CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES - SOLVERDE
VIDAGO PALACE - VIDAGO - 7 E 10 DE SETEMBRO 2017

REGULAMENTO
TAÇA VISCONDE PEREIRA MACHADO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições
de Competição de Aplicação Permanente e Regras
Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO
Competição aberta aos clubes filiados na Federação
Portuguesa de Golfe, para atribuição da Taça Visconde
Pereira Machado.
2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS DE HOMENS
6 jogadores e 1 suplente (facultativo) por equipa.
Os jogadores deverão ter o seu “Home Club” no clube que
representam à data de 1 de Abril de 2017, e um “Handicap”
EGA até 18,4.
Cada equipa deverá nomear um Capitão, que poderá ser
um dos jogadores ou não, mas que deverá igualmente ter
o seu “Home Club” no clube que representa à data de 1 de
Abril de 2017.
3. INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário on-line
(disponível em página dedicada em www.fpg.pt) até às 17
horas do dia 28 de Agosto 2017.
Para aceitação do jogador no campeonato é considerado
o “Handicap” registado no servidor da FPG no momento
do encerramento das inscrições.
As desistências e faltas às Competições Nacionais são
reguladas pela Circular nº 05/2014.

Poderão ser feitas substituições de jogadores previamente
inscritos até à reunião de Capitães. .

O resultado de cada equipa corresponderá à soma dos 5
melhores resultados obtidos.

4. LIMITE DE INSCRIÇÕES

2ª Fase
A 2ª Fase será organizada em 1 ou 2 “Flights”, conforme o
número de equipas inscritas, sendo que nenhum “Flight”
poderá ter mais do que 8 equipas.
Esta fase é disputada na modalidade de Jogo por Buracos,
de acordo com a colocação das equipas no “Flight”.
1 vs 8
9 vs 16
4 vs 5
11 vs 14
3 vs 6
12 vs 13
2 vs 7
10 vs 15
Caso algum dos “Flight” tenha apenas quatro ou menos
equipas, será então decidido o formato em que ele será
disputado, sendo os clubes informados dessa decisão até
à reunião de Capitães.
Cada encontro é constituído por 2 “Foursomes” e 5
“Singles” no formato completo.
É atribuído 1 ponto por cada vitória na partida.
É vencedora do encontro a equipa que totalize o maior
número de pontos.
As equipas que não estejam a competir para os três
primeiros lugares jogarão no formato reduzido - 1 “Foursome” e 4 “Singles” disputados sucessiva e imediatamente.

16 equipas
Quando o número de equipas inscritas exceda o limite
fixado, aplica-se a seguinte ordem de prioridades:
1. As equipas que se tenham classificado no 1º “Flight” do
ano anterior;
2. O Clube anfitrião;
3. As equipas com a média de “Handicaps” mais baixa,
sendo considerados os 5 “Handicaps” mais baixos;
4. A equipa com o jogador com o “Handicap” mais baixo;
5. A data e hora de recepção da inscrição.
Para realização do campeonato é necessária a presença
de um mínimo de 3 (três) equipas no “Tee” de saída.
5. VALOR DA INSCRIÇÃO
Equipa - €240,00
Equipa do clube anfitrião - €190,00
O valor da inscrição deverá ser pago até ao início do
campeonato.
6. MODALIDADE
1ª Fase
Jogo por Pancadas, jogando-se 18 buracos para
organização dos “Flights”.
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7. REGRAS
Capitães
Cada equipa nomeiaaá um Capitão de acordo com a Nota
Regra 8. O Capitão poderá ser jogador.
Caddie
Os profissionais de golfe não podem ser “caddies” durante
uma volta convencional.
Desclassificação
A penalidade de desclassificação por infracção às Regras
ou Condições de Competição é aplicada à volta em que a
infracção ocorreu, salvo decisão em contrário da
Comissão Técnica.
8. ORDEM DE JOGO
1ª Fase
A ordem de jogo das equipas para o primeiro dia da 1ª
Fase é dada por sorteio a realizar na sede da FPG.
A ordem de saída dos jogadores de cada equipa é dada
pelo Clube.
2ª Fase
Os Capitães devem entregar à Comissão Técnica a
constituição da sua equipa e a ordem de saída dos
jogadores (“Foursomes” + “Singles”)até 15 minutos após o
fim da competição, na fase de strokeplay, e até 15 minutos
após a chegada da última equipa do dia, do respectivo
“Flight”, na fase de match play..
9. SUBSTITUIÇÕES
As substituições devem ser apresentadas à Comissão
Técnica pelos Capitães de equipa.
Na 1ª Fase, strokeplay, as substituições podem ter lugar até

20 minutos antes da primeira saída da competição.
Na 2ª Fase, cada equipa pode fazer uma substituição no
“Foursomes” e uma nos Singles.
Nas partidas de formato completo, a substituição nos
“Foursomes” pode ser feita até 20 minutos antes do início
do primeiro “Foursomes” do encontro, e nos “Singles”, até
20 minutos após o final do último “Foursomes” do
encontro.

não prosseguirão o jogo,
sendo-lhes atribuído meio ponto (0,5).

Nas partidas de formato reduzido, as substituições podem
ser feitas até 20 minutos antes do início do encontro, tanto
em “Foursomes” como em “Singles”.
Nos “Foursomes”, o jogador substituto joga no lugar do
jogador substituído.
Nos “Singles”, o jogador substituto joga em último lugar,
subindo os restantes jogadores da equipa na ordem
inicialmente apresentada, se tal for necessário.

12. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS

10. EMPATES
1ª Fase
O desempate na 1ª Fase é feito sucessivamente pelo:
1. Resultado mais baixo não utilizado pela equipa;
2. Melhor resultado da equipa;
3. Segundo melhor resultado da equipa, e assim sucessivamente;
4. Equipa com a média de “Handicaps” mais baixa, sendo
considerados os 5 “Handicaps” mais baixos.

11. PRÉMIOS
Clube Campeão Nacional
Clube Vice-Campeão Nacional
3º Classificado
O Clube Campeão Nacional poderá participar no
Campeonato da Europa de Clubes.

Serão oportunamente designados pela Federação
Portuguesa de Golfe.
A PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE UMA
CONDIÇÃO ESTABELECIDA NESTE REGULAMENTO É A
DESCLASSIFICAÇÃO DO JOGADOR.
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na
demais regulamentação e legislação vigente, serão
apreciados e decididos pela Comissão Técnica.

2ª Fase
Em caso de empate na 2ª Fase, as equipas empatadas
deverão prosseguir o jogo até ser apurado um vencedor.
Caso uma das equipas tenha a vitória do encontro
assegurada, as que terminem empatadas no 18º buraco
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CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES - SOLVERDE
VIDAGO PALACE - VIDAGO - 7 E 10 DE SETEMBRO 2017

REGULAMENTO
TAÇA NINI GUEDES QUEIROZ
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições
de Competição de Aplicação Permanente e Regras
Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO
Competição aberta aos clubes filiados na Federação
Portuguesa de Golfe, para atribuição da Taça Nini Guedes
Queiroz.
2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS DE SENHORAS
4 jogadoras e 1 suplente (facultativa) por equipa.
As jogadoras deverão ter o seu “Home Club” no clube que
representam à data de 1 de Abril de 2017, e um “Handicap”
EGA até 18,4.
Cada equipa deverá nomear uma Capitã, que poserá ser
uma das jogadoras ou não, mas que deverá igualmente ter
o seu “Home-Club” no clube que representa à data de 1 de
Abril de 2017.
3. INSCRIÇÕES
Recebidas exclusivamente via formulário on-line
(disponível em página dedicada em www.fpg.pt) até às 17
horas do dia 28 de Agosto 2017.
Para aceitação da jogadora no campeonato é considerado
o “Handicap” registado no servidor da FPG no momento
do encerramento das inscrições.
As desistências e faltas às Competições Nacionais são
reguladas pela Circular nº 05/2014.

4. LIMITE DE INSCRIÇÕES

Equipa - €200,00
Equipa do clube anfitrião - €160,00
O valor da inscrição deverá ser pago até ao início do
campeonato.

“Flight” 1
1 vs 8
4 vs 5
3 vs 6
2 vs 7
Caso o “Flight” tenha apenas quatro ou menos equipas,
será então decidido o formato em que ele será disputado,
sendo os clubes informados dessa decisão até à reunião
de Capitãs.
Cada encontro é constituído por 2 “Foursomes” e 3
“Singles” no formato completo.
É atribuído 1 ponto por cada vitória na partida.
É vencedora do encontro a equipa que totalize o maior
número de pontos.
As equipas do 2º “flight” jogarão no formato reduzido - 1
“Foursomes” e 2 “Singles” disputados sucessiva e
imediatamente.

6. MODALIDADE

7. REGRAS

1ª Fase
Jogo por Pancadas, jogando-se 18 buracos para
organização dos “Flights”.
O resultado de cada equipa corresponderá à soma dos 3
melhores resultados obtidos.
2ª Fase
Jogo por Buracos entre as equipas, de acordo com a sua
colocação no “Flight”.

Capitãs
Cada equipa nomeiaa uma Capitã de acordo com a Nota
Regra 8. A Capitã poderá ser jogadora.
Caddies
Os pprofissionais de golfe não podem ser “caddies”
durante uma volta convencional.

8 equipas
Quando o número de equipas inscritas exceda o limite
fixado, aplica-se a seguinte ordem de prioridades:
1. O Clube anfitrião;
2. As equipas com a média de “Handicaps” mais baixa,
sendo considerados os 5 “Handicaps” mais baixos;
3. A equipa com a jogadora com o“Handicap” mais baixo;
4. A data e hora de recepçãoda inscrição.
Para realização do campeonato é necessária a presença
de um mínimo de 3 equipas no “Tee” de saída.
5. VALOR DA INSCRIÇÃO
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Desclassificação
A penalidade de desclassificação por infracção às Regras
ou Condições de Competição é aplicada à volta em que a
infracção ocorreu, salvo decisão em contrário da
Comissão Técnica.
8. ORDEM DE JOGO
1ª Fase
A ordem de jogo das equipas para o primeiro dia da 1ª
Fase é dada por sorteio a realizar na sede da FPG.
A ordem de saída das jogadoras de cada equipa é dada
pelo Clube.
As Capitãs podem alterar a ordem de saída das suas
jogadoras devendo, para o primeiro dia, informar a
Comissão Técnica até à reunião de Capitãs, e para o
segundo dia até 15 minutos depois da sua última jogadora
terminar.
2ª Fase
As Capitãs devem entregar à Comissão Técnica a
constituição da sua equipa e a ordem de saída das
jogadoras (“Foursomes” + “Singles”) até 15 minutos após a
chegada da última equipa do dia do respectivo “Flight”.
9. SUBSTITUIÇÕES
As substituições devem ser apresentadas à Comissão
Técnica pela Capitã de equipa.
As substituições na 1ª Fase podem ter lugar até 20
minutos antes da primeira saída da competição.
Na 2ª Fase, cada equipa pode fazer uma substituição no
“Foursomes” e uma nos “Singles”.

Nas partidas de formato completo, a substituição nos
“Foursomes” pode ser feita até 20 minutos antes do início
do primeiro “Foursomes” do encontro, e nos “Singles”, até
20 minutos após o final do último “Foursomes” do
encontro.
Nas partidas de formato reduzido, a substituição pode ser
feita até 20 minutos antes do início do encontro, tanto em
“Foursomes” como em “Singles”..
Nos “Foursomes”, a jogadora substituta joga no lugar da
jogadora substituída.
Nos “Singles”, a jogadora substituta joga em último lugar,
subindo as restantes jogadoras da equipa na ordem
inicialmente apresentada, se tal for necessário.
10. EMPATES
1ª Fase
O desempate na 1ª Fase é feito sucessivamente pelo:
1. Resultado mais baixo não utilizado pela equipa;
2. Melhor resultado da equipa;
3. Segundo melhor resultado da equipa e assim
sucessivamente;
4. Equipa com a média da “Handicaps” mais baixa, sendo
considerados os 3 “Handicaps” mais baixos.

11. PRÉMIOS
Clube Campeão Nacional
Clube Vice-Campeão Nacional
3º Classificado
O Clube Campeão Nacional poderá participar no
Campeonato da Europa de Clubes.
12.COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS
Serão oportunamente designados pela Federação
Portuguesa de Golfe.
A PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE UMA
CONDIÇÃO ESTABELECIDA NESTE REGULAMENTO É A
DESCLASSIFICAÇÃO DO JOGADOR.
Os casos omissos neste Regulamento, sem resposta na
demais regulamentação e legislação vigente, serão
apreciados e decididos pela Comissão Técnica.

2ª Fase
Em caso de empate na 2ª Fase, as equipas empatadas
deverão prosseguir o jogo, até ser apurado um vencedor.
Caso uma das equipas tenha a vitória do encontro
assegurada, as que terminem empatadas no 18º buraco
não prosseguirão o jogo, sendo-lhes atribuído meio ponto
(0,5).
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