
INSTRUKCJA DWH DLA KLUBOWYCH KOMISJI HCP

W roku 2015 doroczna weryfikacja HCP (DWH) musi być przeprowadzona przez wszystkie Klubowe
Komisje  HCP  w  okresie  od  26  stycznia  do  9  lutego  2015  roku.  Klubowe  Komisje  HCP  mają
obowiązek przeprowadzenia DWH wszystkich członków swojego klubu w kategoriach HCP od II do
V.

W celu poprawnego przeprowadzenia DWH dla graczy z I kategorii HCP przez Komisję HCP PZG,
klubowa Komisja HCP ma obowiązek przesłania do Komisji HCP PZG wszelkich informacji dotyczących
ewentualnej modyfikacji HCP tych graczy podczas DWH. W razie nie otrzymania wyżej wymienionych
informacji do dnia 10 lutego 2015 r., DWH tych graczy zostanie przeprowadzone bez zmiany HCP.

Jeżeli Klubowa Komisja HCP nie przeprowadzi DWH dla wszystkich graczy do zakończenia okresu
DWH lub jeżeli Komicja HCP PZG nie przeprowadzi DWH dla członków klubu z I kategorii HCP to
funkcjonalność panelu klubowego zostanie ograniczona jedynie do możliwości przeprowadzenia
DWH.

DWH przeprowadzane jest automatycznie przez System PZG Eagle, a w niektórych przypadkach
manualnie przez Klubową Komisję HCP.

Automatyczne DWH dotyczy wszystkich graczy z aktywnym HCP, którzy rozegrali więcej niż 4 rundy
kwalifikacyjne w sezonie 2014, a  zmiany HCP zostały dokonane wyłącznie  wskutek uczestnictwa  
w turniejach  lub  w rundach EDS.

Procedura DWH automatycznie deaktywuje HCP tym graczom, którzy rozegrali w ostatnim sezonie
mniej niż 4 rundy kwalifikacyjne.

Manualne DWH dotyczy graczy, których HCP został w sezonie 2014, co najmniej raz ręcznie
zmieniony przez:

a. Klubową Komisję HCP w przypadku graczy z kategorii HCP od II do V
b. Komisję HCP PZG w przypadku graczy z I kategorii HCP
c. Głównego Administratora Systemu Eagle niezależnie od kategorii HCP

Procedura przeprowadzenia manualnego DWH w systemie PZG Eagle

Po zalogowaniu w systemie PZG Eagle w panelu przewodniczącego Klubowej Komisji HCP, gracze do
DWH pojawiają się w panelu przewodniczącego Klubowej Komisji HCP i wyświetlani są w
trzech zakładkach: 

 Gracze bez DWH – lista graczy,  u których nie zostało  przeprowadzone DWH i  czekają na
wykonanie DWH manualnego,

 DWH manualne – gracze, u których przeprowadzone zostało DWH manualne,
 DWH automatyczne – lista graczy, którzy mają już wykonane DWH automatyczne,
 Gracze z nieaktywnym HCP - nie podlegający DWH.

1. Gracze z I kategorii HCP – DWH jest przeprowadzane przez Komisję HCP PZG na podstawie
danych otrzymanych z klubu. Przewodniczący wpisuje w opisie każdego gracza informacje czy
HCP ma ulec zmianie czy też nie i  podając powód zapisuje gracza. Zapisana lista trafia do
panelu komisji HCP PZG, która może:

a. Zatwierdzić HCP bez zmian,
b. Wprowadzić zmiany (w HCP i/lub opisie) i je zatwierdzić,



c. Anulować  i  cofnąć  zgłoszenie  do  klubu  (komisja  HCP  klubu  otrzymuje  wtedy
wiadomość,  że  ich  zgłoszenie  graczy  w kategorii  HCP  I  zostało  odrzucone).  DWH
wpisywane jest do historii HCP gracza dopiero po zatwierdzeniu przez komisję HCP
PZG.

2. W przypadku graczy,  u których w ciągu minionego roku nastąpiła manualna zmiana HCP,
DWH  przeprowadza  Klubowa  Komisja  HCP.  Dla  takich  osób  DWH  przeprowadzane  jest
indywidualnie i dla każdej z nich należy zadecydować o modyfikacji HCP lub pozostawieniu go
bez zmian. W opisie należy wpisać powód takiej decyzji. HCP gracza może być podczas DWH
pozostawiony  bez  zmian,  lub  zmodyfikowany  o  co  najmniej  1  pełny  punkt  HCP.  Brak
wpisanego powodu blokuje możliwość zatwierdzenie gracza. Lista zatwierdzeń manualnych
trafia do Komisji HCP PZG, która może sprawdzić zasadność każdej decyzji.

Przykłady opisów:
 Przykład  1:  Zmiana  +1,  medyczne  (oznacza  podniesienie  HCP  o  1  punkt  z

udokumentowanych powodów medycznych [dokumenty do wglądu w klubowej Komisji
HCP]);

 Przykład 2: B.z. (oznacza bez zmian);
 Przykład  3:  Zmiana  -1,  turnieje  zagraniczne  (obniżenie  HCP  o  1  punkt  na  podstawie

udokumentowanych wyników z turniejów zagranicznych niezgłoszonych wcześniej przez
gracza).

Gracze z nieaktywnymi HCP nie podlegają DWH i nie są zamieszczeni na liście. Następny sezon
golfowy rozpoczynają z nieaktywnym HCP i muszą go uaktywnić zgodnie z odpowiednimi
procedurami. Takich graczy nie można uaktywniać tylko w celu przeprowadzenie DWH.

Gracze, których HCP końcowy w ciągu roku jest niższy niż początkowy, nie mogą mieć manualnie
podnoszonego HCP podczas DWH.

Gracze, którzy w ciągu roku osiągnęli maksymalne podniesienie HCP na skutek rund kwalifikacyjnych,
mogą podczas DWH podlegać dodatkowemu podniesieniu HCP zgodnie z algorytmem DWH. 

Po zakończeniu DWH w klubie, na panelu komisji  HCP klubu, pojawi się komunikat z przyciskiem
„Wygeneruj Raport”, który sygnalizuje, że DWH zostało zakończone. Raport generuje się do zakładki
„Raporty DWH” w zakładce „Ustawienia” w panelu klubowym i pozostaje do wglądu lub
wydruku. Następnie Komisja HCP klubu zapisuje raport do formatu PDF i przesyła do komisji  HCP
PZG.

Po przeprowadzeniu DWH we wszystkich klubach zrzeszonych, na panelu komisji HCP PZG pojawia
się komunikat „Wygeneruj łączny raport DWH za rok …”. Po wygenerowaniu, raport automatycznie
zapisuje się do pod-zakładki „Raporty DWH” w zakładce „Ustawienia” w panelu Administratora PZG i
pozostaje do wglądu lub wydruku.

EGA może od PZG zażądać przesłania łącznego raportu rocznego DWH w celach referencyjnych.

Wszelkie szczegóły dotyczące procedur DWH znajdują się w zakładce „Opis systemu HCP
EGA” (załącznik C, str. 60)

http://www.pzgolf.pl/wp-content/uploads/2012/01/System-HCP-EGA-2012.pdf%20
http://www.pzgolf.pl/wp-content/uploads/2012/01/System-HCP-EGA-2012.pdf%20

