WHS – Mis loom see on ?
2. osa
General play
Kui eelmises osas tekkis meil hämar ettekujutus, kuidas uue süsteemi järgi HCP tekib oma erinevates
faasides, siis siin käsitleme seda, kuidas toimib general play (vanasti EDS), ehk siis kuidas muutub
HCP väljaspool võistlusringi.
Mida peame siis teadma?
Alustame sellest, et väljakul, kus general play (vana EDS) soovitakse mängida, peab olema
slope/rating, aga see oli ka enne nii, seega ei midagi uut.
Jätkuvalt tuleb ring, mida soovitakse näha oma HCP arvestuses, eelregistreerida (eelregistreerimise
üldine mõte on, et ring oleks võimalikult sarnane võistlusringiga, et oleks ikka kerge pinge juba enne
avalööki), aga siin tuleb tähele panna veel seda, et kõiksugu muud mõõduvõtmised a la konjakigolf,
väikeste klubide omavahelised mõõduvõtmised jne, on arvesse minevad ringid (muidugi kui järgiti
golfireegleid), sõltumata sellest, kas neid ringe koduklubides eelregistreeriti või mitte.
Millised need eelregistreerimise kommunikatsiooniviisid täpsemalt on, selle määravad ära mängijate
koduklubid.
Uus asi on see, et enam ei piirata arvesse minevate ringide arvu päevas. Eesti golfikogukonda
arvestades, pelgalt teoreetilisele võimalusele, et mõni võiks seda kasutada ära oma HCP
manipuleerimiseks, on ka olemas vastavalt vahendid ettenähtud – soft ja hard cap jne (aga sinna
jõuame siis kui põhiasjad klaarid).
Lubatud on nii 9-rajaline ring kui ka 18-rajaline ring, muidugi tuleb see eelregistreerimisel ära
märkida. Siinjuures tasub vast teada seda, et kui 18 rajalise ringi korral ei jõutagi mingil harukordsel
(läks ootamatult pimedaks vms) põhjusel kõiki radasid lõpuni mängida, läheb tulemus HCP
arvestusse, kui minimaalselt on lõpuni mängitud 10 rada.
Oluline muudatus on ka see, et nüüd võivad general play (endine EDS) ringe teha kõik mängijad,
olenemata HCP-st, ehk siis ka näiteks mängijad, kelle HCP indeks on väiksem 4,4-st.
Nüüd jõuame muudatuse juurde, mis iseenesest ei ole keerukas, aga tema rakendamine võib selleks
osutuda, nimelt juba kirjatüki osas 1 juba viidatud – playng conditions calculation (PCC), vanasti siis
CBA.
See on siis selline asi, mis peaks arvestama mängupäeval valitsenud ilmastikutingimusi jms. See
arvutatakse põhimõtteliselt samal päeval mänginud mängijate (HCP kuni 36) arvesse minevate
tulemuste baasil ja selle väärtus kõigub -1 kuni +3 vahel. Eestis me seni seda ei kasutanud sel lihtsal
põhjusel, et mängijal ei olnud seda ise võimalik arvutada ning me ei soovinud sellega tema vastutust
õige HCP eest hägustada.
Oluline selle sissetoomise juures on nüüd see, et PCC arvestatakse ka general play (vana EDS) puhul.
Hetkel saame öelda, et selle päeva PCC läheb lukku öösel kell 24.00, ehk siis omad vastavad
tulemuskaardid tuleb klubile esitada võimalikult kohe pärast mänguringi ning koduklubil tuleb nad ka
enne keskööd sisestada. Tulemused, mis esitatakse hiljem, ei sisaldu siis enam vastava päeva PCC
arvestuses, küll aga lukku läinud PCC arvestatakse ikkagi ning selle päeva PCC võib mõjutada mängija
tulemust (kuigi ringi enda tulemust PCC arvutamisel arvesse ei võeta).

Välismaal mängides tuleks küsida kohalikust klubist võimalusel ka vastava päeva PCC. Küll aga oleme
otsustanud, et kui ei saa, ei juhtu ka midagi, ikka arvestame arvesse mineva ringina. Ülejäänud
vajalikud andmed peavad aga ikka olema (mängija nimi ja allkiri, märkija nimi ja allkiri, kuupäev,
mängitava raja tiid ning vastav slope/rating).
Kuna kõik Eesti klubid peavad HCP-d Golfboxis (GB), siis vastava päeva PCC arvestamise eest Eestis
mängides vastutavad meil GB ja koduklubi, mängijatel endil on siin vähe teha (peale selle muidugi, et
tulemus samal päeval klubile edastada).
Selle PCC-ga maadlemine on general play puhul kogu WHS jaoks uus ning ilmselt võib siin
rakendamise käigus veel täpsustusi tulla.
Selle osa kokkuvõtteks siis võib õelda, et kui tekib tahtmine general play ringi mängida, tuleb sellest
klubile teada anda ning tulemus võimalikult kiiresti klubisse toimetada, et see ka enne keskööd sisse
saaks. Ehk tegelikult oli nii ka enne, nii et elame veel.
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