Match Play Club Golf Ibérico 2014
Regulamento

1. FORMATO
1.1. O Torneio é jogado no sistema de “Match Play”.
1.2. Cada eliminatória é decidida em competição direta entre dois jogadores, segundo o quadro
definido e disponibilizado no site do Club de Golf ibérico (www.clubgolfiberico.com) e afixado no
placard do Golf do Montado, e nos campos em que for considerado útil exibi-lo.
Caso a data pré-definida não seja cumprida pelos dois competidores, os jogadores em causa serão
eliminados. Se só um dos jogadores estiver disponível para jogar, ele será designado vencedor e
passará à ronda seguinte. (É obrigatório avisar o Club Golf Ibérico).
Nota: Os jogadores apurados para se defrontarem poderão disputar a sua eliminatória por acordo
entre eles numa data anterior à marcada no calendário, e poderão ainda utilizar, de comum acordo,
tanto o Golf do Montado, como outro qualquer Campo em que ambos concordem. Logo que
terminado esse encontro deverão informar imediatamente o Club de Golf Ibérico para homologação
do resultado.
2. HANDICAPS
2.1. Os jogadores utilizarão os seus Handicaps EGA que constam do sistema oficial da Federação
Portuguesa de Golfe ou de outra Entidade reconhecida oficialmente, que estiverem em vigor à data
do encontro.
2.2. O Handicap EGA máximo permitido é 28 para Homens e 30 para Senhoras.
2.3. O jogador com HCP EGA mais baixo concede ao seu adversário o número de pancadas equivalente
à diferença de Handicaps, nos buracos assinalados no cartão.
3. REGRAS
3.1. As regras a aplicar são as do R.A. Golf Club de St. Andrews aprovadas pela Federação Portuguesa
de Golfe e Regras Locais.
4. EMPATES
4.1. Caso um encontro não fique definido no final dos 18 buracos, os jogadores devem seguir para o 1º
buraco, e eventualmente, seguintes disputando-os sob o sistema de “morte súbita”, continuando a
considerar os respetivos abonos indicados no cartão do Campo.
5. PRÉMIOS
5.1. Os prémios serão entregues no Final do do Ano, no Torneio de Natal do Clube, em lugar e data a
indicar oportunamente.
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6. INSCRIÇÕES
6.1. Os jogadores deverão inscrever-se junto do Club (e-mail:sócios@clubgolfiberico.com ou telefone:
919 717 943), até ao dia 15 de Março de 2014.
6.2. O Torneio é reservado a Sócios do Club Golf Ibérico.
(Notar que os sócios dos Clubes Coletivos do Club de Golf Ibérico – Núcleo de Golfe do Clube de
Jornalistas, Clube de Golfe Médico, Clube de Golfe do Exercito, Associação Portuguesa de Seniores de
Golf, Clube de Golf de Viseu, Norba Club de Golfe em Cáceres, Club de Golf de Salamanca e Club de
Golfe Palomarejos em Talavera de la Reina - e outros Clubes que entretanto se associem, são
considerados sócios aderentes do Clube de Golf Ibérico.)

7. COMISSÃO TÉCNICA
7.1. A Comissão Técnica da Prova é a Comissão Técnica do Club Golf Ibérico.
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