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Quais os objetivos do WHS? 

O WHS irá unificar os seis sistemas de handicap atualmente existentes no mundo, num único sistema de 

handicap e proporcionará um método mais consistente para aferição da habilidade de jogo, a nível 

mundial. 

O WHS pretende ser um sistema inclusivo que dá as boas vindas a jogadores de diferentes origens e 

perfis – um sistema que seja justo, robusto, que receba a confiança de todos, com conceitos claros, e 

permita fomentar a consistência e portabilidade dos handicaps.  

O projeto é promovido pelo R&A e pela USGA, com a colaboração da EGA e das restantes 5 autoridades 

de handicap (Golf Australia, CONGU, SAGA, AAG e USGA). A FPG tem apoiado e contribuído diretamente 

para o desenvolvimento do projeto do WHS. 

Quando está previsto ser implementado o WHS em Portugal? 

O projeto internacional do WHS tem vindo a progredir de forma colaborativa. A Federação Portuguesa 

de Golfe já deu também início aos preparativos nacionais com vista à implementação, mas procura-se 

um equilíbrio no processo de implementação por forma a contemplar as várias áreas de preparação, tais 

como finalização de protocolo, desenvolvimento de software, testes, traduções, preparação de 

materiais informativos, planeamento e execução da formação, de forma faseada e segura.  

Nesse sentido, durante 2019 estão planeados preparativos e um período de testes a estender-se ainda 

por 2020. O desenrolar desses testes experimentais trará mais informações sobre a posterior data de 

entrada em vigor, prevista para ocorrer durante 2020. 

A Federação Portuguesa de Golfe irá dar continuidade à comunicação sobre o planeamento da 

implementação nos próximos semestres sendo que, dada a magnitude do projeto a nível mundial, é 

expectável que se verifiquem diferentes timings de implementação em diferentes países. 

Quais os principais elementos do WHS? 

Não há necessidade real de os jogadores se preocuparem com os detalhes técnicos do novo sistema. No 

entanto, para os interessados - aqui estão alguns dos destaques: 

Base do Cálculo 

O handicap será calculado pela média dos 8 melhores resultados, das últimas 20 voltas elegíveis para 

handicap. O cálculo considera o equilíbrio entre a reação à evolução da performance e a memória da 

habilidade demonstrada. 
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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 recreativas. É promovida a frequente submissão de 

resultados para handicap, para proporcionar evidência da habilidade demonstrada.   
 

Número Mínimo de Resultados para Obter um Handicap 

Pode ser obtido um handicap com um número mínimo de voltas. Ou seja, o jogador não necessita de ter 

20 voltas para possuir um handicap válido. 
 

Classificação de Campos 

O Sistema de Classificação de Campos continuará a ser utilizado, como parte do WHS, para aferir a 

classificação dos percursos, e permitir a portabilidade do handicap do jogador, de campo para campo e 

de país para país. 
 

Condições de Jogo 

É contemplada uma funcionalidade estatística para considerar o impacto das condições anormais de 

jogo, nomeadamente de campo e climatéricas. 
 

Resultado Máximo por Buraco 

Para efeitos de handicap continua-se a usar um resultado máximo por buraco equivalente a “0” pontos 

Stableford (duplo bogey net).  
 

Atualização Diária  

Os handicaps são atualizados diariamente, pelo que os cartões devem ser enviados pelos jogadores e 

comissões técnicas dos clubes até ao fim do dia, para que os handicaps sejam atualizados aquando dos 

cálculos.  
 

Handicap Máximo 

O valor máximo de handicap será de 54.0, para um sistema inclusivo.    

Como decorrerá a formação sobre o WHS em Portugal? 

As iniciativas de formação serão graduais e dividem-se essencialmente em dois grupos:   

‒ Campanha de sensibilização: com início em 2019, será desenvolvida uma campanha com vídeos 

informativos e de carácter genérico sobre os elementos principais das futuras Regras de Gestão 

de Handicap. O seu objetivo será o de divulgar os princípios, conceitos e terminologia de uma 

forma simplificada. 
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‒ Programa de formação: a formação estruturada será destinada a gestores de handicap e agentes 

desportivos. Estando previsto iniciar-se apenas após a formação de nível internacional/europeu, 

estima-se que a formação nacional às Comissões de Handicap venha a decorrer entre o último 

trimestre de 2019 o primeiro semestre de 2020.  
 

Serão preparados materiais didáticos simplificados de consulta geral. 

O que significará o WHS para os jogadores FPG? 

Continuar a jogar e a apreciar a modalidade 

Do ponto de vista da utilização do handicap no novo sistema os jogadores federados na FPG continuarão 

a ter um handicap e deverão continuar a jogar, a apreciar o seu jogo, e a entregar os resultados. Todos 

os demais parâmetros regulamentares, para além do sistema de cálculo, mantêm-se em vigor. 

 

Cálculo de Handicap de Jogo 

O handicap de jogo continuará a ser baseado na escolha de campo, tees e formato de jogo. Isto incluirá 

também qualquer atribuição de pancadas de handicap baseadas no formato de jogo, com vista à 

equidade.  
 

Submeter o resultado  

Cada cartão de jogo deve ser submetido assim que possível, preferencialmente até ao fim do dia, para 

inclusão nos cálculos diários.  
 

Cálculo de Handicap 

A fórmula de cálculo do handicap em si será diferente, ou seja, baseada na média da melhor parte, dos 

resultados mais recentes. Todos os cálculos são efetuados digitalmente e o handicap oficial atualizado, 

para o dia seguinte. Os cálculos continuarão a ser efetuados no Servidor Central da Federação 

Portuguesa de Golfe. Mantém-se também a estrutura de autoridade de handicap delegada aos clubes 

filiados e acompanhamento pelas Comissões de Handicap.  

O que devem os jogadores e as Comissões de Handicap dos Clubes filiados na FPG fazer 

antes da implementação? 

Jogadores 

Jogar e apreciar as suas partidas de golfe! Para além disso, os jogadores são encorajados a submeter 

tantos resultados válidos para handicap quanto possível, para terem mais resultados disponíveis no seu 

registo de handicap, no momento da transição. Quanto melhor for a base, mais real será o handicap. 
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Comissões de Handicap 

As Comissões de Handicap devem manter-se sintonizadas com a campanha de sensibilização, atentas 

aos futuros timings de formação e testes e disponíveis para acompanhar os seus praticantes, e demais 

órgãos e comissões do seu Clube no processo de mudança.  

Como decorrerá a transição? 

A transição será calculada pelo Sistema Central de Handicap da FPG, com base no registo de handicap 

dos jogadores. Planeia-se que o handicap atualizado para WHS esteja disponível para análise da 

Comissão de Handicap do jogador e para consulta pelo próprio, antes da entrada em vigor. 

Qual a posição da FPG em relação ao WHS? 

A FPG tem apoiado e contribuído diretamente para o projecto do WHS, desde o seu início, 

nomeadamente através de representação na comissão internacional, composta por cerca de 20 

elementos, a qual foi criada especificamente para o desenvolvimento das propostas do sistema. Além 

disso, o projecto reúne também a mais avançada investigação sobre a temática dos handicaps. Este 

projecto enquadra-se numa visão de inovação e modernidade para o golfe, promovendo oportunidades 

para trazer todos os intervenientes, clubes, jogadores e agentes para mais próximo da modalidade e 

aproximá-los entre si.   


