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Enquadramento de status de Resultados em Competições no âmbito das Regras de 
Handicap 

 

Listam-se os vários possíveis status de cartões em competições organizadas no Datagolf, com o 
respetivo enquadramento no âmbito das Regras de Handicap: 

 Cartão Válido 

Um resultado é aceitável para efeitos de handicap sempre que a volta é jogada de acordo com 
as condições identificadas na Regra 2 das Regras de Handicap. 

 Desclassificado/Não Devolvido com Resultado 
 
a) Desclassificado com Resultado 

Um Resultado Desclassificado no âmbito das Regras de Golfe, poderá ser um resultado 
aceitável para efeitos de handicap, sempre que a Comissão Técnica considerar que, apesar 
do jogador ter sido desclassificado da competição, não tenha ganho nenhuma vantagem 
significativa no resultado. Consultar a Interpretação 2.1b/1 das Regras de Handicap para 
exemplos.  
 

b) Não Devolvido com Resultado 

As Regras de Handicap estão estruturadas partindo do princípio de que cada jogador 
cumpre a sua responsabilidade de entrega de cartão e entrega prontamente o seu 
resultado aceitável para handicap. Não obstante, caso isso não aconteça, os motivos 
deverão ser averiguados. Se o resultado for identificável, deve ser registado para efeitos 
de handicap. (Regra 7.1b das Regras de Handicap). 

Adicionalmente, a Comissão de Handicap de um jogador deve acompanhar casos de 
repetida não submissão de resultados. 

Nota: Podem ser considerados neste âmbito resultados completados, quando há buracos não 
jogados e os resultados são convertidos para resultados de 18 buracos. (Regra 3.2 das Regras 
de Handicap) 

 Desclassificado sem Resultado 

Um Resultado Desclassificado no âmbito das Regras de Golfe, sempre que a Comissão Técnica 
considerar que o jogador tenha ganho uma vantagem significativa no resultado. Consultar a 
Interpretação 2.1b/1 das Regras de Handicap para exemplos.   
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 Cartão Não Devolvido 

Quando não é possível à Comissão Técnica submeter um “Não Devolvido com Resultado”. 
Nota-se que o cartão fica identificado no registo de resultados do jogador, para 
acompanhamento pela Comissão de Handicap, ainda que não seja contabilizado para efeitos 
de registo de handicap, pois não há resultado diferencial.  

A Comissão de Handicap de um jogador deve acompanhar casos de repetida não submissão 
de resultados e 1) considerar um ajuste complementar ao Índice de Handicap, para melhor 
refletir a habilidade de jogo, e/ou 2) contemplar processos de suspensão técnica e/ou 
disciplinar, quando existem evidências da não submissão de resultados com o propósito de 
ganhar vantagem injusta. (Regra 7.1b das Regras de Handicap e Regra 3.3 dos Procedimentos 
das Regras de Handicap em Portugal). 

 

 No Show  

A não comparência de jogador inscrito em competição não tem efeitos no âmbito direto das 
Regras de Handicap.  

 

Enquadramento de resultados Completados quando não são jogados buracos 

 

As Regras de Handicap (Regra 3.2) contemplam a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, 
resultados incompletos serem convertidos em resultados aceitáveis para efeitos de handicap. Esta 
situação aplica-se a voltas de 18 buracos, em que não foram jogados todos os buracos.  

Aos buracos não jogados aplicam-se os seguintes resultados:  

a) Se foi jogado um mínimo de 10 a 13 buracos, aos buracos não jogados aplica-se Par net e 
uma pancada adicional no primeiro buraco não jogado. 

b) Se foi jogado um mínimo de 14 buracos, aplica-se Par net a todos os buracos não jogados. 

No Datagolf, este automatismo está disponível nos cartões com status Desclassificado/Não 
Devolvido com Resultado.  

Considera-se ainda a possibilidade de resultados aceitáveis para efeitos de handicap, jogados em 
competições de 18 buracos, com Termos de Competição que definam um número de buracos a jogar 
igual ao superior ao número mínimo exigido para efeitos de handicap.  
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