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TAÇA ANIVERSÁRIOS 
 

6 de maio de 2017 
 

REGULAMENTO 
 

 

Nos termos da Regra 33‐1, e sem prejuízo das Condições de Competição 

de Aplicação Permanente e Regras Locais da FPG, é estabelecido o 

seguinte Regulamento: 
 
1. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a todos os jogadores filiados na FPG e 

Federações congéneres de outros países, com Handicap válido EGA. Os sócios do Clube 
de Golfe de Vidago têm prioridade sobre os restantes convidados/participantes. No entanto, 
os jogadores com HCP Clube, HCP Caducado ou sem Handicap também podem participar 
nesta prova, mas sempre sem contar para a classificação do próprio torneio.  
 
2. INSCRIÇÕES: Deverão chegar ao Clube de Golfe de Vidago, pela internet em 

www.clubegolfevidago.pt, por e‐mail clubegolfevidago@gmail.com ou pelos telefones 276 

909 662 / 969 271 931 nas horas de expediente, ou diretamente na receção do Clube, até às 
14 horas do dia 5 de maio de 2017. 
Para efeitos de aceitação de um par na Prova, será considerado o respetivo handicap, 
que conste no servidor da FPG no dia de encerramento das inscrições. 
 
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: Serão aceites 48 inscrições, totalizando assim, 24 pares. 

Os pares poderão ser Pares Homens, Pares Senhoras e Pares Mistos, competindo todos 
para uma só classificação final. 
 

 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor de inscrição por jogador é de 15€ se for sócio do 

CG Vidago (5€ júnior), 20€ se for sócio do Vidago Palace Golf Course (10€ júnior) e 30€ 
para jogadores de outros Clubes filiados na FPG. Neste valor está incluído o green‐fee de 

jogo, bar de campo e prémios em disputa. Não inclui volta de treino, bolas de treino, ou 
qualquer meio de transporte de jogadores, caddies e/ou sacos de golfe, etc. 
 
5. HORA DE SAÍDA E DRAW: Esta prova terá início às 14:00h (SHOT-GUN) do 

dia 6/05/2017, sendo que qualquer alteração de última hora (e.g. por impeditivos no dia da 
prova) não será comunicada, a não ser que a prova passe a ter início mais cedo. Os 
jogadores deverão levantar o respetivo Cartão de Jogo na Receção do Clube, até 30 minutos 
antes do início da sua saída, assim como, comparecer junto respetivo, pelo menos 10 
minutos antes da mesma. No dia anterior da prova será publicada no Club House do 
Clube de Golfe de Vidago e na Internet (www.clubegolfevidago.pt) a organização de saída 
e o respetivo formato (Draw). 
 
6. HANDICAPS: Os Handicaps EGA máximos considerados são de 28,0 para Homens, 

36,0 para Senhoras e juniores. O handicap do par é calculado: 60% Hcp mais baixo + 40% 
Hcp mais alto.  
 

http://www.clubegolfevidago.pt/
mailto:clubegolfevidago@gmail.com
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7. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras 

Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica. Os “Caddies” não podem ser 
profissionais de golfe. 

 
8. MODALIDADE: A prova é jogada em 18 buracos por pontos, em pares:  

A modalidade é a variante de Texas Scramble em que cada par joga duas bolas do ponto de 
partida (ordem de saída opcional), optando pela melhor bola (no entendimento da equipe); os 
dois jogadores escolhem a melhor bola e saem dessa posição, sendo primeiro o dono da bola; 
procede-se da mesma maneira até chegar ao green; escolhem uma só bola no green e jogam 
alternadamente, sendo primeiro o da bola não escolhida. Se a bola que foi jogada no green 
voltar a sair do mesmo, os jogadores terão de continuar a jogar alternadamente, não tendo 
direito a jogar os dois. 
É obrigatório o aproveitamento de um mínimo de seis saídas por jogador numa volta de 
18 buracos; Depois de um dos parceiros esgotar as 12 saídas máximas que são permitidas, 
terá de ser escolhida a bola de saída do jogador que ainda não completou as seis. Na sua 
impossibilidade, o buraco é dado como furado. 
 

9. EMPATES: Em caso de empate, na classificação “nett” será declarado vencedor o par 

com handicap EGA mais baixo e na classificação “gross” será declarado vencedor o par com 
handicap EGA mais alto. Se persistir o empate, o desempate será feito sucessivamente pelos 
melhores últimos 18, 9, 6, 3,e último buraco e por último será resolvido por sorteio. 
 

10. PRÉMIOS: Neste Torneio, estarão em disputa os seguintes prémios: 

- 1º NETT; 2º NETT 
- 1º GROSS 

 

11. CLASSIFICAÇÕES: As classificações serão ordenadas em Nett. 
 

12. RECLAMAÇÕES: Qualquer irregularidade detetada pelos jogadores durante a prova 

deverá ser comunicada á Comissão Técnica imediatamente, ou então, no final, mas sempre 
antes do marcador assinar o Cartão de Jogo do Jogador. 
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado 30 minutos após a 
afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito. 

 

13. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no 

caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex. 
relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo 
imediatamente. A suspensão da competição devido a situações perigosas será assinalada 
por um toque prolongado de buzina. 
O recomeço da competição será assinalado por dois toques curtos de buzina. A penalidade 
por infração a esta condição é a DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
14. NÃO É PERMITIDO: Os jogadores menores de 18 anos, fumarem durante o jogo. 
 
15. PENALIDADE POR IMCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA 
NO REGULAMENTO: Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, 

a violação de qualquer condição estabelecida implica a DESCLASSIFICAÇÃO DO PAR. 
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16. MAU COMPORTAMENTO: Não será tolerada qualquer forma de mau 

comportamento. A Comissão Técnica reserva-se o direito de agir em conformidade. 
 

17. COMISSÃO TÉCNICA: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá: completar 

ou alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar qualquer das voltas; anular ou 
cancelar o Campeonato. 
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica, sem recurso, nos 

termos da Regra 33‐4. 

                
 Vidago, 18 de abril de 2017                               A Comissão Técnica 


