На основу члана 30. Статута „ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: ГАС),
Управни одбор ГАС-а је на седници дана 26.02.2012. године, усвојило следећи:
ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ ХЕНДИКЕПА
ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1 Овим правилником се уређују услови и начин вођења хендикепа за све
чланове ГАС (чланове клубова у саставу ГАС). Хендикепи се воде по
систему за вођење хендикепа ЕГА. ГАС је дужан да најкасније до 15.марта
2012. на својим интернет страницама објави правила ЕГА система за
хендикеп.
1.2 За правилност вођења хендикепа је надлежан Одбор за ХЦП и аматерски
статус коју именује Управни одбор ГАС.
1.3 ГАС обезбеђује јединственост система за вођење хендикепа који важи за
све клубове у саставу ГАС и њихове чланове.
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ГАС (Одбор за ХЦП и аматерски статус )
2.1 ГАС ће преузети надзор над хендикепом за своје чланове, именује Одбор
за ХЦП и аматерски статус кога чине: председник и два члана. Одбор
сноси одговорност за правилно вођење хендикепа за све чланове.
2.2 ГАС, уз услове наведене у тачки 2.1, има право и обавезу да врши измене
хендикепа за своје чланове. Све измене хендикепа које су утврђене на
основу одлука Одбор за ХЦП и аматерски статус, морају бити засноване
на:
 записнику Одбора који је потписан од стране сва три члана Одбора,
 овереној score картици или званичним резултатима у иностранству,
 фотокопији чланске карте признатог голф клуба у иностранству, ако
се ради о хендикепу нових чланова који су већ чланови неког клуба
у иностранству.
2.3 Одбор за ХЦП и аматерски статус ГАС има право да измени хендикеп за
појединог играча.

3

ОБАВЕЗЕ ИГРАЧА КЛУБА – ЧЛАНА ГАС-а
3.1 Сваки играч је дужан да прати правилност израчунавања свог хендикепа
и да, у случају неправилног израчунавања хендикепа за њега или неког
другог члана, на то упозори водство клуба или спортско техничку комисију
у матичном клубу, односно Одбор за ХЦП и аматерски статус ГАС. Особље
игралишта односно организатори турнира нису надлежни за мењање
хендикепа.
3.2 Сви турнири, који се играју на територији Републике Србије и на
одговарајући начин су пријављени за израчунавање хендикепа, се
аутоматски узимају у обзир за промену хендикепа.
3.3 Играч може свој хендикеп поправити на одговарајуће пријављеном
турниру на територији РС или на турниру у иностранству који се узима у
обзир за промену хендикепа. Такође играч може поправити свој хендикеп
након одиграног ЕСД (који је унапред пријављен клубу са пријављеним
маркером).

Круг играња у којем играч игра заједно с признатим ПГА учитељем се не
може узимати у обзир за промену хендикепа. Локални ПГА учитељ може
водству клуба или спортско техничкој комисији предложити промену
хендикепа за појединца када његови резултати не одражавају стање
званичног хендикепа. А клуб је дужан обавестити ГАС или Одбор за ХЦП и
аматерски статус ГАС.
3.4 У случају кад играч игра у иностранству, дужан је да пријави резултате
ако се турнир узима у обзир за промену хендикепа. Као доказ за промену
хендикепа се узима оверена score карта или званични испис резултата,
потврђен од стране организатора.
3.5 Исто тако су сви чланови селекција ГАС (репрезентативци и такмичари)
дужни да пријаве резултате са турнира у иностранству. У случају кад члан
резултат не пријави Одбору за ХЦП и аматерски статус ГАС, Одбор може
против појединца или тренера увести дисциплински поступак у складу с
дисциплинским правилником ГАС.
3.6 Сваки члан мора, пре почетка играња на игралишту, стећи дозволу за
играње, с којом доказује захтевани ниво знања у игрању голфа,
познавање правила и поштовање етике.
3.7 Додељивање почетног хендикепа је везано на важећи систем за вођење
хендикепа.
3.8 За стицање дозволе за игру (ДИ) одговорност сноси клуб коме је ГАС
доделио лиценцу за извођење образовања и проверу знања, која су
потребна за стицање дозволе за игру. ГАС је у обавези да спроведе обуку
за Клубове по националном програму који садржи теоретски и практични
део извођења програма за стицање дозволе за игру.
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ПРОМЕНЕ ХЕНДИКЕПА НА НИВОУ ГАСА
4.1 Управни одбор ГАС-а именује Одбор за ХЦП и аматерски статус ГАС
(комисија за хендикеп. Задаци комисије за хендикеп су да врши надзор
над применом прописа за вођење хендикепа, образовање њихових
чланова, решавање исправки хендикепа, као и одлучивање о жалбама
чланова ГАС-а на израчунавање хендикепа.
4.2 Селектори репрезентација имају право да комисији за хендикеп предложе
промену хендикепа за појединог репрезентативца. Селектори немају право
промене хендикепа. Забрањени су тзв. селекторски хендикепи без
сагласности Одбора за ХЦП и аматерски статус ГАС.
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СЕЗОНА ИГРАЊА – ПЕРИОД ТРАЈАЊА БОЉЕГ ПОЛОЖАЈА
5.1 Период за играње бољег положаја се одређује од 1. 12. до 15. 3. У том
периоду се турнири не узимају у обзир за хендикеп. Изузетак су турнири
који се играју у организацији клубова – чланова ГАС-а, на игралиштима
која имају могућност за нормално играње. У тим случајевима клубови су
обавезни да поштују правило за пријаву турнира за хендикеп.
5.2 На основу специфичних природних услова који важе за поједина
игралишта, управа појединог игралишта може пондети молбу комисији за
хендикеп ГАС да се том игралишту промени период за играње бољег
положаја.
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КАД СЕ ТУРНИР УЗИМА У ОБЗИР ЗА ХЕНДИКЕП

6.1 Сваки турнир који се узима у обзир за хендикеп се мора бар 5 дана пре
одржавања пријавити на интернет страницама ГАС-а. Ако турнир није
пријављен код ГАС-а, не може се узети у обзир код израчунавања
хендикепа. Довољно је да се код ГАС-а пријави годишњи или месечни
програм.
6.2 У случају кад клуб организује турнир у иностранству, турнир се мора
пријавити на интернет страницама ГАС-а ако клуб жели да се такав турнир
узме у обзир код вођења хендикепа.
6.3 Организатор је дужан да за сваки турнир, који се узима у обзир за
хендикеп, обезбеди судију или СПГУ члана (ако није у могућности бити
физички присутан мора бити телефонски доступан све време трајања
турнира) и такмичарску комисију коју чине 3 члана. Судија може уједно
бити и члан такмичарске комисије. Такмичарска комисија се мора за време
турнира налазити на игралишту. У случају специјалних хендикеп турнира,
клуб је дужан да именује такмичарску комисију за читаву сезону, с тим
што за време одржавања хендикеп турнира, на игралишту мора бити
присутан бар један члан комисије.
6.4 Руководство игралишта и организатор турнира су дужни да објаве
резултате турнира који се игра за хендикеп истог дана и одмах чим су
резултати проглашени званичним. Руководство игралишта и организатори
турнира су дужни да одмах по завршеном турниру (предате све score
карте) окаче незваничне резултате, да би играчи могли да провере
правилност унетих резултата. У случају да игралиште ГАС-у не достави
резултате истог дана, турнир се више не узима у обзир за хендикеп и
брише се из централне базе података ГАС.
6.5 Начини играња који се узимају у обзир за промену хендикепа су строке
игра и стаблефорд.
6.6 ГАС може одлуком одредити услове за организацију специјалних дана за
остваривање хендикепа, у складу с важећим правилима „ЕГА хендикеп
система“.
7

ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИГАШКИХ ТАКМИЧЕЊА
7.1 Организатори лига (за све нивое такмичења) под покровитељством ГАС су
дужни да објаве резултате такмичења непосредно након завршеног
такмичења и да исте доставе централној бази ГАС за израчунавање
хендикепа.
За израчунавање хендикепа се може користити само програмска опрема
коју је ГАС прихватио као одговарајућу. Потврду да је опрема одговарајућа
издаје ГАС.
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САНКЦИЈЕ
8.1 Кршења овог правилника су одређена дисциплинским правилником ГАС.
8.2 Право на вођење поступка за утврђивање кршења овог правилника и
дисциплинског правилника ГАС има Одбор за ХЦП и аматерски статус.
У случају да одлуку о кршењу овог правилника донесе комисија за
хендикеп ГАС, члан којем је изречена казна или друга мера има право
жалбе Одбору за ХЦП и аматерски статус у оквиру ГАСа.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
9.1 ГАС је дужан да најкасније до 15.3.2012 на својим интернет страницама
објави правила ЕГА система за хендикеп.
9.2 Израчунати хендикепи, који су унети у централну базу ГАС на дан
ступања на снагу овог правилника, се сматрају важећим, осим ако у року
од 30 дана након дана његовог ступања на снагу Одбор за ХЦП и
аматерски статус ГАС, на сопствену иницијативу или пријаву било ког
лица, не утврди да израчунати хендикеп за појединачног члана није у
складу с овим правилником.
9.3 Клубови су дужни да усвоје одлуку најкасније у року од 30 дана након
објављивања овог правилника. Клуб треба да донесе одлуку да, вођење
хендикепа за њихове чланове прелази у надлежност комисије за хендикеп
ГАС.
9.4 Комисија за хендикеп ГАС је дужна да најкасније у року од 90 дана након
усвајања овог правилника обезбеди издавање потврда о познавању
вођења хендикепа на основу извршене провере знања.
9.5 Овај правилник ступа на снагу даном његовог објављивања на интернет
страници ГАС.
Председник Управног одбора ГАС
Драган Шолак

