DODATEK E. PŘIDĚLOVÁNÍ INDEXU RAN
Pravidlo 33‐4 vyžaduje, aby Soutěžní výbor "zveřejnil tabulku udávající pořadí jamek, na kterých budou
hendikepové rány přidány nebo obdrženy".
K zajištění shodnosti ve sdružených klubech se doporučuje provádět přiřazení následovně:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Je nanejvýše důležité, aby přidělené údery byly pro všechny rozdílné hendikepy rovnoměrně rozvrženy
po celých 18‐ti jamkách.
Toho je nejlépe docíleno přiřazením lichých úderů těžší ze dvou devítek, obvykle té delší, a sudých čísel
druhé devítce.
První a druhý index by měl být umístěn v těsné blízkosti středu každé devítky a prvních šest úderů by
nemělo být přiřazeno sousedícím jamkám.
Sedmý až desátý index by měly být umístěny tak, že hráč získávající 10 úderů nezíská tři údery na po
sobě jdoucích jamkách.
Žádná z prvních osmi ran by neměla být umístěna na první nebo poslední jamce a v klubech, kde hra na
jamky může začínat na 10. jamce, na 9. nebo 10. jamce. Tímto je eliminována nepřiměřená výhoda na
19. jamce v případě, že utkání pokračuje k náhlé smrti.
Pokud neexistují přesvědčivé důvody pro rozdílný postup, měly by být indexy 9, 10, 11 a 12 přiřazeny
jamkám 1, 9, 10 a 18 v odpovídajícím pořadí.
S ohledem na splnění výše uvedených doporučení by měly být postupně vybírány jamky různých délek.
Index 1 by mohl být par 5, index 2 dlouhý par 4, index 3 kratší par 4 a index 4 par 3.
Neexistuje žádné předepsané pořadí pro tento výběr, cílem je vybrat do posloupnosti indexů jamky s
různou hráčskou obtížností. Takový výběr poskytuje rovnocennější příležitosti pro všechny hendikepy
ve hře na jamky, Stableford nebo soutěži proti par více než pořadí založené na délce jamky nebo
obtížnosti k dosažení paru.

Poznámka 1: Par není ukazatelem obtížnosti jamky. Dlouhé par 3 a par 4 jamky jsou často upřednostňovány
při udělování nižších indexů před jamkami par 5 s tím, že je snazší dosáhnout par na jamce s parem 5 než par
na dlouhé jamce s parem 4. Na druhou stranu jsou dlouhé jamky par 3 a par 4 složité na dosažení paru pro
hráče s nízkým hendikepem, ale hráči s mírně vyšším hendikepem na těchto jamkách snadno dosahují bogey.
Obtížnost ve vztahu k paru by neměla být při určování indexu brána v potaz.
Poznámka 2: Při přiřazování indexu je třeba vzít v potaz to, že ve většině společenských utkání je jen malý
hendikepový rozdíl a tudíž je rovnoměrné rozložení nižších indexů velmi důležité.

