasını sağlamak için genel olarak golf sahasının ölçüldüğü uzunluk 100 metreden
(100 yard) fazla kısaltılmamalıdır (veya uzatılmamalıdır).
f. Sahalarda Yapılan Tadilatlar ve Değişiklikler
(i) Geçici Değişiklikler
Handikap Komitesi golf sahasında Saha Ölçümünü etkileyecek geçici değişiklikler
yapıldığında Yetkili Federasyonu haberdar etmelidir. Bu koşullar altında alınan skorların
handikap için geçerli olup olmadığına ve Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesinin geçici olarak
değiştirilmesi gerekip gerekmediğine Yetkili Federasyon karar verir.
Geçici bir Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesine karar verilirse, bu bilgi oyuna başlamadan önce
tüm oyunculara verilmelidir.
18-çukur golf sahası için:
Yetkili Federasyon tarafından onaylandıysa geçici Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesine
aşağıdaki prosedürler uygulanarak Handikap Komitesi ve/veya Yetkili Federasyon karar verir:
 Uygun cinsiyet için ölçümü yapılmış en yakın başlama alanı serilerinin yerini belirleme.
 Oynanan başlama alanı serileri ve ölçümü yapılmış başlama alanı serileri arasındaki
ölçülen farkı belirleme.
 100 metrenin (100 yard) altındaki farklar için düzeltme yapılması gerekmez ve skorlar her
zamanki gibi verilebilir,
 100 ve 274 metre (100 ve 300 yard) arasındaki farklar için Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesinde yapılması gereken değişiklikler için aşağıdaki tablo kullanılabilir.
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Yönergeleri ve aşağıdaki tabloyu kullanarak mesafe farkını veren aralığı bulun:
Erkekler için Yapılan Ölçüm Değişikliği
Metre
[Yard]

Saha Ölçümü
Değişikliği

Kadınlar için Yapılan Ölçüm Değişikliği

Zorluk
Derecesi
Değişikliği

100 - 110
0.5
1
[100 - 120]
111 - 130
0.6
1
[121 - 142]
131 - 150
0.7
2
[143 - 164]
151 – 170
0.8
2
[165 - 186]
171 - 190
0.9
2
[187 - 208]
191 - 210
1.0
2
[209 - 230]
211 - 230
1.1
3
[231 to 252]
231 - 250
1.2
3
[253 - 274]
251 - 274
1.3
3
[275 - 300]
*Lütfen 274 metreden (300 yard) büyük
değişiklikler için Yetkili Federasyon ile iletişime
geçin.

Metre
[Yard]

Saha Ölçümü
Değişikliği

Zorluk
Derecesi
Değişikliği

100 - 110
[100 - 116]

0.6

1

0.7

1

0.8

2

0.9

2

1.0

2

1.1

2

1.2

2

1.3

3

1.4

3

1.5

3

111 - 122
[117 - 134]
123 - 139
[135 - 152]
140 - 155
[153 - 170]
156 - 172
[171 - 188]
173 - 188
[189 - 206]
189 - 205
[207 - 224]
206 - 221
[225 - 242]
222 - 238
[243 - 260]
239 - 254
[261 - 278]

255 - 274
1.6
3
[279 - 300]
* Lütfen 274 metreden (300 yard) büyük
değişiklikler için Yetkili Federasyon ile iletişime
geçin.

Not: Bu değerler deniz seviyesinden 610 metre/ 2000 feet yüksekliğe kadar rakımda bulunan
sahalar için verilmiştir.
 Eğer ölçümü yapılmamış başlama alanları ölçümü yapılanlardan daha uzunsa uygun
cinsiyet için ölçümü yapılmış en yakın başlama alanlarına tablodaki karşılık gelen değerleri
ekleyin.

79

Türkiye Golf Federasyonu
Handikap Kuralları – Ocak 2020

 Eğer ölçümü yapılmamış başlama alanları ölçümü yapılanlardan daha kısaysa uygun
cinsiyet için ölçümü yapılmış en yakın başlama alanlarından tablodaki karşılık gelen
değerleri çıkarın.
 274 metreden (300 yard) büyük farklar için turun veya yarışmanın öncesinde Yetkili
Federasyon tarafından aksi belirtilmedikçe oyun handikap için geçersiz olacaktır.
9-çukur golf sahası için:
Yetkili Federasyon tarafından onaylandıysa geçici Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesine
aşağıdaki prosedürler uygulanarak Handikap Komitesi ve/veya Yetkili Federasyon karar verir:
 Uygun cinsiyet için ölçümü yapılmış en yakın başlama alanı serilerinin yerini belirleme.
 Oynanan başlama alanı serileri ve ölçümü yapılmış başlama alanı serileri arasındaki
ölçülen farkı belirleme.
 50 metrenin (50 yard) altındaki farklar için düzeltme yapılması gerekmez ve skorlar her
zamanki gibi verilebilir
50 ve 137 metre (50 ve 1500 yard) arasındaki farklar için Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesinde yapılması gereken değişiklikler için aşağıdaki tablo kullanılabilir.
Yönergeleri ve aşağıdaki tabloyu kullanarak mesafe farkını veren aralığı bulun:
Erkekler için Yapılan Ölçüm Değişikliği
Saha Ölçümü
Değişikliği

Zorluk
Derecesi
Değişikliği

50 - 69
[50 - 76]

0.3

1

70 - 90
[77 - 98]

0.4

2

91 - 110
[99 - 120]

0.5

2

111 - 130
[121 - 142]

0.6

3

Metre
[Yard]

Kadınlar için Yapılan Ölçüm Değişikliği
Saha Ölçümü
Değişikliği

Zorluk
Derecesi
Değişikliği

50 - 57
[50 - 62]

0.3

1

58 - 73
[63 -80]

0.4

2

0.5

2

0.6

2

0.7

3

0.8

3

Metre
[Yard]

74 - 90
[81 - 98]
91 - 106
[99 - 116]
107 - 122
[117 - 134]

131 - 137
0.7
3
[143 - 150]
* Lütfen 137 metreden (150 yard) büyük
değişiklikler için Yetkili Federasyon ile iletişime
geçin.

123 - 137
[135 - 150]

* Lütfen 137 metreden (150 yard) büyük
değişiklikler için Yetkili Federasyon ile iletişime
geçin.
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Not:
Eğer farklı başlama alanı serilerinin bir kombinasyonu oynanıyorsa geçerli bir skor
verilebilmesi için mevcut Saha Ölçümü ve Zorluk Derecesi ölçülmüş olmalıdır. Eğer sorumlu
Komite yarışma yapılan sahada farklı başlama alanlarının kombinasyonunu kullandıysa geçici
ölçüm prosedürü uygulanabilir ama bu prosedür resmi veya kalıcı Saha Ölçümü ve Zorluk
Derecesi ölçümünün yerine geçemez.
(ii) Kalıcı Değişiklikler
Bir golf kulübü golf sahasında kalıcı değişiklikler yaparsa Yetkili Federasyonu haberdar
etmelidir. Golf sahasında yapılan kalıcı değişiklikler Yetkili Federasyonun mevcut Saha
Ölçümü ve Zorluk Derecesini yeniden değerlendirmesini ve yeni bir ölçümün gerekli olup
olmadığına karar vermesini gerektirir.
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Ek Z – Yüksek Handikaplı Oyuncular için Farklılaşan Süreçler
Arka plan
Avrupa Golf Birliği (“EGA”) üyeleri 2016 yılından beri yüksek handikaplı oyuncular için farklı
prosedürler uygulamaktadırlar.
Handikap İndeksinin doğruluk derecesiyle veya dalgalanmasıyla daha az ilgilenen oyuncular
için basitleştirilmiş prosedürler aşağıdaki şekillerde uygulanır:



Oyuncunun Handikap İndeksinin yukarı doğru otomatik çıkışının engellenmesi için
dondurulması ve
Oyuncunun Handikap İndeksinin yukarı hareketinin sadece Handikap Komitesi kararı
ile uygun olan durumlarda yapılabilecek şekilde kısıtlanması.

Uygulama
Aşağıda verilen karşılıklar Handikap İndeksi yalnızca 36.0 ve 54.0 olan oyuncular için
Handikap Kurallarının ilgili bölümünün yerine geçmektedir:

İlgili Kural
Handikap İndeksinin Yukarı Doğru
Hareketi
7.1a Handikap Değerlendirmesi
5.6 PCC’ye dahil edilen skorlar
5.1 Skor Farkına uygulanan PCC
5.2
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36.0 ve 54.0 aralığındaki Handikap
İndeksi için Farklılaşan Prosedür
Yalnızca Handikap Komitesinin
uyguladığı düzeltme ile
Gerekli değil
Yok
Yok

