REGULAMENTO
I MATCH Anual de Golfe - QLCG/CGV 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 EGA
válido que tenham homeclub na Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) e no Clube de Golfe de Viseu
(CGV).

2. INSCRIÇÕES
Deverão chegar aos organizadores deste torneio até às 14h do dia 19 de Outubro de 2017, Quinta das
Lágrimas Clube de Golfe e Clube de Golfe de Viseu.
Para efeitos de aceitação de um jogador, será considerado o respetivo handicap, que conste no servidor da
FPG no dia de encerramento das inscrições.

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES
O limite máximo de inscrições é de 100 jogadores. Se o número de inscritos exceder este número os
critérios para a seleção dos jogadores será por ordem de inscrição, cabendo a cada clube 50 jogadores. Se
um dos clubes não inscrever os 50 jogadores, o outro poderá preencher as vagas restantes.

4. MODALIDADE
4.1. Individual
Cada clube organiza a sua ordem de mérito na modalidade de stableford gross e net.
4.2. Match Quinta das Lágrimas Clube de Golfe vs. Clube de Golfe de Viseu
O match será disputado em 18 buracos no campo de golfe de Montebelo na modalidade de stableford gross
e net. O vencedor será encontrado com o somatório dos melhores 10 resultados Net mais os 5 melhores
Gross.
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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6. EMPATES
6.1. Match Quinta das Lágrimas Clube de Golfe vs. Clube de Golfe de Viseu
O desempate será efetuado com base na soma dos 4 piores resultados Net mais 2 Gross de cada clube. O
clube que somar mais pontos será o vencedor do match.

7. PRÉMIOS
7.1. Individual
Os considerados em cada Ordem de Mérito dos clubes.
7.2. Match Quinta das Lágrimas Clube de Golfe vs. Clube de Golfe de Viseu
Estará em disputa o troféu do Match. Neste troféu será registado o clube vencedor a quem caberá a
responsabilidade da sua guarda até à realização do Match seguinte.

8. NÃO É PERMITIDO
Os jogadores com menos de 18 anos fumarem durante o jogo.
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 da Prova.

10. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado, 15 minutos após a afixação da
folha de resultados finais no painel reservado para o efeito.

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

12. 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.

13. COMISSÃO TÉCNICA DA PROVA
A comissão técnica nesta prova é constituída pelos seguintes elementos: Luís Azenha Bonito, Rui Bazílio?
A Comissão Técnica.
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