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SUMÁRIO EXECUTIVO
Apresenta-se o novo projeto de gestão de handicap de Pitch & Putt em Portugal, a ser
implementado no início de 2022, desenvolvido pela FPG e tendo por base os princípios da
consistência, acessibilidade, modernidade e analogia com o Sistema de Handicap Mundial.
Os handicaps de Pitch & Putt continuam a ser específicos para a especialidade de golfe de
Pitch & Putt, mas com uma estrutura regulamentar e de funcionamento semelhante ao
Sistema de Handicap Mundial. Ou seja, com o cálculo da média dos melhores 8 dos últimos 20
resultados.
Tal reflete-se no Regulamento de Handicap de Pitch & Putt, o qual passa a fazer apenas
menção aos aspetos particulares desta gestão de handicaps.
Este regulamento é aplicado juntamente com um projeto piloto de homologação de campos
curtos, que se refletirá em Tabelas de Handicap para Pitch & Putt, e na conversão do Índice
de Handicap Pitch & Putt para os respetivo Handicap de Jogo.
Com este projeto são atualizadas as plataformas informáticas da FPG disponibilizados aos
Clubes, Membros Institucionais e jogadores para Pitch & Putt: Área do Clube PP, DatagolfPP,
DGLinksPP e myFPG.
A transição será calculada pelo sistema central de handicap da FPG, com base nos resultados
para handicap dos jogadores, previamente registados para Pitch & Putt.
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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
Apresenta-se o novo projeto de gestão de handicap de Pitch & Putt em Portugal, a ser
implementado no início de 2022.
Esta revisão profunda segue as aspirações da FPG, dos Clubes e dos praticantes em ter um
modelo de gestão de handicap de Pitch & Putt que considere as características dos campos de
Pitch & Putt, a especialidade de golfe de Pitch & Putt e o enquadramento geral da gestão de
handicap em Portugal.
Este novo modelo de gestão de handicap de Pitch & Putt foi desenvolvido pela FPG tendo por
base os seguintes princípios orientadores:

Analogia com o Sistema de Handicap Mundial
Uma estrutura regulamentar e de funcionamento independente, mas análoga, ao Sistema de
Handicap Mundial.
Os handicaps de Pitch & Putt continuam a ser específicos para a especialidade de golfe de
Pitch & Putt, considerando que os percursos curtos não estão enquadrados nos requisitos de
comprimento e classificação de Campos do Sistema de Handicap Mundial.
Com as semelhanças estruturais com aquele sistema, conseguem-se níveis de simplificação,
ao otimizar a utilização de conceitos, processos e conhecimentos. Reconhece-se que são
também introduzidas novas formas de complexidade nos cálculos e utilização dos handicaps
Pitch & Putt.

Consistência
A implementação de um projeto piloto de homologação de campos curtos para fomentar a
portabilidade, no âmbito nacional.

Acessibilidade
Um modelo acessível quanto à obtenção handicap e abrangente nas opções de voltas de Pitch
& Putt.

Modernidade
A integral utilização das funcionalidades dos sistemas informáticos da FPG, aplicados ao
ecossistema Pitch & Putt.
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A FPG mantém o contacto regular com as organizações dirigentes do golfe a nível mundial
sobre o projeto de gestão de handicaps em campos curtos. Existem projetos piloto de outras
Federações Nacionais sobre este tema e essa partilha de informações foi fundamental como
fonte parcial, para o enriquecimento deste próprio projeto. Nesse âmbito, a FPG planeia
continuar os contactos com as organizações dirigentes do golfe sobre o modelo português,
dando feedback sobre este projeto e fornecendo dados estatísticos anonimizados sobre a sua
implementação.

PRINCIPAIS ELEMENTOS
A estrutura dos cálculos segue o formato já conhecido do Sistema de Handicap Mundial,
adaptado para a especialidade de golfe de Pitch & Putt. Listam-se os principais elementos e
notam-se algumas diferenças em relação ao modelo de gestão de Pitch & Putt anteriormente
em vigor em Portugal:
Base do Cálculo
O handicap será calculado pela média dos 8 melhores resultados Pitch & Putt, das últimas 20
voltas elegíveis para handicap. Esta é uma das grandes alterações, de agora em diante,
aplicada ao Pitch & Putt.
Resultados Aceitáveis para Handicap
Continuam a ser aceites para handicap todos os formatos de jogo individual já atualmente
válidos. São contempladas voltas competitivas e voltas em jogo geral, estas últimas com
menores restrições quantitativas face ao regime anterior.
Número Mínimo de Resultados para Obter um Handicap
Pode ser obtido um handicap de Pitch & Putt com o número mínimo de uma volta de Pitch &
Putt, de 18 ou 9 buracos, facilitando a atribuição de novos handicaps.
Tipologia de Handicap
A terminologia de handicap passa a contemplar “Índice de Handicap Pitch & Putt”, o qual é
convertido para “Handicap de Campo Pitch & Putt” e “Handicap de Jogo Pitch & Putt”.
O valor máximo de “Índice de Handicap Pitch & Putt” é alterado para 54,0.
Desaparecem os estados de handicap pendente e inativo, por motivo de falta de resultados.
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Homologação de Campos
Aplicação de um projeto piloto de homologação de campos curtos, para aferição da
dificuldade de jogo, no espetro de handicaps de Pitch & Putt, com ênfase na distância de jogo
e completado pela avaliação de obstáculos em jogo.
Os percursos passam a ter Tabelas de Handicap com os valores de homologação, também
disponíveis online.
A existência de um Índice de Handicap Pitch & Putt, relativizado a valores standard, e a sua
conversão ao respetivo Handicap de Campo e Handicap de Jogo, na escala de Pitch & Putt,
será possivelmente a alteração mais evidente para os jogadores.
Atualização Diária
Os handicaps são atualizados diariamente, pelo que os resultados devem ser enviados pelos
jogadores e comissões técnicas dos clubes até ao fim do dia, para que os handicaps sejam
atualizados aquando dos cálculos. Não é contemplada, porém, a ferramenta de cálculo de PCC
sobre condições anormais de jogo, por a mesma não ter sido reavaliada para um cenário de
percursos de Pitch & Putt.
Comissão de Handicap
A Comissão de Handicap mantém as suas funções de monitorização e gestão de handicap. O
Clube de Filiação para Pitch & Putt deverá, sempre que possível, ser o mesmo que para o
Sistema de Handicap Mundial.
Clubes e Membros Institucionais
Mantém-se a possibilidade de extensão de autoridade de handicap, para a especialidade de
golfe de Pitch & Putt, às entidades previamente autorizadas para utilizar o Sistema de
Handicap Mundial.

REGULAMENTO
O novo Regulamento de Handicap de Pitch & Putt 2022 estabelece a complementaridade com
as Regras de Handicap, na sua versão em vigor para Portugal, e com os Procedimentos das
Regras de Handicap em Portugal – Apêndice P.
Nesse sentido, apenas são especificados no Regulamento de Handicap de Pitch & Putt os
aspetos particulares desta gestão de handicaps.
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SISTEMAS INFORMÁTICOS
Com este projeto são atualizadas as plataformas informáticas da FPG disponibilizados aos
Clubes, Membros Institucionais e jogadores.
Área do Clube Pitch & Putt
Disponibilização da nova Área do Clube, para gestão de handicaps Pitch & Putt.
DatagolfPP
Atualização do DatagolfPP para compatibilização com o novo regulamento de handicap Pitch
& Putt.
DGlinksPP
Atualização dos serviços de links para conteúdos Pitch & Putt.
myFPG
Atualização das páginas com conteúdos referentes a Pitch & Putt, para os respetivos
praticantes, incluindo o registo de cartões refentes a jogo geral e registo de handicap.

TRANSIÇÃO
A transição será calculada pelo sistema central de handicap da FPG, com base nos resultados
para handicap dos jogadores, previamente registados para Pitch & Putt. Para todos os
jogadores federados na FPG, com handicap Pitch & Putt e resultados desde 2018, será
recalculado o novo handicap Pitch & Putt. No caso de alguns destes jogadores os resultados
podem ir até 2010.
Pretende-se disponibilizar, temporariamente, uma lista provisória de novos handicaps Pitch &
Putt para consulta pelos dos jogadores e Comissões de Handicap, antes da entrada em vigor,
permitindo uma adaptação à nova escala e distribuição de handicaps Pitch & Putt.
As plataformas digitais da FPG para Pitch & Putt estarão encerradas no início de 2022, para se
proceder aos recálculos.

FAQS
O handicap Pitch & Putt vai ser o mesmo que o handicap do Sistema de Handicap Mundial?
Não, continuam a ser handicaps diferentes. Os percursos jogados na especialidade de golfe
do Pitch & Putt não estão enquadrados nos requisitos de comprimento e na classificação de
Campos do Sistema de Handicap Mundial.
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Continuam em Portugal e a nível internacional os estudos e projetos piloto para melhor
compreender as diferenças e semelhanças dos vários componentes do jogo de golfe e da sua
relação com a performance e habilidade geral da prática de golfe.
O valor do handicap Pitch & Putt vai ser mais semelhante do valor do handicap do Sistema
de Handicap Mundial?
É possível que vários jogadores vejam esses valores aproximarem-se, mas essa relação não é
direta, pois depende da habilidade específica para a parte do jogo de golfe referente apenas
a Pitch & Putt.
Há ainda a considerar a quantidade e frequência das voltas jogadas para cada handicap.
Os resultados de jogo Pitch & Putt serão válidos para o handicap do Sistema de Handicap
Mundial, ou vice-versa?
Não, cada resultado continua a ser registado e usado para aferição do respetivo handicap.
O valor do handicap Pitch & Putt vai ser bastante diferente do valor do anterior handicap
Pitch & Putt?
Prevêem-se alterações consideráveis, pois nesta transição para além da alteração do formato
de cálculo, ou seja, de método incremental para método com utilização de médias, há ainda
uma alteração mais profunda, com a aplicação dos valores de homologação.
Neste projeto procura-se uma aproximação da relativização do Índice de Handicap Pitch &
Putt a valores de campos standard. Por sua vez, será na conversão para Handicap de Campo
Pitch & Putt e Handicap de Jogo Pitch & Putt, que se reencontram os valores de pancadas de
handicap apropriados aos percursos Pitch & Putt.
Como se preparar para a transição?
As Comissões de Handicap devem estar atentas, acompanhar a transição, ficar disponíveis
para questões, e prestar informações e esclarecimentos aos seus associados.
As Comissões Técnicas devem acompanhar o tema, ter em atenção eventuais necessidades
de posterior adaptação dos Termos de Competição relativamente a terminologia e condições
de elegibilidade referentes a handicap e preparar-se para a aplicação de metodologias de
utilização de handicaps mais semelhantes ao que já conhecem do Sistema de Handicap
Mundial.
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Os jogadores podem continuar a jogar como normalmente e verificar qual será o novo
handicap Pitch & Putt. A vasta maioria dos praticantes com handicap Pitch & Putt possui um
handicap no Sistema de Handicap Mundial, pelo que deverá estar familiarizado com os
processos, nomeadamente de consulta de handicap de jogo.
Para obter um handicap Pitch & Putt um praticante federado tem de estar também inscrito
em Pitch & Putt?
Sim, para o devido funcionamento dos processos e registos informáticos o jogador federado
tem de ser previamente inscrito em Pitch & Putt. Dessa forma poderá depois registar uma ou
mais voltas aceitáveis para handicap Pitch & Putt e ser-lhe atribuído o respetivo handicap.
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