
 
 

Estela Ryder Cup  
 

2 e 3 de Setembro 2017 

Regulamento  
 

1. Participantes: Prova aberta a todos (as) sócios (as) e não sócios (as), com Handicap EGA activo até 

ao máximo de 28,0 (Homens) e 36,0 (Senhoras). 

 

 

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 30 de Agosto pelas 18h00. 

 
 

3. Modalidade da Competição:  

 

o Competição de equipas no formato Match-Play Net (Equipa Azul vs. Equipa Vermelha), jogada 

nas seguintes modalidades: 

 

• Sábado, 2 de Setembro: 18 Buracos na modalidade “Four Ball – Better Ball”; 

• Domingo, 3 de Setembro: 18 Buracos na modalidade “Foursomes”; 

 

o Em cada match estará 1 ponto em jogo. Na eventualidade de no final dos 18 buracos de 

qualquer um dos matchs registar-se um empate, será assim atribuído 0,5 pontos a cada equipa 

relativo a esse mesmo match; 

 

o Saídas das Marcas Amarelas para os Homens e das Vermelhas para as Senhoras; 

 

o Constituição das duas equipas: 

 

• A constituição das equipas será realizada por escolha dos capitães, escolha esta que será 

efectuada alternadamente, sendo definido por sorteio qual dos capitães inicia o referido 

processo de escolha; 

• Cada capitão terá de entregar na secretaria do clube a lista com a constituição dos pares, 

podendo estes ser mistos, da sua equipa e respetiva ordem de saída para a modalidade 

de “Four Ball – Better Ball” até ás 16:00 do dia 1 de Setembro e para a modalidade de 

“Foursomes” até às 16:00 do dia 2 de Setembro; 

• Depois da entrega por parte dos capitães da lista com a composição dos pares e respetiva 

ordem de saída esta não poderá ser alterada; 

• Para o segundo dia de competição, disputada na modalidade “Foursomes”, os capitães 
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não poderão repetir a constituição dos pares indicados para a modalidade “Four Ball – 

Better Ball”; 

 

 

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. 

 

4.1 - De realçar para a modalidade “Four Ball – Better Ball” (Sábado, 2 de Setembro): 

 

4.1.1. – Modalidade de Jogo: “Four Ball – Better Ball” Match-Play Net; 

 

4.1.2. -  Handicap de jogo: Cada jogador/parceiro jogará com ¾ do seu handicap de jogo; 

 

4.1.3. -  As pancadas relativas ao Handicap de jogo acima referido serão afectas ao jogador 

conforme “Stroke Index” do campo, de forma análoga ao seguinte exemplo: 

 

HCPJogo Jogador A = 10    =>   Terá uma pancada de abono em todos os buracos  

       com “Stroke Index” ≤ 10; 

 

4.1.4. – Os jogadores/parceiros devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos antes da 

hora marcada para a sua partida; 

 

4.1.5. – Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de desclassificação prevista 

na Regra 33-7, se ambos ou apenas um dos jogadores / parceiros chegarem ao ponto de 

partida, prontos para jogar, dentro de cinco minutos depois da sua hora de partida, a 

penalidade por não saírem à hora prevista é a “Perda do 1º buraco”, por se tratar de uma 

competição por buracos, em vez da desclassificação; 

 

4.1.6. – Se um jogador/parceiro não jogar o buraco até ao fim, não há penalidade; 

 

4.1.7. – Em cada Match nesta modalidade uma equipa pode ser representada por qualquer 

dos dois jogadores / parceiros identificados no draw para esse Match, em toda ou qualquer 

parte da volta, não sendo necessário a presença simultânea de ambos jogadores / parceiros. 

Um jogador / parceiro ausente, pode juntar-se ao seu parceiro entre dois buracos, mas não 

durante o jogo de um buraco; 

 

4.1.8. – Registo de resultados: Será distribuído apenas um cartão por match. O marcador é 

obrigado a registar em cada buraco a evolução do marcador (A/S, 1 Up, 1 Dw, 2 Up, 2 Dw, 

etc.); 

 

4.1.9. – Informação adicional: Esta modalidade de jogo “Four Ball – Better Ball”, com 3/4 de 

abono do Handicap de jogo de cada parceiro, não permite aferir Handicaps, ao abrigo do SH 

EGA 2016-2019; 

 

4.2 - De realçar para a modalidade “Foursomes” (Domingo, 3 de Setembro): 

 

4.2.1. – Modalidade de Jogo: “Foursomes” Match-Play Net (pancadas alternadas); 

 



4.2.2. -  Handicap de jogo: Cada dupla jogará com a média dos seus dois handicaps de jogo 

individuais, conforme seguinte exemplo:  

 

HCPJogo Jogador A = 10    HCPJogo Jogador B = 21   =>   HCPJogo Dupla = 16; 

 

4.2.3. -  Em cada Match a dupla com HCPJogo mais alto recebe a diferença total entre os 

HCPJogo dos dois pares, sendo que as pancadas de handicap são recebidas de acordo com o 

“Stroke Index” do campo, conforme seguinte exemplo: 

 

Exemplo: Partida entre dupla “A” com Hcp de jogo 8 e a dupla “B” com Hcp de jogo 13. A dupla “A” 

joga com Hcp 0 e a dupla “B” joga com Hcp de jogo 5, de acordo com o regulamento aplicável e cálculo 

seguinte:  

 (13 - 8) = 5 

 

Assim, a dupla  “B” recebe as pancadas de abono nos buracos, de acordo com o  “Stroke Index”: 

 

[1 (buraco3)  /  2 (buraco 15)  /  3 (buraco 5)  /  4 (buraco 6)  /  5 (buraco 18)] 

 

4.2.4. – As duplas devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos antes da hora marcada 

para a sua partida; 

 

4.2.5. – Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de desclassificação prevista 

na Regra 33-7, se uma dupla chegar ao ponto de partida, pronta para jogar, dentro de cinco 

minutos depois da sua hora de partida, a penalidade por não saírem à hora prevista é a “Perda 

do 1º buraco”, por se tratar de uma competição por buracos, em vez da desclassificação; 

 

4.2.6. – Se uma dupla não jogar o buraco até ao fim, perderá o referido buraco; 

 

4.2.7. – Em cada Match nesta modalidade uma equipa tem que obrigatoriamente ser 

representada pela dupla de jogadores identificada no draw para esse Match em toda ou 

qualquer parte da volta, sendo mandatória a presença simultânea de ambos jogadores / 

parceiros; 

 

4.2.8. – Registo de resultados: Será distribuído apenas um cartão por match. O marcador é 

obrigado a registar em cada buraco a evolução do marcador (A/S, 1 Up, 1 Dw, 2 Up, 2 Dw, 

etc.); 

 

4.2.9. – Breves informações sobre o decorrer dos Matchs nesta modalidade: 

 

 O Jogador A efectuará obrigatoriamente a pancada de saída nos buracos 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15 e 17 enquanto o Jogador B realizará a pancada de saída nos 

buracos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, independentemente de qual dos jogadores 

tenha concluído ou dado a última pancada no buraco anterior; 

 Na eventualidade de uma pancada errática por parte do jogador A para “fora de 

limites” ou para qualquer obstáculo de água frontal ou lateral, a pancada seguinte 

será sempre realizada pelo jogador B; 

 Na eventualidade de uma pancada errática e de “desfecho duvidoso” por parte do 

jogador A, necessitando a dupla de jogar uma bola provisória, a pancada 



provisória será obrigatoriamente realizada pelo jogador B; 

 

4.2.10. - Informação Adicional: Esta modalidade de jogo “Foursomes” não permite aferir 

Handicaps, ao abrigo do SH EGA 2016-2019; 

 

5. Prémios: Será declarada vencedora a equipa que acumular mais pontos ao longo dos dois dias de 

competição, vendo o nome dos jogadores da equipa vencedora e respectivo capitão inscritos na taça. 

 

 

6. Situações de Desempate: Em caso de empate entre as duas equipas no final de todos os matchs 

realizados, o desempate será resolvido por “sudden death play-off” “gross”, entre os capitães de ambas 

as equipas, disputando-se o referido “play-off” sempre no buraco 18; 

 

 

7. Valor da Inscrição, incluindo Bar de Campo em ambos os dias de competição:  

 

● Sócio Estela Golf Club – € 25,00  

● Sócio Estela Golf Club Semana – € 30,00  

● Sócio Júnior Estela Golf Club – € 18,00 

● Não Sócios – € 35.00  

● Juniores Não Sócios – € 30,00  

 

 

8. Draw: Consulte o draw em www.estelagolf.pt 

 

Nota: A divulgação das equipas e respetiva ordem de saída será realizada até as 17:00 de dia 1 de 

Setembro, realizando-se as saídas em ambos os dias de competição do Tee do 1 a partir das 8:30. 

 

 

9. 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. 

 

 

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