
 

  Taça Mendes D´Almeida 

REGULAMENTO 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente, é 

estabelecido o seguinte Regulamento desta Competição:  

PARTICIPAÇÃO: Prova aberta a jogadores nacionais e estrangeiros, filiados na Federação 

Portuguesa de Golfe ou numa congénere internacional, com handicap, certificado pelo “home-Club” 

MODALIDADE: 36 Buracos na modalidade de medal net 

 A classificação geral será ordenada em Net e Gross 

HANDICAP Max: 20 Senhoras – 18 Homens 

TEES:  Homens: Amarelas; Senhoras: Vermelhas 

REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" e 

as Regras Locais do Golf Course do Vidago Palace Golf Course. 

EMPATES: O desempate para a classificação “net” será feito em favor do jogador com menor 

handicap. Caso os jogadores que estejam em situação de empate possuam o mesmo 

handicap, o desempate será feito pelos últimos 9, 6, 3, 1 buracos e finalmente por 

sorteio. No caso da classificação “gross”, o empate será resolvido através de de 

sudden-death playoff que será jogado nos buracos 3, 4 e 2 sucessivamente, até que 

um jogador ganhe. 

 Nota:  Para o apuramento do quadro de Match Play gross do Campeão do Clube, se se 
verificar um empate para o 8 lugar, o desempate terá que ser feito através de 
sudden-death playoff que será jogado nos buracos 3, 4 e 2 sucessivamente, até que 
um jogador ganhe. Para o apuramento do quadro de Match play Net de Campeão 
do Clube, o desempate para o 8 lugar remete para o desempate já referido acima 
para a classificação Net. 

 
PRÉMIOS: Gross: 1º classificado – Réplica da original       2 º classificado – Placa  
 Nett: 1º classificado – Réplica da original          2º classificado – Placa  
 Nota: Não há acumulação de prémios. No caso de isso acontecer a ordem de entrega de prémios será a 
seguinte: 1º Net, 1º Gross, 2º Net, 2º Gross 
 
CASOS OMISSOS: A decisão competirá à Comissão Técnica 
 
COMISSÃO TÉCNICA: Paulo Ferreira, Augusto Castanheira, José Oliveira, Pedro Barroso 
 
ORGANIZAÇÃO:  Vidago Palace Golf Course 


