
 
Regulamento para Ajuste de Handicap Index 

Federação Riograndense de Golfe – FRGG 

 

A Assembleia Geral da Federação Riograndense de Golfe – FRGG, realizada no dia 19 de 

janeiro de 2019, no Green Village Golf Club, criou a Comissão de Handicap da FRGG com a 

incumbência de definir um regulamento para ajuste de Handicap Index em função dos resultados 

excepcionais dos torneios válidos para Ranking estadual ou outros torneios, e para restringir os 

pedidos de alterações de index por solicitação dos jogadores, devido ao alto número de pedidos 

incongruente com o rendimento do federado. A comissão de handicap da FRGG manteve o mesmo 

critério de ajuste já informado na cartilha da FRGG para revisões após resultados de jogo, e novos 

critérios para solicitações de alterações de index pelo jogador. 

 

Da Comissão de Handicap da FRGG 

Comissão de Handicap será composta de seguintes membros:  

Presidente e vice-presidente da FRGG, Mauro Bellini e Octavio Villar, e Diretor técnico da FRGG, 

Lauro Goerck, além de: 

 Alex Lemes – Responsável pela Grande Porto Alegre / Litoral = Porto Alegre Country Club, 

Belém Novo Golf Club, São Domingos Torres Golf Club, Green Village Golf Club e Caxias 

Golf Club 

 Tiago Spat – Região Central = Santa Cruz Country Club, Santa Maria Golf Club, Rosário Golf 

Club, Clube Campestre de Livramento e Gramado Golf Club 

 Luis Eduardo Portela – Região Sul = Dunas Clube, Clube Campestre de Pelotas, Country Club 

Cidade de Rio Grande e Cantegril Clube de Bagé.  

 

A comissão de handicap da FRGG tem como objetivo: 

a) Analisar e avaliar todos os pedidos de alterações de index pelos jogadores federados; 

b) Investigar os cartões dos jogadores que participam do tour; 

c) Conferir se os clubes estão repassando os cartões de treino dos jogadores no sistema 

Bluegolf; 

d) Ajustar index de jogadores que fazem pontuações excepcionais em torneios;  

e) Monitorar as alterações de index dos jogadores. 

 

Dos clubes filiados 

Os clubes filiados deverão adotar novo posicionamento quanto a assuntos relacionados a index de 

seus jogadores, cabendo aos clubes: 

 

I. Indicar uma pessoa responsável pelos index dos jogadores associados, o qual será o contato 

com comissão de hcp da FRGG; 

II. O clube, representado pela pessoa indicada no item acima, será o responsável por solicitar 

a alteração de index de seu jogador, seguido de justificativa que comprove condições do 

solicitante de jogar com o novo index; 

III. Eventuais questionamentos por parte dos jogadores, deverão ser dirigidos ao clube do qual 

o jogador é filiado, que por sua vez poderá entrar em contato com a comissão de hcp para 

esclarecer dúvidas; 

IV. Todas as alterações de index deverão ser comunicadas e solicitadas a FRGG para que 

possam ser monitoradas.  



 
Ajuste de handicap index após resultados de torneios 

 

O hcp index será ajustado em função dos resultados de cada competição, de acordo o nível 

do jogador (Handicap Index) e número de dias do torneio. Nos torneios de Jogo por Tacadas (stroke 

play), será aplicado o ajuste quando a média do resultado Net (Gross menos o Handicap) for 

inferior ao course rating do campo. 

 

Procedimento 

A aplicação do ajuste do Handicap Index será realizada pela Comissão de Handicap, conforme 

segue: 

 

1) Na ocorrência de resultados excepcionais, em torneios válidos para Ranking da FRGG ou 

em outros torneios solicitados pelos clubes sede, o jogador e o clube serão notificados 

sobre o ajuste do Handicap Index; 

2) O clube terá o prazo de uma semana após o recebimento da notificação, querendo, se 

manifestar, considerando o histórico e a tendência dos últimos resultados, opinar pela 

aplicação ou não de ajuste do hcp index; 

3) Decorrido o prazo, com manifestação do clube ou não, a Comissão de Handicap decidirá a 

aplicação, ou não, de ajuste do HCP INDEX ao jogador; 

4) Quando o clube manifestar-se contrário ao ajuste, devidamente justificado, o ajuste não 

será efetuado. Entretanto, havendo reincidência, a Comissão de Handicap aplicará o 

regulamento apenas comunicando ao clube a sua decisão; 

5) A tomada de decisão pela comissão de Handicap deverá ser por votação e havendo empate, 

o Diretor Técnico da FRGG ficará responsável pela aplicação ou não do ajuste do hcp index; 

6) Os resultados excepcionais do torneio de um jogador serão mantidos por prazo de 60 dias, 

sendo o ajuste recalculado mensalmente pelo sistema Bluegolf com a atualização do hcp 

index do jogador. 

 

O cálculo de ajuste após torneio será feito como apresentado na cartilha da FRGG 2019 (item 4.6 

na cartilha): 

 

Course Rating (-) Média Net (1, 2 ou 3 dias de jogo) (=) X (nº de redução) 

 

Index jogador (-) X (=) Index revisado 

Limites de revisão por Categorias de Index: 

● Até 8,5 index : Ajuste máximo de (-) 2 strokes. 

● 8,6 a 14,0 index : Ajuste máximo de (-) 3 strokes. 

● 14.1 a 22,1 index : Ajuste máximo de (-) 5 strokes. 

● 22,2 a 32,9 index: Ajuste máximo de (-) 7 strokes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ajuste de handicap index por solicitação do clube 

 

A comissão de Handicap tem como atribuições analisar e revisar os possíveis ajustes de 

Handicaps, tomando como base o desempenho dos jogadores em eventos oficiais e oficializados 

pela entidade. A comissão reserva o direito de modificar os index dos jogadores a qualquer 

momento, podendo, inclusive, fazê-lo durante um torneio.  

A aprovação do ajuste do Handicap Index será realizada pela Comissão de handicap, 

seguindo as regras oficiais da USGA. Estipulou-se como critério que o ajuste não pode ser superior 

a 10% do index solicitado pelo mesmo, e que esse deve ser acompanhado de devida justificativa. 

O tempo mínimo que o jogador deverá permanecer com o index novo, é de 60 dias, e após, passará 

por nova reavaliação da comissão, que poderá manter o ajuste ou não. 

 

ATENÇÃO: Conforme consta na cartilha, item 4.8 – O jogador cujo index 

alterar para outra categoria imediatamente inferior ou posterior, 

automaticamente mudará de categoria levando 60% dos pontos. Contudo, 

caso queira o jogador permanecer pontuando na categoria de origem, 

deverá comunicar por escrito a FRGG, com antecedência de dois dias da 

realização da etapa. Neste caso, pontuará na sua categoria de origem, mas 

estará disputando troféu da etapa na categoria que, conforme seu novo 

index, passou a pertencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 11 de abril de 2019 

 

Diretoria Técnica 

Federação Riograndense de Golfe 

 

  

 

 

 

 

Referências: 

USGA Handicap System Manual. Disponível em: http://www.usga.org/handicapping/handicap-

manual.html 

Cartilha da FRGG. Disponivel em: 

http://frgg.com.br/regulamentos/cartilha-frgg/ 

http://www.usga.org/handicapping/handicap-manual.html
http://www.usga.org/handicapping/handicap-manual.html
http://frgg.com.br/regulamentos/cartilha-frgg/

