
     
  

 
 
 
 
www.fpg.pt  
 

 
12 | 01 | 2022  1 de 2 

 
 

COMO SUBMETER UM RESULTADO PARA HANDICAP P&P EM MYFPG? 

Para submeter um resultado para handicap P&P em myFPG, os jogadores só precisam de ser 
federados, estarem inscritos na disciplina de golfe de Pitch & Putt e estarem registados em 
myFPG.  
 

INSTRUÇÕES RÁPIDAS: 

1. Efetuar o Pré-registo: identificar a volta e o marcador 

2. Registar o resultado buraco a buraco, podendo adicionar imagem do cartão 

3. Submeter o resultado  

 
PASSO-A-PASSO:  

1. Efetuar o pré-registo (Antes da Volta) 
• Aceder a myFPG  

• Clicar em Cartões P&P  

− Clicar em Registar Novo Cartão PP 

− Inserir data, hora, descrição 

− Selecionar campo, tees, número de buracos e formato de jogo 

− Selecionar Sim em Volta para Handicap 

− Clicar em Guardar 

• Em Marcador 

− Inserir o n.º de Federado do marcador, que tem também de estar inscrito na 
disciplina de golfe de Pitch & Putt 

− Verificar e clicar em Validar 

− Clicar em Guardar 

 

2. Registar o resultado (Durante/Após a Volta)   
• Aceder novamente a myFPG 

• Aceder a Cartões P&P -> Clicar na descrição do cartão 

• Resultados -> Inserir o resultado buraco a buraco 

• Clicar em Guardar 
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• Pode adicionar imagem do cartão 

− Clicar em Imagem  

− Clicar em Escolher Ficheiro e selecionar/tirar foto 

− Clicar em Carregar Imagem do Cartão 

− Clicar em Guardar 

• Clicar em Sair 

 

3. Submeter o resultado 
• Cartões P&P -> Clicar no ícone de envio  

• Clicar em Enviar 

 

Informações:  

• A validade de resultados para efeitos de handicap P&P fica sujeita às condições do 
Regulamento de Handicap de P&P. 

• O Clube de Filiação P&P do jogador pode emitir instruções complementares.  
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