CLUBE DE GOLFE DE VIDAGO
Torneio de Pares - Amigos
- REGULAMENTO Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente, é estabelecido o seguinte Regulamento desta Competição:

PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a jogadores nacionais e estrangeiros, filiados na Federação
Portuguesa de Golfe ou numa congénere internacional, com handicap, certificado pelo
“home-Club” e a não jogadores.

INSCRIÇÕES: Para se realizar esta Prova são necessárias no mínimo 10 inscrições (pares).

PREÇOS: 15€ / par

MODALIDADE: A prova é jogada em Stableford, na seguinte variante de «Texas Scramble»: • Cada
par joga duas bolas do ponto de partida (ordem de saída opcional entre os dois
jogadores), optando pela melhor bola (no entendimento da equipa);
• Escolhida a melhor bola, os dois jogadores voltam a jogar duas bolas desse local,
sendo a 1ª jogada tal como está pelo jogador que a jogou e a 2ª colocada à distância
máxima de um cartão de resultados oficial da prova do local onde estava a 1ª, não
mais perto do buraco; exceto se a 1ª bola jogada estiver no bunker, devendo nesse
caso o local da 1ª bola ser reconstituído e a 2ª bola colocada nesse local.
• O mesmo procedimento será repetido até a bola entrar no buraco;
• A pontuação de cada par é a que corresponder à pontuação Sableford, calculados
com ¾ do handicap de jogo, que é determinado aproveitando 60% do handicap de
jogo mais baixo e 40% do handicap de jogo mais alto dos jogadores que constituem o
par;
___________________________________________________________________________
CLUBE DE GOLFE DE VIDAGO – Lugar da Camba, Apartado 1, 5425-999 VIDAGO; NIPC. 501 620 508
Telf. 276 990 662; Telm.969 271 931; E-mail: clubegolfevidago@gmail.com; Web: www.clubegolfevidago.pt

HANDICAPS: O handicap de jogo máximo para homens é de 28, senhoras e juniores é de 36. Ao
amigo será atribuído o handicap máximo.

REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" e as
Regras Locais do Campo do Clube de Golfe de Vidago

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 o empate persistir, quer na classificação “nett” quer na
classificação “gross” desempatam os últimos 9 buracos, últimos 6 buracos, últimos 3
buracos e último buraco. Se ainda assim o empate se mantiver, será sorteado o
vencedor.

PRÉMIOS: Serão entregues no final do torneio
Nett: 1º - Prémio
2º - Prémio
Gross: 1º - Prémio
Prémios Acumuláveis (Melhor Gross)
Sorteio

CASOS OMISSOS: A decisão competirá à Comissão Técnica.

Vidago, 22 de setembro de 2019
A COMISSÃO DE PROVAS
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