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REGULAMENTO – TAÇA MATCH PLAY DO CLUBE de P&P 2017
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das condições de competição de aplicação permanente da FPG e
regras locais, é estabelecido o seguinte regulamento:

1.

PARTICIPAÇÃO

Prova aberta a todos os jogadores(as) filiados na Federação Portuguesa de Golfe e com handicap de P&P
válido que pertençam à Quinta das Lágrimas Clube de Golfe.

2.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas na Academia de Golfe da Quinta das Lágrimas, diretamente no site ou por email para o clube até às 10h do dia 31 de Maio de 2017.

3.

MODALIDADE

A Taça Match Play do Clube é disputada na modalidade match play individual, competição por buracos, em
que um jogador elimina o outro.
Cada eliminatória será disputada no Old Course da Quinta das Lágrimas segundo o mapa elaborado (Ver
anexo).

4.

HANDICAP DE JOGO

A Handicap de jogo será correspondente a ¾ da diferença dos handicaps de jogo dos jogadores. A
diferença encontrada entre os handicaps será a que deverá ser dada ao jogador com Handicap mais alto.
Exemplo:
Jogador A - Handicap 7
Jogador B - Handicap +2
Diferença entre os dois handicaps = 9 × ¾ = 7
O jogador B dá 7 pancadas ao jogador A, nos buracos com Strokes de 1 a 7 inclusive.

5.

REGRAS

As Regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidos
pela Comissão Técnica da Prova.
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Em função do número de inscritos estabelecer-se-á um quadro de 16, 32 ou 64 entradas com cabeças de série
em função do handicap mais baixo e byes se assim se mostrar necessário com os cabeças de série a ficarem
isentos de jogarem a 1ª ronda sendo sorteados todos os outros lugares no quadro.
Cada buraco é ganho pelo jogador que meter a bola com menos pancadas no mesmo, com respeito pelos
abonos concedidos nos respetivos buracos, conforme descrito no ponto 4.
Os jogadores acordarão entre si a data do match, que deverá ocorrer até à data indicada no mapa relativo a
cada eliminatória, meia final e final. Caso não seja possível obter acordo entre os jogadores, quanto à data da
realização das eliminatórias, meia-final e final as mesmas serão consideradas automaticamente agendadas
para o dia constante do mapa de cada eliminatória, meia-final e final com início a partir das 10:00 horas e
presença obrigatória na ClubHouse.
No caso de não comparência de um dos jogadores, considera-se apurado automaticamente o seu oponente. No
caso de não comparência da dupla, consideram-se eliminados automaticamente os dois jogadores.
Os jogadores que irão disputar as meias-finais e final deverão informar o clube das datas acordadas de forma
a garantir-se uma divulgação atempada destes matchs.
Os resultados devem ser imediatamente comunicados pelos dois jogadores ao Clube, de modo a serem
conhecidos até ao fim da data limite de cada eliminatória, meia-final e final.
Numero máximo de tacos
O número de tacos a utilizar pelo jogador está limitado a quatorze tacos sendo um deles obrigatoriamente o
“Putter”.

6.

EMPATES

Em caso de empate, torna-se necessário recorrer a um play off (sudden death) a partir do buraco um.

7.

PRÉMIOS

Aos finalistas da “Taça Match Play” será atribuído o respetivo troféu de Campeão e Vice-campeão, ficando o
nome do vencedor gravado na Taça de Match Play do Clube. O vencedor será premiado com a oferta de 1
noite de alojamento para 1 pessoa, com pequeno almoço incluído mais 1 green fee no Axis Ponte de Lima.

8.

NÃO É PERMITIDO

Os jogadores com menos de 18 anos fumarem durante o jogo.
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9.

INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO

Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste
Regulamento implica a desclassificação do jogador. Os casos omissos no Regulamento, serão decididos de
forma definitiva pela Comissão da Técnica do Clube.

10. MAU COMPORTAMENTO

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica da Prova reserva-se o direito
de agir em conformidade.

11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DA COMPETIÇÃO

A comissão Técnica poderá:
-Completar ou alterar o presente regulamento
-Anular ou Cancelar a competição.
-A Comissão Técnica é soberana em qualquer situação.

12. COMISSÃO TÉCNICA DA PROVA

Qualquer diferendo será resolvido pela Comissão Técnica do Clube.

A Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe

Anexo:
MAPA
1ª ELIMINATÓRIA

2ª ELIMINATÓRIA

3ª ELIMINATÓRIA

1/4 FINAL

Até 15 Jul 2017

Até 16 Set 2017

Até 21 Out 2017

Até 18 Nov 2017

1/2 FINAL

FINAL

2 Dezembro 2017
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