Responsabilidade do Jogador
Segundo o sistema de Handicaps EGA, o jogador é responsável por garantir que todas as alterações ao seu
Handicap Exacto EGA foram devidamente feitas (alínea 16.7).
O mesmo princípio é referido nas Regras de Golfe (regra 6-2).
Daí advém que o jogador é o último responsável pelo seu Handicap e deve portanto, antes da competição
e no momento em que recebe o seu scorecard, verificar que o seu handicap EGA (e consequentemente o
seu Handicap de Jogo) estão correctos.
Se o Handicap Exacto EGA for inferior ao real, o jogador jogará com esse handicap. Se for superior, o
jogador será obrigatoriamente desclassificado.
Muito Importante: mesmo no caso em que o Clube de Filiação não tenha recebido algum resultado que
afecte o handicap do jogador (não podendo assim aferir o novo handicap), o jogador, porque entrou na
competição e sabe o resultado que obteve, tem a obrigação de conhecer o seu novo handicap.
Exemplo:
Um jogador do CG Rilhadas, de handicap EGA 20,5 entrou numa competição organizada pelo Estela GC e
obteve 38 pontos stableford. O seu handicap passou portanto automaticamente para 19,7. Ao entrar na
competição seguinte, organizada por outro clube - p.ex., o Oporto GC - , verifica que o Handicap inscrito
no scorecard ainda tem o valor 20,0 (possívelmente porque o CG Rilhadas ainda não recebeu a informação correspondente do Estela).
Se o jogador não avisar a Comissão da Competição da alteração de Handicap (tem de jogar com um
handicap de jogo correspondente ao HCP EGA de 19,2), será desclassificado.
Aconselhamos assim o seguinte:
1. Sempre que terminar uma competição fora do seu clube de filiação, determine o seu novo handicap
(ver explicação em Sistema de Handicaps)
2. Note que o último registo oficial no seu clube (e em www.fpg.pt) pode não estar actualizado.
3. Verifique sempre o seu handicap ao receber o seu scorecard em qualquer competição.
4. Se o Handicap não corresponder ao averbado no cartão, comunique imediatamente à comissão da
competição. Mesmo que não saiba calcular o seu handicap comunique o(s) resultados(s) obtido(s) após o
último registo oficial de handicap averbado no clube (e publicado em www.fpg.pt).
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 16, e Apêndice L.3). ver também as Regras de Golfe (6.2).

