WINGFIELD CUP
(Homens)
17 de Abril de 2021

Regulamento
1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a todos os Sócios Permanentes de Golfe (Efectivos e Semana) e Sócios
Anuais de Golfe (Efectivos, Semana e Pay & Play) que possam participar em competições do Clube e que
estejam filiados na FPG com Handicap WHS válido não superior a 54,0.
2. MODALIDADE: Competição com fase de apuramento em Stroke-Play e fase subsequente por
eliminatórias na modalidade de Match-Play singulares:

a) Apuramento
 18 Buracos, Stroke-Play Full handicap
 Apurar-se-ão para a 2ª fase os primeiros 32 Jogadores;
 O desempate far-se-á sucessivamente pela aplicação dos seguintes critérios:
Classificação Net:
- Melhor resultado Net nos últimos 9, 6, 3 e último Buraco;
- Handicap de Jogo mais baixo;
- Handicap EGA mais baixo;
- Sorteio a determinar os jogadores apurados;
 Só poderão apurar-se jogadores com Handicap activo.

b) Eliminatórias





18 Buracos / Match-Play com abono (o jogador com handicap mais alto recebe 3/4 da
diferença total entre os handicaps de jogo dos dois jogadores);
Será indicada uma data limite para a realização de cada eliminatória que é obrigatório
respeitar sob pena de eliminação dos dois Jogadores em causa. As eliminatórias poderão
ser realizadas antes da data fixada, caso haja acordo prévio entre os Jogadores. Só a
Comissão Técnica pode determinar, após pedido explícito por parte dos Jogadores, o
adiamento da eliminatória, fixando novo prazo limite que não pode comprometer a data
limite fixada para a eliminatória seguinte;
Caso a partida acabe empatada ao fim de 18 buracos, ela deve ser decidida num play-off
Buraco a Buraco, até que um dos jogadores ganhe um Buraco. O play-off seguirá a
sequência de Buracos idêntica à que foi seguida na partida, sendo as pancadas de abono
estabelecidas como na volta disputada;

3. LIMITES DE HANDICAP: Para efeitos de classificação e prémios, o Handicap WHS máximo permitido é
36,0.

4. INSCRIÇÕES: Até às 12H00 do 2º dia útil anterior ao dia fixado para o apuramento.

5. PREÇO DE INSCRIÇÃO: 5€ por Jogador, estando isentos os sócios de idade igual ou inferior a 25 anos.
Sócios Permanentes e Anuais Golf Semana podem participar mediante o pagamento de €22 mais o
Fee do torneio e Sócios Pay&Play mediante o pagamento de 25 € acrescido do fee do torneio.
Caso os jogadores se apurem para a fase de Match-Play não há lugar a pagamento de fee nas disputa das
eliminatórias.
6. SAÍDAS:
a. Apuramento: A partir das 8:30 horas, do Tee 1 e/ou Tee 6, em formações de 3 Jogadores, por
Handicap, começando pelo mais baixo, podendo jogar em conjunto Jogadores de categorias contíguas.
b. Eliminatórias: Em hora a marcar por acordo entre os Jogadores, respeitando sempre a data limite
para cada Eliminatória estar concluída.
7. TEES DE SAÍDA: Marcas Brancas
8. PRÉMIOS: Haverá prémios para o 1º e 2º classificado do Match-Play a serem entregues no final do ano.
9. REGRAS: Aplicam-se as regras do R&A Rules Limited, as Regras Locais em vigor à data da prova e, ainda,
as Regras especificas e ocasionais publicadas para esta prova.
É permitido utilizar dispositivos medidores unicamente de distância.
10. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura o Capitão do Golfe ou a Comissão Técnica
nomeada como responsável pela realização da competição, podem alterar o presente Regulamento, e
suspender, adiar ou cancelar a prova. Decidirão de forma definitiva sobre casos omissos no
Regulamento e Regras complementares.
11. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
Interrupção imediata do jogo: Assinalada por uma nota prolongada da buzina
Interrupção do jogo: Assinalada por três notas de buzina, com repetição
Recomeço do jogo: Duas notas curtas da buzina, com repetição
12. ORDEM DE MÉRITO: Esta prova conta para a Ordem de Mérito Gross, na fase de Apuramento. A fase de
Match-Play conta para OM Net sendo a pontuação da fase de Match Play, é calculada da forma
habitual.
13. ECLETIC ANUAL E ECLETIC HISTÓRICO: A fase de Apuramento conta para a competição Ecletic Anual e
para o registo do Ecletic Histórico.

14. ENCERRAMENTO DA COMPETIÇÃO: Considera-se encerrada a fase de Apuramento quando o jogador
der a pancada de saída na sua primeira partida na fase Match-Play.

