
A Comissão de 
Handicap de cada 
Clube pode ajustar o 
Índice de Handicap 
do jogador
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cálculo de handicap. 
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da habilidade,

Dificuldade do Campo

Condições 
de Jogo

Course
Rating

Slope
Rating

Limitador Atenuante Limitador máximo

retém 
memória 
do seu 
Índice de 
Handicap 
mais baixo 

A forma é temporária

Índice de Handicap – Uma medida consistente da habilidade de jogo

O Cálculo do Índice de Handicap – O reflexo da habilidade demonstrada dos jogadores 

1. Índice de Handicap – reflete o resultado que pode 
atingir quando joga bem, tendo em conta a dificuldade do 
campo e as condições de jogo nesse dia.

2. Cálculo de Handicap  – equilibra a 
capacidade de resposta e estabilidade, 
consistência e flexibilidade.

3. Elementos centrais do 
cálculo de handicap – o 
resultado, o Course Rating, 
o Slope Rating e as 
condições de handicap do 
dia são todos essenciais 
para o cálculo do seu Índice 
de Handicap.de Handicap.

4. Registo de Handicap do Jogador – contém os seus 
20 resultados mais recentes e o Índice de Handicap, 
baseado na média dos oito melhores resultados. Tal 
reflete o resultado que tem probabilidade de fazer nos 
seus melhores dias. Quantos mais resultados 
submeter, maior será a precisão com que seu Índice de 
Handicap reflete a sua habilidade de jogo.

5. Limitador – o cálculo de Índice de Handicap retém 
memória do seu Índice de Handicap Menor, dos 365 dias 
precedentes ao seu último resultado, para assegurar que um 
conjunto de resultados mais altos não aumente o seu handicap 
demasiado rápido. Em circunstâncias normais, o seu Índice de 
Handicap NUNCA deve aumentar em mais do que cinco 
pancadas acima do seu Índice de Handicap Menor. 

6. Resultados Extraordinários – são 
feitos ajustes adicionais ao seu Índice de 
Handicap referentes a resultados 
excecionalmente bons, que sejam sete, ou 
mais, pancadas abaixo do seu Índice de 
Handicap, quando jogou.

7. Revisões de Handicap – a 
Comissão de Handicap tem 
ferramentas disponíveis para rever e 
assegurar-se de que o Índice de 
Handicap continua a refletir a sua 
habilidade demonstrada. 

8. Revisões Diárias  – o 
seu Índice de Handicap é 
revisto após submeter um 
resultado, ficando disponível 
para jogar no dia seguinte.

9. Cálculo Consistente  
– o Sistema de Handicap 
Mundial produz um Índice de 
Handicap que é calculado da 
mesma forma em todo 
mundo.

10. Sistema de 
Handicap Mundial – 
permite a jogadores 
continuar a apreciar a 
modalidade que gostam, 
onde quer que joguem e 
com quer que joguem.
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