
WHS – Mis loom see on?  

1. osa 

Selle ja järgnevate kirjatükkide sisu on heita pilk kohe-kohe rakenduvasse World Handycap 
Systemi (edaspidi WHS) ja just golfiharrastaja seisukohalt. 

Alustame eesmärgist. 

WHS kasutuselevõtu taga on soov, et kogu maailma golfimängijad, kes soovivad omada 
händikäpi (edaspidi hcp), neile arvutataks hcp täpselt ühtemoodi. Mõistlik.  

Eestis on otsustatud WHS-le üle minna alates 01.03.2020.a. Mida siis Eesti golfiharrastaja 
peaks teadma? 

Ilmselt tuleks rahustuseks kohe öelda, et suure tõenäosusega enamus mängijate hcp teeb 
01.03 saabudes läbi vaid kosmeetilise muudatuse ehk kui su hcp oli siiani 22,3, siis üleöö 
Sinust „singlit“ ei saa ja ka vastupidi, kui su hcp ikka oli 7,7 näiteks, siis päris kindlasti Sa ei 
ärka üles 1. märtsil händikäpiga 19,3. Samuti ei kao ära kuhugi punktimäng, tõsi händikäpi 
arvutuse aluseks enam punkte ei võeta aga sellest juba edaspidi.  

Mida tasub veel teada. Alustuseks vast seda, et kõik hcp pidamiseks kõlbulikud klubid, mida 
hetkel on Eestis 7, peavad händikäpi pidama Golfboxis (edaspidi GB). Nimelt annab WHS 
kohalikule golfiliidule õiguse ära määrata tarkvara, milles selle piirkonna hcp tuleb pidada ja 
hetke otsus on see, et 2020. aastal on selleks Eestis GB. 

WHS arvestuse aluspõhimõte on, et mängija hcp arvestuse aluseks on tema kronoloogiliselt 
20 viimase arvesse mineva ringi 8 parima ringi keskmine, s.t. näiteks, et kui täna mängisin 
ühe arvesse mineva ringi, siis kõige vanem viimasest 20-st kukub ära, sõltumata sellest, mis 
tulemus (väga hea või väga halb) seal kirja sai ning nüüd selgitatakse uues olukorras mängija 
8 parimat ringi ja saadakse uus keskmine. 

Järgmine oluline aluspõhimõte on see, et hcp arvutuse aluseks on löögid, mitte punktid ja 
arvesse lähevad löögid, mis ei ületa mängija net double bogey. Ehk siis, kui mängija mängu 
hcp on 18, siis hcp arvesse läheb mitte rohkem kui par4 rajalt 7, par3-lt 6 ja par5-lt 8 lööki 
ning sama juhtub ka siis, kui rajalt ei saadagi tulemust (ehk kriips). Oluline on seda põhimõtet 
mitte segi ajada võistlusformaatidega, ülaltoodu on hcp arvestuse põhimõte. Kui väga täpne 
olla, siis ka senises nn punktide järgi arvutatud händikäpis ei juhtunud, siis midagi, kui saite 
kirja kriipsu või mõnel rajal erakordselt suure numbri. Ehk siis tegelikult mängija jaoks ei 
muutu siin midagi, ikka tuleb märkida skoorkaardile oma löögid ning edasises usaldada 
komiteed ja tarkvara. 

Kolmandaks aluspõhimõtteks (vähemasti Eesti oludes) tuleks lugeda Playing Conditions 
Calculation (edaspidi PCC – vanasti CBA) kohustuslik kasutuselevõtt. Muutunud on ka 
mitmed mõisted aga nendega tutvume juba edaspidi. 

Vaatame siis täpsemalt kuidas see arvestamine käib. 

Igal mängijal on oma hcp index (vana nimetusega EGA exact hcp) ning selguse huvides 
toome mängu näidismängija (mees) hcp indexiga 14,5. 



Nüüd minnes mängima hcp arvesse minevat ringi, kas siis võistlust või general play (vana 
nimega EDS), saame slope ja rating tabelist endale course hcp (vanasti EGA playing hcp). 
Meie näidismängija puhul EGCC Sea Coursel kollastelt tiidelt oleks see siis 18. 

Üksikmänguformaatide puhul Eestis võrdub course hcp ühtlasi ka mängija playing hcp-ga ehk 
siis tema mängu hcp millega ta võistleb on 18. 

Teistes mänguformaatides (scramble, greensome, jne.) võetakse sellest course hcp-st mingi 
protsent ning saadakse WHS mõistes playing hcp (näiteks greensome puhul 60% madalama 
hcp-st ning 40% kõrgemast hcp-st). 

Olles nüüd sellise teadmisega varustatud ning juhtumisi oli ka ilm normaalne ja erakordseid 
tulemusi ei tehtud ehk PCC= 0, mängib meie näidismängija EGCC Sea Coursel kõik rajad 
bogeyd (üks üle iga raja par) v.a. viimane rada, mille mängis 12 lööki (tuletame meelde et see 
on PAR -5). See annab meile hcp arvestuseks (mitte võistlusarvestuses) vajamineva löökide 
koguskooriks – 92 (kõik rajad üks üle raja par + viimase rajalt 8 lööki – net double bogey), 
mida WHS tunneb kui adjusted gross score. 

Edasi pannes see teadmine sellisse valemisse:  

(113/slope rating)*(adjusted gross score–course rating–PCC), saame meie näidismängija 
tulemuseks EGCC Sea Coursel 8,3, mida WHS tunneb score differentiali nime all. 

Meie mängija uus hcp index järgmiseks mänguks arvutataksegi nii, et otsitakse üles tema 20-
st viimasest (kirjeldatav ring kaasa arvatud) ringist üles 8 eelpooltoodud valemit arvestades 
parimat score differentiali ja saadakse nende keskmine. 

Jääb üle küsida, et kuidas siis saadakse handicap index 01.03.2020. 

Ikka samamoodi, et otsitakse üles ajaloost viimased 20 tulemust (meil ju GB-s ajalugu 
olemas) ja kui neid ei olegi niipalju, siis on olemas eeskiri, kuidas käituda, nii et ilma ei jää 
keegi. Näiteks kui kellelgi on andmebaasis vaid 15 tulemust, siis arvestatakse esialgu 5 
parimat neist ja 10 tulemuse korral võetakse arvesse vaid 3 parimat. Tõsi on veel igasugu 
erandeid vahel, mis nn põhireeglit 20st 8 parimat võivad veidi mõjutada, kuid nendest juba 
järgmistel kordadel.  

Selle osa põhiline tarkus on see, lisaks sellele, mis eelmistel aastatel tehti hcp majandamises, 
tuleb igal mängijal usaldada tarkvara ja nõuda, et klubid oleksid hoolikad ja korrektsed hcp 
pidamises. 

Ei midagi keerulist tegelikult.  
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