EGA HANDICAPREGLER – ÖVERSIKT
Detta avsnitt beskriver de grundläggande principerna i EGA
Handicapregler och tillhandahåller en övergripande förklaring hur dessa
tillämpas.
Syfte
Syftet med ett handicapsystem är att göra det möjligt för golfare av
varierande skicklighet, såväl män som kvinnor, att delta i olika typer av
tävlingar på så rättvisa premisser som möjligt. Alla handicapsystem
baseras på och ger ett mått på spelskicklighet under en längre tid och
uttrycks som det antal slag som en spelare är berättigad att använda för
att justera sin bruttoscore.
Måttstock på prestationsförmåga
En måttstock på prestationsförmåga, som kan jämföras med en norm, är
grundläggande för att kunna sätta en EGA-handicap. De scorer som
spelaren lämnar in efter varje rond, under en längre tid, ligger sedan till
grund för justering av denna handicap. Även för en spelare med en
korrekt handicap kommer dessa scorer att vara spridda runt
medelvärdet. Vanligtvis är skillnaden mellan den bästa och sämsta
ronden mindre ju lägre handicap spelaren har och avvikelserna från
medianscoren (medelscoren) är också mindre. Med högre handicap ökar
för det mesta bruttomedelscoren, liksom avvikelserna från
medianscorerna.
Det största problemet med att sätta handicap som speglar en spelares
aktuella förmåga är det antal scorer som ligger till grund för justering av
handicapen. Detta gäller speciellt när en spelare lämnar in färre än tio
scorer i handicapsyfte. Ju fler scorer desto större säkerhet att
handicapen återspeglar spelarens förmåga.
Handicap
Alla handicap relaterar till, och baseras på, spelarens nuvarande och
tidigare scorer. EGA Handicapregler är inte utformat så att en spelare
spelar på, eller under, sin handicap lika ofta som han spelar över den.
Det är till exempel troligt att en korrekt handicapsatt spelare i grupp 1
spelar omkring 35 procent av sina scorer på, eller under sin handicap,
medan en korrekt handicapsatt spelare i kategori 4 i bara 10 procent av
ronderna spelar på, eller under sin handicap. En spelare som håller på
att förbättra sitt spel kommer att spela under sin handicap oftare än en
korrekt handicapsatt spelare som har samma handicap. Detta kommer
att fortgå tills spelarna har erhållit en korrekt handicap, då deras
resultatbild är densamma som för dem med liknande handicap. En

spelare vars allmänna spelstandard är på väg att försämras skulle visa
upp ett motsatt förhållande.
Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap
Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga
handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen.
Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.
Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta
handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder
under en period mellan två på varandra följande årliga
handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt
Tävlingshandicap.
En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre
handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på
otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte
kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För
spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år
räcker det att registrera tre nya handicapronder innevarande för att
återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.
Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till tre
sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap.
Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av
hemmaklubben.
Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt
Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling.
SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de
med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben
valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i
paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.
I tävlingsprogrammet framgår vilka tävlingar som omfattas av detta krav.

