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Sprawozdanie Komisji Kalibracyjno – Handicapowej za rok 2020 
 

W roku 2020 Komisja Kalibracyjno Handicapowa działała w składzie: 

Tadeusz Grodziński (przewodniczący), Dariusz Okrasa (v-ce przewodniczący), Sławomir 

Piński, Janusz Mojsiewicz, Beata Okrasa. 

 

Nadzór nad wprowadzaniem systemu handicapowego WHS i nową wersją 

oprogramowania Eagle 2 

W okresie styczeń - luty 2020 roku przeprowadzono testy i weryfikację działania nowego 

modułu systemu Eagle2 opracowanego w związku z wprowadzeniem nowego systemu 

handicapowego WHS. Efektem prac było wprowadzenie handicapu WHS dla wszystkich 

polskich golfistów od dnia 10 lutego 2020. Jednocześnie w systemie Eagle 2 zawieszone 

zostało prowadzenie poprzedniego handicapu EGA. 

Podczas wprowadzania systemu kilkukrotnie przeprowadzono bezpośrednie konsultacje z 

R&A w zakresie szczegółów interpretacji Reguł Handicapowych. 

W trakcie kolejnych miesięcy 2020 roku przeprowadzono kilkakrotnie weryfikację 

poprawności obliczeń i działania handicapu WHS na ograniczonej próbie graczy oraz 

sprawdzano wątpliwości i uwagi zgłaszane przez graczy. 

 

 

Przygotowanie polskiego wydania Reguł Handicapowych WHS 
Na początku 2020 roku przygotowano polski tekst Reguł Handicapowych WHS. Po weryfikacji 

został on oficjalnie wydany w formie drukowanej. Polskie Reguły Handicapowe zostały także 

udostępnione do pobrania jako plik .pdf na stronie internetowej Polskiego Związku Golfa. 

Przygotowano także procedurę odwoławczą dla graczy od decyzji klubowej Komisji 

Handicapowej. 

 

 

Szkolenia z zakresu nowego Systemu Handicapowego WHS 

W ramach przygotowania Administratorów klubowych i członków klubowych Komisji 

Handicapowych do pracy z nowym systemem handicapowym wykonano:  

- prezentację szkoleniową na podstawie materiałów otrzymanych z R&A i EGA 

- zestawy pytań i zadań testu wstępnego i testów egzaminacyjnych dla szkolonych 

przedstawicieli klubów 

Przeprowadzono cykl szkoleń zakończonych pisemnym egzaminem dla administratorów, 

członków klubowych komisji handicapowych i innych osób zainteresowanych systemem 

WHS: 
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- 4 szkolenia stacjonarne ( w tym 1 wyjazdowe) 

- 8 szkoleń prowadzonych on-line 

Łącznie przeszkolono i przeprowadzono egzamin dla 198 słuchaczy oraz dodatkowo dla 

grupy sędziów golfowych. 

 

 

Nadzór nad stosowaniem nowego Systemu Handicapowego WHS 

W trakcie całego roku 2020 prowadzono działania związane ze stosowaniem i wyjaśnianiem 

wątpliwości związanych z systemem WHS w formie: 

- bieżącej współpracy z klubowymi komisjami handicapowymi 

- przygotowaniem materiałów  informacyjnych na temat działania nowego systemu 

handicapowego 

- współpracy z polami golfowymi w sprawach związanych z uaktualnianiem kalibracji 

 

 

Kalibracja pól golfowych  

Wykonano kalibrację pól golfowych i dostarczono do biura PZG dokumentacje kalibracyjne 

zgodne ze standardami  ”The USGA Course Rating System” dla pól: 

- Tokary GC (18 dołków),   

- Golf Park Mikołów (18 dołków),  

- Gorko Golf, (pole 18 dołkowe z 9 greenami ) 

- Tatfort GC (9 dołków),  

- Zajaczkowo GC (9 dołków). 

Ponadto w ramach przygotowania pól dla dzieci skalibrowano pomarańczowe tee na polach 

Tokary i Mikołów.  

 

  

Sprawy / zadania pozostające do przeprowadzenia w 2021  

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu WHS dla nowych administratorów i członków 

klubowych komisji handicapowych 

- współpraca z klubowymi komisjami handicapowymi 

- przygotowanie materiałów  informacyjnych na stronę internetową PZG 

- współpraca z polami w sprawach związanych z uaktualnianiem kalibracji 

- zaplanowane kalibracje pól: Amber Baltic, Przytok, Kraków Valley 

 
 

Sprawy / zadania pozostające do przeprowadzenia w 2021  

- przeprowadzenie uzupełniających  szkoleń i egzaminów dla administratorów członków 

klubowych komisji handicapowych 
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- współpraca z klubowymi komisjami handicapowymi 

- przygotowanie materiałów  informacyjnych na stronę internetową PZG 

- współpraca z polami w sprawach związanych z uaktualnianiem kalibracji 

 

Przewodniczący Komisji Kalibracyjno – Handicapowej PZG 

Tadeusz Grodziński 

 

 

 

 


