
Výsledky normování hřiště 04. 11. 2015 

 

Jak jsme již psali, 4. listopadu 2015 proběhlo pod dohledem normovacího týmu České 

golfové federace normování hlubockého golfového hřiště. Co se týká výsledků, ve zkratce – 

naše hřiště je po přeměření obtížnější, tudíž se Vám zde bude snáze zlepšovat a to i hráčům 

s nízkým HCP. Zároveň došlo k posunům v HCP jamek. 

Výsledkem normování nám vznikají dvě hodnoty – absolutní obtížnost hřiště (Course 

Rating – dále CR) a relativní obtížnost hřiště (Slope Rating – dále SR). Na základě těchto 

hodnot se určuje hrací HCP každého hráče. Dle čl. 19.3 Hendikepového systému EGA se 

hráčův hrací hendikep určí dosazení těchto hodnot do vztahu: hrací HCP = Přesný HCP x (SR / 

113) + (CR – Par). 

CR je hodnota, která vyjadřuje ohodnocení hráčské obtížnosti hřiště pro skreč hráče (hráč 

s HCP 0, „scrath golfer“) za normálních hracích i povětrnostních podmínek. To je vyjádřeno 

počtem ran, zaokrouhleným na jedno desetinné místo. Vychází z délky hřiště a dalších 

překážek, které ovlivňují schopnost skreč hráče skórovat. 

SR je hodnota, která vyjadřuje relativní hrací obtížnost hřiště pro hráče, kteří nejsou skreč 

hráči, vzhledem k absolutní obtížnosti hřiště (tj. ve srovnání s hrací obtížností hřiště pro skreč 

hráče). SR je počítán s ohledem na bogey hráče. Golfové hřiště se standardní hrací obtížností 

má relativní obtížnost hřiště 113. čím je tato hodnota vyšší, tím je hřiště těžší. 

Hodnoty původní a nové: 

Původní 

 Muži - bílá Muži - žlutá Ženy - červená 

Vzdálenost 6 273 5 879 5 100 

CR 72,6 70,5 72,2 

SR 132 128 125 

Nové  

 Muži - bílá Muži - žlutá Ženy - červená 

Vzdálenost 6 261 5 786 5 082 

CR 73,6 70,9 73,0 

SR 142 137 134 

 

V praxi to znamená, že i muži s nízkými HCP budou snáze zlepšovat, ale výrazně zlepšení 

bude u vyšších hendikepů – HCP 36 a více. Toto zvýhodnění platí také u žen.  Jen pro příklad, 

žena se základním HCP 54 získává na nynějším 18 jamkovém mistrovském hřišti 5 ran k dobru 

oproti normě minulé. 


