1) Quais os objetivos do novo sistema mundial de handicap (WHS)?
Os objetivos são: (a) encorajar o maior número possível de jogadores a obter e manter um
handicap; (b) permitir que jogadores com habilidades, sexo e nacionalidades distintas possam
levar seu handicap a qualquer campo do mundo e competir de maneira justa; e (c) indicar com
suficiente precisão o escore que um jogador seria capaz de conseguir em qualquer campo do
mundo, ao jogar em condições normais.
2) Como funciona o novo sistema mundial de handicap (WHS)?
O sistema mundial de handicap calculará a média dos 8 melhores Diferenciais de Score dos
últimos 20 jogos cadastrados no BlueGolf.
3) O que acontece se eu estourar um buraco?
O sistema mundial de handicap descartará quaisquer tacadas acima de duplo bogey net (par do
buraco + tacadas de handicap do jogador + 2 tacadas), para que seu handicap não suba só
porque estourou um buraco.
4) O que acontece se eu tiver um resultado excepcional?
Um resultado excepcional mostra aquilo que o jogador é capaz de atingir, mesmo que seja raro.
Automaticamente o sistema realizará um ajuste de -1.0 ou -2.0 em todos os 20 Diferenciais de
Score cadastrados.
5) O meu handicap vai mudar (significativamente) no WHS?
O seu handicap pode mudar dependendo de vários fatores como a consistência e a frequência
de jogo. Estudos preliminares mostraram que, para a maioria dos jogadores, o novo Índice de
Handicap mudará menos de 1.0 do seu Índice de Handicap atual.
6) O clube precisa ter uma Comissão de Handicap?
Sim. Todos os clubes precisarão nomear uma Comissão de Handicap que gerencie e mantenha
o Handicap dos associados. Por exemplo: fazendo revisões anuais de handicap, ajustando
handicaps sempre que necessário e garantindo que os escores sejam cadastrados diariamente
e corretamente.
7) Como cadastrar o meu escore em uma volta jogada em meu clube? E em outro
clube? Quem é responsável por isso?
Os resultados podem ser cadastrados de várias maneiras, inclusive no seu clube e no aplicativo
para smartphone. É responsabilidade do próprio jogador verificar e garantir que todos os
resultados elegíveis sejam cadastrados.
8) Como o handicap é inicialmente atribuído?
Um jogador precisará cadastrar o escore de 54 buracos para receber um Índice de Handicap
inicial.
9) Como obtenho um Índice de Handicap (Mundial)?
Os índices de handicap estão disponíveis apenas para os membros de clubes afiliados às
Federações da CBGolfe ou às próprias Federações. Se você é um golfista iniciante, solicitamos
cadastrar 54 buracos para obter um Índice de Handicap. Se um jogador voltar a ser federado,
calcularemos um Índice de Handicap inicial a partir do seu histórico anterior.

10) Depois de obter um índice de handicap, o que acontece até eu ter os 20 resultados
cadastrados?
Após os seus primeiros 54 buracos, seu índice de handicap será alocado, e a cada vez que você
adicionar um novo resultado, seu índice será ajustado para fornecer um resultado equivalente
à média dos 8 melhores Diferenciais de Score dos últimos 20 jogos cadastrados no BlueGolf.
Maiores informações estão disponíveis no livro de Regras de Handicap.
11) Um jogador iniciante tem prazo para cadastrar seus primeiros 54 buracos para uma
Alocação Inicial de Handicap?
Um novo jogador não tem limite de tempo para cadastrar os primeiros 54 buracos, mas não terá
um índice de handicap até que o faça. Para facilitar, qualquer combinação de 9 ou 18 buracos é
permitida.
12) Se jogo em vários clubes, qual clube será responsável por meu Handicap?
Você terá que escolher, dentre os clubes dos quais é sócio, qual deles terá maiores condições
de administrar seu handicap. Este será seu Clube Preferencial. Todos os demais clubes precisam
ser informados de sua escolha.
13) Como mudar o meu clube no novo sistema?
Avise ao seu novo clube que você tinha um Handicap no passado. Eles iniciarão um processo de
transferência através da Federação e da CBGolfe. Isso manterá todo o seu histórico de
resultados e seu Índice de Handicap.
14) Quanto tempo duram os meus 20 resultados no novo sistema?
Os Resultados não expiram. No entanto, para manter o handicap mais preciso, é necessário que
todos jogadores cadastrem todos resultados elegíveis.
15) O que é um resultado elegível?
Resultado elegível é obtido em uma volta de, no mínimo, 7 buracos, em uma modalidade aceita
de jogo e de acordo com as Regras de Golfe, inclusive com a presença de um marcador.
16) O meu índice de handicap é atualizado com que frequência?
Diaramente, sempre que um novo resultado seja cadastrado.
17) O que acontecerá com o meu histórico de jogo já existente quando o WHS entrar em
vigor?
Os resultados que você possui atualmente em seu registro serão usados para calcular seu novo
Índice de Handicap.
18) O que é um Slope Rating?
A indicação da dificuldade relativa de um campo de golfe para jogadores que não são jogadores
scratch, comparada com a dificuldade para os jogadores scratch
19) Como as condições diárias do campo afetam o resultado?
O WHS inclui um Cálculo das Condições de Jogo (CCJ), que analisará o desempenho dos
jogadores naquele dia em comparação com o desempenho esperado naquele campo de golfe.

Naturalmente, incluirá a configuração do campo e as condições climaticas (refletidos nos
resultados) e, se os resultados esperados estiverem fora do nível de tolerância, um ajuste será
aplicado a todos os resultados cadastrados naquele campo naquele dia.
20) Como é calculado o CCJ (Cálculo das Condições de Jogo) se apenas um jogador
cadastrar seu resultado?
Um Cálculo das Condições de Jogo (CCJ) só pode ser calculado se pelo menos 8 resultados de
jogadores com índices de handicap completos tiverem sido cadastrados naquele dia.
21) O que acontece com o Cálculo das Condições de Jogo (CCJ) se o tempo estiver
significativamente diferente de manhã e de tarde?
Somente um CCJ será calculado, portanto, os dois conjuntos de condições serão incluídos no
cálculo do CCJ.
22) Os resultados devem ser cadastrados o mais rápido possível. O que acontece se um
resultado não for cadastrado no dia, há um limite de tempo?
Os resultados devem ser inseridos antes do final do dia (aproximadamente meia-noite (horário
local). Quaisquer resultados não inseridos antes dessa hora ainda serão aceitáveis, mas não
serão usados como parte da determinação do CCJ. O jogo ainda será aplicado ao histórico do
jogador quando o resultado for lançado. NOTA: A Comissão de Handicap deve investigar
ocorrências repetidas de um jogador não cadastrar seu escore dentro do prazo.
23) Que restrições uma Comissão poderá colocar nos Handicaps para competições de
clubes?
Como em qualquer competição, a Comissão pode ter um conjunto de condições que podem
incluir um limite de handicap.
24) O meu handicap será alterado em competições de 36 buracos?
Em uma competição disputada em 1 dia ou em 2 dias consecutivos, recomenda-se que nenhuma
alteração seja feita no handicap dos jogadores durante o evento, para facilitar a administração
da competição, porém ajustes específicos poderão ser feitos pela Comissão para Resultados
Excepcionais.
25) O que é um Handicap de Campo?
O Handicap do Campo ajustado para qualquer permissão de handicap ou condições da
competição. Representa o número real de tacadas que o jogador concede ou recebe na volta
sendo jogada.
26) Para quem pediremos suporte / ajuda?
O apoio ao WHS será fornecido pela CBGolfe e sua Federação em parceria com cada clube
(Administrador do clube / Presidente da Comissão de Handicap)

