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Área do Jogador 

 
 
0. Objetivos e Pré-requisitos  
 
Através desta funcionalidade pode registar todos os seus resultados individuais (fora de 
competição).  
 
A funcionalidade está disponível para jogadores federados, registados em myFPG. O mesmo se 
aplica aos marcadores de cartões.  
 
Quando cumpridas as necessárias condições definidas pelo Sistema de Handicaps em vigor, poderá 
solicitar ao seu clube que considere a volta registada como válida para handicap. A sua aprovação 
será efetuada pelo clube.  
 
Qualquer resultado registado deve ser enviado em tempo útil para o Sistema Central, através da 
funcionalidade aqui oferecida. Os resultados não enviados serão automaticamente eliminados.  
 
1. Registar novos cartões  
 
1.1 - Usar o botão “Registar novo cartão” e preencher com as definições iniciais do resultado.  
 
Notas explicativas [+] 
 
Data do resultado – dentro dos prazos definidos pela Federação para o efeito  
 
Hora – qualquer hora válida exceto 00:00 (ou 12:00 am). (Data e hora são fundamentais para 
respeitar a cronologia inerente ao sistema de handicaps)  
 
Descrição – para melhor posterior identificação do resultado  
 
Campo e tees utilizados – são oferecidos para seleção apenas os tees disponíveis.  
 
Buracos – 18, primeiros 9 ou últimos 9  
 
Tipo de pontuação – Se escolher Gross ou Medal Net não serão permitidos buracos não 
terminados  
 
HCP – Handicap do jogador no momento do registo  
 
Esta funcionalidade pode funcionar como pré-registo de EDS (Voltas Recreativas Válidas para 
Handicap), sendo guardada a sua data de criação.  
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Volta para HCP – Sim, quando se pretender que o clube considere o resultado para posterior 
aprovação ou rejeição. 
 
 
Após “Guardar” será chamado a página de introdução do resultado.  
 
2. Introdução de Resultado  
 
É logo visualizada a secção de Resultado mas pode ser chamada qualquer das outras secções 
disponíveis:  
 
   2.1 Secção Resultados  
 
2.1.1 - Na secção Resultados irá introduzir os resultados de cada um dos buracos.  
 
- através da utilização dos botões (+ e -) ou;  
 
- activando o “Furo” para buracos não terminados.  
 
2.1.2 - Clicar em “Guardar”.  
 
Notas explicativas [+] 
 
Como introduzir os Resultados  
 
Esta página está desenhada de forma a ser de fácil utilização e não recorrer ao teclado:  
 
- Os botões + ou – definem o resultado inicial como o par do buraco. Se já tem resultado, o + 
aumentará o resultado numa pancada e o – diminuirá o resultado numa pancada.  
 
Ex.: para introduzir o resultado 5 num par 4, basta carregar 2 vezes no + da linha desse buraco  
 
- Se o buraco não for terminado, carregue no interruptor “furo”, ficando esse buraco como não 
terminado.  
 
Guardar Dados:  
 
A opção “Guardar” deve ser feita regularmente quando se utiliza este programa no campo.  
 
Classificações:  
 
Sempre que se guarda o resultado, é feito o recálculo das respetivas pontuações.  
 
Pode ser alterado o tipo de pontuação a visualizar, selecionando a opção pretendida na respetiva 
lista (Gross, Medal Net, Stabl.Gross, etc.)  
 
É apresentado o total “To PAR”, consoante o tipo de pontuação e os buracos jogados. (no caso de 
Stableford, são considerados como PAR os buracos com 2 pontos). Esta informação ajuda a avaliar 
a prestação em qualquer momento do jogo.  
 
De notar ainda que os furos (quando possíveis) são contabilizados como “Duplo Bogey Net” para 
efeitos de cálculos gross e Medal net 
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   2.2 Secção Marcador  
 
Para definição do jogador responsável pela marcação do resultado.  
 
Obrigatório em voltas para HCP.  
 
2.2.1 introduzir o número de federado do jogador e Confirmar.  
 
2.2.2 Clicar em "Guardar".  
 
   2.3 Secção Imagem  
 
Para eventual carregamento da imagem (fotografia ou digitalização) correspondente ao cartão de 
resultados.  
 
2.3.1 Clicar em “Escolher Ficheiro” permite selecionar a imagem (em dispositivos móveis 
apropriados pode-se escolher a câmara). A imagem deve ter formato jpg, jpeg ou png  
 
2.3.2 Após selecionar a imagem, usar o botão “Carregar Imagem do Cartão” para fazer o 
carregamento da imagem.  
 
   2.4 Secção Definições  
 
Para correção das definições do resultado, anteriormente registadas.  
 
O Handicap de Jogo pode também ser ajustado manualmente.  
 
Após o resultado ter sido guardado, quando sair da página de introdução, será visualizada a lista 
dos resultados a enviar, ou os resultados enviados para o Sistema Central de Handicaps.  
 
3. Envio do Resultado  
 
Na página inicial dos cartões são visualizados os cartões de resultado registados anteriormente.  
 
3.1.1 Clicar no ícone de envio correspondente ao cartão “a enviar”.  
 
3.1.2 - Clicar em “Enviar”  
 
Notas explicativas [+] 
 
Para cada resultado existem os seguintes estados possíveis:  
   - Incompleto – significa que o cartão ainda não tem todos os resultados introduzidos. A única 
ação possível, para além de completar o resultado, é apagar o registo.  
 
   - A enviar - o cartão está completo mas ainda não foi enviado para o Sistema Central de 
Handicaps. São permitidas as ações de Envio e também a de Apagar o registo.  
 
   - Enviado - o cartão já foi enviado e não era para ser volta de HCP, pelo que não está dependente 
de qualquer aprovação pelo clube. A ação “Apagar” permite reverter o anterior envio, apagando o 
resultado no Sistema Central de Handicaps e colocando o estado do resultado como “A enviar”. 
Esta ação deverá ser utilizada apenas quando seja necessária alguma correção ao resultado.  
 
   - Espera Aprovação - o cartão já foi enviado e era para ser volta de HCP, mas o clube ainda não 
aprovou ou rejeitou o resultado como volta válida. À semelhança do “Enviado” é possível reverter o 
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anterior envio, apagando o resultado no Sistema Central de Handicaps e colocando o estado como 
“A enviar” para qualquer correção do resultado.  
 
   - Aprovado - o cartão já foi enviado com solicitação para volta de HCP e já foi aprovado pelo 
clube.  
 
   - Rejeitado - o cartão já foi enviado com solicitação para volta de HCP, mas foi rejeitado pelo 
clube como volta válida. Continua como resultado no Sistema Central de Handicaps, não contando, 
no entanto, para efeitos de Handicap. 
 
 
Para os estados “Aprovado” e “Rejeitado” não é possível efetuar qualquer ação. Se algo for 
necessário, deverá contactar o clube de filiação  
 
4. Visualização de dados enviados  
 
4.1 - Resultados já enviados  
 
Os cartões enviados estão visíveis, no acesso myFPG “Resultados” em:  
 
- Resultados do jogador: no registo de resultados estão todos os cartões enviados  
 
- Handicap do Jogador: no registo de handicap estão os cartões enviados após aprovação do clube 
e de acordo com as condições do Sistema de Handicap.  
 
4.2 - Marcadores  
 
Os marcadores recebem, ao aceder em myFPG, notificação de que foram identificados como 
marcador de cartão.  
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