Domingo, 29 de Maio de 2022

Taça José Maria Cazal-Ribeiro & Luís Costa Macedo
PARES
Regulamento
1. PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a jogadores sócios do Clube (que podem participar em competições do Clube)
e jogadores não sócios, desde que estejam filiados na FPG com Índice de Handicap válido não superior a
54,0.
2. MODALIDADE DE JOGO:

Torneio de Pares
18 Buracos em jogo por pancadas “Four-Ball”

3. Handicap de Jogo: ¾ do handicap de cada jogador.

4. LIMITE DE HANDICAP: Para efeitos de classificação e prémios, o Índice de Handicap máximo de jogo
permitido para Homens e Senhoras é 36,0.
5. INSCRIÇÕES: Até às 12H00 do 2º dia útil anterior ao dia da competição, através de email
(geral@lisbonclub.com) ou telefonicamente para a receção do Clube (214310077).
https://scoring-pt.datagolf.pt/scripts/tourn_admissions.asp?club=002&tourn=10786&ack=L402DDQ6H3

6. PREÇO DE INSCRIÇÃO:
Sócios Gold e Silver - 5€ inscrição (por jogador)
Sócios Gold Week / Silver Week - 10€ green-fee + 5€ inscrição (por jogador)
Sócios Blue - 15€ green-fee + 5€ inscrição (por jogador)
Sócios Green – estão isentos os sócios de idade inferior a 25 anos
Convidado – 45€ / jogador (almoço incluído)
7. LIMITE DE INSCRIÇÕES: 50 Pares. Caso seja ultrapassado o limite máximo de jogadores, será dada
prioridade:
- 1º Aos sócios do clube
- 2º Aos Pares com I ́ndice de Handicap WHS médio mais baixo; em caso de igualdade, será por ordem de
inscrição.

8. SAÍDAS: Shotgun às 09h00
Homens: Marcas Brancas; Senhoras: Marcas Encarnadas

9. PRÉMIOS: Haverá prémios para ambos(as) os jogadores(as) do Par 1º classificado Gross geral & 1º
classificado Medal Net geral. Será declarado vencedor, o par primeiro classificado Medal Net Geral.

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: O desempate será feito através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) Ao Par com melhor resultado Gross ou Net nos últimos 9, 6, 3 e último buraco;
b) Ao Par com média de Índice de Handicap WHS mais baixo (no caso da classificação Net), média de índice
de Handicap mais alto (no caso da classificação Gross);
c) Sorteio.

11. REGRAS: Aplicam-se as regras do R&A Rules Limited, as Regras Locais em vigor à data da prova e ainda, as
Regras específicas e ocasionais publicadas para essa prova.

12. 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.

13. 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.

Comissão técnica do torneio: Capitão do Clube, Luís Costa Macedo e José Maria Cazal-Ribeiro

