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VALIDADE PARA EFEITOS DE HANDICAP  – REGRAS DE GOLFE – COVID 19 

Em complemento ao “Plano de Reabertura de Instalações de Golfe” (01/05/2020), a Federação 

Portuguesa de Golfe emite as seguintes diretrizes que clarificam a validade para efeitos de handicap, 

em Portugal, de voltas de golfe jogadas de acordo com as instruções do referido Plano.  

As diretrizes dadas enquadram-se nas orientações do R&A para as Regras de Golfe, em condições de 

prevenção à Covid-19, e estão de acordo com as recomendações da EGA - Associação Europeia de 

Golfe, para resultados aceites para efeitos de handicap.  

Para auxiliar a leitura, são transcritos em itálico os itens do “Plano de Reabertura de Instalações de 

Golfe” a clarificar, sendo recomendada a leitura integral daquele documento.    

 

DIRETRIZES: 

Pontuação em Jogo por Pancadas (referência à Regra 3.3b das Regras de Golfe) 

• É permitida a devolução dos cartões de resultados à Comissão Técnica em formato eletrónico 

(por exemplo, fotografia do cartão de jogo ou utilização de aplicativo); 

• O praticante não deve trocar cartões de resultados com outros praticantes ou consultar o 

cartão de jogo de outro praticante; 

As voltas são aceites para efeitos de handicap. 

A submissão de resultados válidos para efeitos de handicap efetua-se através do Datagolf ou via 

myFPG.  

 

Bandeiras  

• As Comissões Técnicas podem optar por retirar todas as bandeiras do campo de golfe; 

• O praticante não deve retirar ou segurar a bandeira no green; 

Se a Comissão Técnica optar por deixar as bandeiras no campo, poderá implementar uma regra 

local que penalize o jogador que retire a bandeira.    

As voltas são aceites para efeitos de handicap. 

 

Buracos  

• Os buracos devem ter um limitador de profundidade; 

• As voltas são aceites para efeitos de handicap se pelo menos uma parte da bola estiver abaixo 
da superfície do green; 
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De acordo com a Regra 13.2c das Regras de Golfe (Edição Completa) “Se qualquer parte da bola está 

no buraco abaixo da superfície do green, a bola é tratada como no buraco mesmo se a totalidade da 

bola não está abaixo da superfície.”.  

Assim, permite-se a recolha da bola em segurança, sendo as voltas realizadas com o uso de limitadores 

de profundidade aceites para efeitos de handicap.  

Exemplo - Válido para Handicap: 

 

 

Bunkers 

• Remover os ancinhos de todos os bunkers; 

• Alisar os bunkers com os pés ou o taco; 

• Nos bunkers, nenhuma regra local pode ser aplicada que modifique as Regras de Golfe 

aplicáveis, tal como o alívio de pegadas; 

As voltas são aceites para efeitos de handicap. 

 

 

Sobre as demais condições para a validade de voltas para efeitos de handicap deverá ser consultado o 

Sistema de Handicap em vigor.  
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