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Regulamento 

 

1. Participantes: Prova aberta a todos os sócios Estela Golf Club, filiados na F.P.G., com 

“Handicap EGA Activo” máximo 36,0 para senhoras e 28,0 para homens. 

 

 

2. Inscrições: Devem ser feitas através do nosso e-mail geral@estelagolf.pt, pelo site 

www.estelagolf.pt ou por telefone: 252 601 814, indicando o nome e apelidos, número da 

licença F.P.G., clube e e-mail. As inscrições encerram no dia 15 de Setembro pelas 12h00. 

 

 

3. Modalidade de Jogo:  

 

• Senhoras: 

o Competição individual, Stableford Net – 36 Buracos; 

o Saídas dos Tees Vermelhos; 

• Homens: 

o Competição individual, Strokeplay – 36 Buracos; 

o Saídas dos Tees Amarelos; 

 

 

4. Regras: As regras a aplicar são as aprovadas pela R&A Rules Limited, conjuntamente com 

o Estatuto de Amador e Regras locais que forem aprovadas pela Comissão Técnica da 

Prova. 

 

 

5. Prémios:  

 

• 1ª Gross Senhoras 

• 1ª Net Senhoras 

• 1º Gross Homens 

• 1º Net Homens 

mailto:geral@estelagolf.pt
http://www.estelagolf.pt/
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Todos os prémios não são acumuláveis, sendo que para a sua atribuição prevalecerá a 

classificação Gross sobre a Net. Estes prémios serão entregues no final da prova. 

 

 

6. Formas de Desempate: Em caso de empate nas classificações Gross e Net, o desempate 

será feito da seguinte forma: 

 

I. Em caso de empate para o primeiro lugar Gross, o desempate será feito por “sudden 

death play off” disputando-se o referido “play-off” sempre no buraco 18.  

 

II. Para os restantes lugares da competição Gross e para a totalidade da classificação 

Net, o desempate será feito sucessivamente pelo melhor resultado obtido nos 

últimos 18, últimos 9, últimos 6 e últimos 3 buracos da competição, e finalmente 

pelo melhor resultado obtido no buraco 18 na última volta da competição, mesmo 

que o início das voltas de competição do torneio seja em sistema de saídas do Tee 

do 1 e do Tee do 10. 

 

III. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma:  

 

a) Se persistir o empate, o desempate será feito a favor do handicap mais alto na 

classificação Gross. 

b) Se persistir o empate, o desempate será feito a favor do handicap mais baixo na 

classificação Net. 

 

IV. Se ainda assim o empate persistir o desempate, será resolvido por sorteio. 

 

 

7. Valor da Inscrição com Bar de Campo:  

 

• Sócios Estela Golf Club – € 30,00  

• Sócio Semana Estela Golf Club – € 40,00 

• Sócio Júnior Estela Golf Club – € 18,00 
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8. Draw:  

 

I. Ordem de saídas: 

 

a) 1.º dia –Senhoras e Homens: Por ordem crescente de handicap; 

b) 2.º dia – Senhoras: Por ordem crescente dos resultados net do 1.º dia; 

                   – Homens: Por ordem decrescente dos resultados gross do 1.º dia; 

 

II. Penalidade por atraso no tee: 

 

• Até 5 minutos da 1.ª chamada, 2 pancadas de penalidade. 

• A partir desse atraso – desclassificação. 

• Poderão em todo o caso jogar o Torneio, embora sem contar para classificação. 

 

Consulte o draw em www.estelagolf.pt 

 

 

9. “Pace of Play” / Jogo Lento: Tratando-se de uma competição em Strokeplay, solicitamos 

a atenção de todos os participantes, de forma a evitarem situações de jogo lento. 

 

Conforme será do conhecimento dos participantes, é suposto que na modalidade Strokeplay 

uma formação de 3 jogadores, não demore mais que 15 minutos a jogar um buraco. A este 

tempo médio, corresponderá um tempo máximo de jogo de, mais ou menos, 4h30m. 

 

Assim, no interesse da comodidade de todos os participantes, agradecemos que tentem 

cumprir estes tempos. Para tanto, deixamos algumas sugestões: 

 

a. Quando procura uma bola, dê passagem à formação que o antecede. 

b. Não fique nos greens a anotar o “scorecard” quando termine um buraco. 

c. Quando no green, pare o seu “trolley” já no caminho de acesso ao tee seguinte. 

d. Tente que cada pancada que execute, não demore mais de 50 segundos, entre 

o momento em que chega à bola e a reposição do taco utilizado no saco. 

e. No green, e enquanto os seus parceiros jogam, vá fazendo a leitura da sua 

“linha” 

http://www.estelagolf.pt/
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f. Nos Buracos Par 3, uma vez no Green, marquem as vossas bolas, e deixem 

realizar as pancadas de saída da formação que vos segue, caso essa formação 

já esteja no tee à espera. Concluam o buraco logo após realizadas as pancadas 

de saída da formação que vos segue. 

 

 

10. Apuramento para a fase de Match Play: Resultante desta prova serão apurados para a 

fase de match-play os jogadores que disputarão as seguintes competições: 

 

• Campeão Gross: os 8 melhores resultados Strokeplay da Taça dos Campeões; 

• Campeão Net: os 16 melhores resultados Medal Net da Taça dos Campeões, 

excluindo-se os apurados para o Campeão Gross; 

• Campeã Net: os 16 melhores resultados Stableford Net da Taça dos Campeões; 

 

Notas:  

• A secretaria confirmará a vontade / disponibilidade de cada um dos apurados para 

jogar a fase de match-play. No caso de haver apurados que desistam, serão 

repescados os classificados imediatamente a seguir. 

• Campeão do Clube Gross – Match Play sem HCP / Tees Saída iguais aos da Taça 

dos Campeões.  

• Campeão / Campeã do Clube Net – Match Play com ¾ da diferença total entre os 

handicaps de jogo dos dois jogadores, sendo que a diferença de handicap será 

atribuída pelos buracos de maior dificuldade, começando pelo Stroke Index 1, e 

sucessivamente, até esgotar a mesma / Tees de Saída iguais aos da Taça dos 

Campeões 

• Final do Campeão do Clube Gross – Match Play sem HCP / Tees Saída Brancos.  

• Será obrigatório informar na secretaria a data e hora a que pretendem marcar o 

Match, pois caso não aconteça poder-se-á invalidar o mesmo.  

• O jogador que não estiver presente no Tee de saída à hora marcada para iniciar a 

sua partida, perde imediatamente o seu Match, a favor do seu adverssário, que se 

apresentou no Tee à hora pré-acordada.  

• Para a fase de Match Play apenas serão apurados os jogadores com Home Club 

no EGC. 
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11. Anulação e alteração ao regulamento: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá 

completar ou alterar o presente regulamento, anular, suspender ou cancelar o torneio. A sua 

decisão será soberana. 

 

 

12. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 


