Atribuição de Handicap Inicial
Método para atribuição de Handicap Inicial
O método para atribuição de um Handicap válido a qualquer jogador sem Handicap ou a um jogador com
Handicap perdido (caducado por falta de resultados à mais de um ano) é o seguinte:
1 - Possuir Licença de Amador da FPG válida e actualizada.
2 - Apresentar ao Clube de Filiação um mínimo de 3 cartões de resultados de acordo com os seguintes
requisitos:
2. a) Os 3 resultados têm de ter sido efectuados no seu HomeCourse.
2. b) O Handicap de Jogo para essas voltas é o resultante do máximo Handicap EGA em vigor - actualmente 36,0 - aplicando a tabela de Course Rating para o campo.
2. c) Cada resultado tem de ser assinado pelo próprio jogador e pelo Marcador. O Marcador tem de ser
um jogador com handicap EGA válido.
3 - Será considerado o melhor dos resultados obtidos naquelas con dições.
4 - O Handicap EGA inicial é baseado na seguinte fórmula:
Handicap Inicial = 36 + (36 - melhor resultado stableford)
5 - A Comissão de Handicaps pode, se o justificar, atribuir um Handicap mais baixo se tal for considerado
mais apropriado às capacidades do Jogador.
Em condições excepcionais poderá ser atribuído um handicap mais alto.
6 - A FPG pode decidir só atribuir um Handicap Exacto EGA a um jogador que tenha passado num exame
sobre as regras de Golfe (incluindo as de Etiqueta)
7 - Só com autorização escrita da FPG poderá ser atribuído, com este método, um handicap de categoria 1.

Exemplo prático:
Um Jogador federado sem handicap pretende obter um Handicap Inicial EGA e, para isso, apresentou 3
resultados obtidos no campo de Amarante, considerando um HCP de Jogo de 34 (correspondentes ao
HCP EGA de 36, aplicada a tabela de Course Rating).
Os resultados estavam devidamente assinados pelo jogador e pelo Marcador, o qual era um jogador com
Handicap EGA válido.
Considerou-se então o melhor dos 3 resultados e aplicou-se a fórmula. Apresentamos exemplos de
possíveis resultados:

Melhor Resultado

Handicap Inicial

Tipo de Handicap

36

36,0 =36+ (36-36)

EGA

40

32,0 =36 + (36-40)

EGA

30

42,0 = 36 + (36-30)

19

53,0 = 36 + (36-19)

(Pontos Stableford)

Clube

(superior a 36,0)

Nenhum Handicap

porque excedido o limite máximo
de Handicap Clube (52,0)

NOTA: Este documento pretende ser uma explicação simples do Sistema de Handicaps EGA. Não dispensa todas as explicações e alíneas apresentadas no referido sistema (nomeadamente capítulos 21, Apêndice
L.9, L.14 e L.15).

