1ª PROVA - TROFÉU TRANQUILIDADE/ CONFINVEST – RACE TO AÇORES 2017
11 Fevereiro 2017
REGULAMENTO ESPECÍFICO
Nos termos da Regra 33-1, a Comissão Técnica da 1ª Prova Troféu de Pares - Race to Açores 2017
(TTCRA 2017) estabelece o seguinte Regulamento Específico (que não dispensa a leitura atenta
do regulamento Geral da Competição em causa):
1. Geral
A 1ª prova do TTCRA 2017 da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) vai realizar-se no
dia 11 de Fevereiro de 2017 no Old Course da Quinta das Lágrimas em Coimbra. A participação
na competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe (FPG),
desde que preencham as restantes condições do Regulamento.
2. Inscrições
As inscrições devem ser feitas até às 13 horas do dia 9 de fevereiro. Após o fecho das inscrições
ficará à consideração da Comissão Técnica a aceitação de novas inscrições.
3. Limite de Inscrições
Se as inscrições excederem a capacidade do campo onde se disputa cada uma das provas, os
critérios para a seleção dos jogadores será a seguinte:
1.º Pares constituídos por Associados do CGQL
2.º Maior número de participações na competição;
3.º Melhor classificação net na TTCRA2017;
4.º Ordem de inscrição.
4. Modalidade de jogo e Handicap de Jogo
A prova será jogada em stableford na modalidade de Texas Scramble modificado. A
pontuação de cada par é a que corresponder à pontuação Stableford net 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. É obrigatório o
aproveitamento de um mínimo de sete saídas por jogador numa volta de 18 buracos. Depois de
um dos parceiros esgotar as onze saídas que lhe são permitidas, terá de ser escolhida a bola de
saída do jogador que ainda não completou as sete. Na impossibilidade de tal condição, o
buraco é dado como «furado».
5. Constituição das equipas e marcas de saída
Os pares podem ser masculinos, femininos ou mistos respeitando o Regulamento Geral do
TTCRA 2017. Os jogadores deverão sair sempre dos tapetes artificiais de saída no Old Course.
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6. Regras
As regras a aplicar são as do R&A Rules Limited e as Regras Locais do Campo de Pitch e Putt
da Quinta das Lágrimas em Coimbra.
Numero máximo de tacos
- 14 tacos, sendo um deles obrigatoriamente o «putter».
7. Classificações, prémios e desempates
Nesta prova, para além do prémio especial nearest to the pin, haverá duas classificações
gerais - gross e net.
Em cada prova, caso se verifique um empate, o desempate será feito sucessivamente pelos
melhores últimos 9 buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18)
e último buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap P&P
exato mais baixo, no caso da classificação net, e ao Handicap P&P exato mais alto, no caso da
classificação gross. Se persistir o empate, o desempate será feito por sorteio.
8. Faltas e desistências
De acordo com o regulamento geral do TTCRA 2017
9. Suspensão da prova
De acordo com o regulamento geral do TTCRA 2017

10. Aparelhos de Medição de distância
É permitido o uso de aparelho que apenas faça a medição de distâncias. É proibido o uso
do aparelho que possa afetar a forma de jogar (declives, vento etc.). Neste caso o jogador
incorre na penalidade prevista na regra 14-3 (desclassificação).
11. Resultado da prova - prova encerrada
De acordo com o regulamento geral do TTCRA 2017
12. Mau comportamento
De acordo com o regulamento geral do TTCRA 2017
13. Comissão Técnica da prova
A Comissão Técnica é constituída por José Carlos Pires, Pedro Fonseca e Nuno Barreto. Só à
Comissão Técnica nomeada compete atender e decidir sobre quaisquer pedidos de
esclarecimento ou reclamações referentes.

A Comissão Técnica
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