
  

LIVESCORING 

1. Entrar no sistema: (É necessário que o telemóvel tenha App para ler QR codes) 

1.1 Ler o QR code presente no seu cartão de jogo (canto inferior esquerdo) – FIG 1 

1.2 Deverá aparecer o écran da FIG 2, com ID e password já preenchidos.  

1.3 Caso lhe seja solicitado, deverá de introduzir o ID do Jogador e password que 

estão no scorecard (no exemplo da FIG 1, ID=2 e pwd =qeft) 

FIG:1 

 

FIG 2: 

 

 

 

 

 

• Caso pretenda alterar o idioma, faça  

“Lang/Idioma” (Fig 2) 

 

 

1. Selecionar 

 

 

2. Após entrar irá visualizar, no topo do 

ecrã, o seu nome e o nome do torneio 

(Fig 3). 

 

 

 

 

 

Entrar 
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2. Validar dados: 

 

FIG 3: 

 
 

3. Registar o score: 

FIG 4: 

 

 

 

1. Confirmar nome do jogador, torneio e 

nome do jogador que vai marcar 

2. Neste exemplo, o jogador é o Luis Alves 

e este vai ser o marcador de Miguel 

Campos 

3. Escolher 

 

 

 

• No caso do jogador que o devia marcar 

não esteja presente ou não queira usar 

o Livescoring, poderá registar o seu 

proprio resultado para aparecer na 

Classificação Livescoring. Para o efeito 

deve clicar em 

•  
 

• “Agregar Jogador” ->  introduzir o seu ID 

e Pincode (que estão no seu scorecard) 

-> ”Agregar Jogador”.  

 

 

 

1. Registar buraco a buraco, o número de 

pancadas, utilizando os sinais - e + 

2. No final de cada buraco fazer  

 

 

3. Se furar um buraco deve escolher  

 
 

4. No final do jogo, e com todos os 

buracos preenchidos, deverá aparecer 

“Resultado completo” (Fig 4).  

5. Escolher 

 

Nota: se estiver a marcar também o seu 

próprio resultado, deverá fazer o mesmo 

no separador com o seu nome.  

 

Ir para Marcação 

Sair 

Guardar 

Adicionar/Remover Cartões 
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4. Verificar o seu score 

FIG 5: 

 
 

5. Consultar a Classificação 

Livescoring: 

FIG 6: 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Recomendamos a leitura de todos os 

detalhes, no site da FPG, em: 

 

 

 

 

• Durante o jogo pode ir acompanhado o 

que o seu marcador vai registando 

como seu score na coluna da esquerda 

(Fig.5). Estes resultados são os que 

aparecem na Classificação Livescoring.  

 

• Pode também, e se quiser, anotar as 

suas pancadas na coluna da direita da 

mesma figura, utilizando os sinais - e 

+. Esta coluna serve unicamente para 

controlo pessoal, não aparecendo na 

Classificação Livescoring. 

 

 

 

• A classificação Livescoring está 

disponível no separador “Classificação”. 

• Permite acompanhar os resultados, 

buraco a buraco, em tempo real, de 

todos os jogadores do torneio. 

• As classificações do Livescoring estão 

disponíveis, em net ou gross. No caso 

do net com valores relativos ao par net 

de cada jogador.  

• A classificação em Livescoring é 

temporária, nomeadamente inclui 

todos os inscritos e não aplica 

desempates.  

• Os resultados de cada jogador só 

estarão disponiveis após clicar em  

 

 

 

 

https://scoring.datagolf.pt/live-

pt/Home/helpPT.aspx 

 

 

Guardar 
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