Match Play 2016
Club Golf Ibérico & Golf Aldeia dos Capuchos
Regulamento
1. FORMATO
1.1. O Torneio é jogado no sistema de “Match Play” (competição por buracos), disputada em duas fases.
1.2. Primeira Fase – Eliminatórias: Com início no mês de Abril, é decidida em competição direta entre
dois jogadores a eliminar, até serem apurados os 8 finalistas.
1.3. Segunda Fase – Final: Competição em Match Play, num formato de “todos contra todos” com os 8
finalistas a realizar 7 rondas de 18 buracos mediante a tabela 1, com a ordem dos jogadores a ser
definida por sorteio. Neste formato existe uma atribuição de pontos por Match, nomeadamente:
Vitória – 4 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota – 1 ponto; Falta Comparência – 0 pontos, em que o
jogador com mais pontos acumulados, após a 7ª Ronda, é declarado vencedor.
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Tabela 1 - Modelo Quadro Competições

1.4. Quadro de Competições: O quadro de competições de ambas as fases estará disponível no site do
Club de Golf ibérico e do Golf Aldeia dos Capuchos, afixado no placard do Golf Aldeia dos Capuchos, e
nos campos em que for considerado útil exibi-lo.
1.5. Agendar Match: Os jogadores apurados para se defrontarem poderão disputar o seu Match em data
definida por ambos, desde que seja respeitado o campo em que a ronda se realiza e que, à data da ronda
final (Ronda 7), todos os matches estejam realizados. Logo que terminado esse encontro deverão
informar imediatamente o Club de Golf Ibérico e o Golf Aldeia dos Capuchos para a homologação do
resultado. Se só um dos jogadores estiver disponível para jogar em alguma das rondas, este será
designado vencedor da mesma. (É obrigatório avisar o Club Golf Ibérico e/ou o Golf Aldeia dos
Capuchos).
A última ronda de Match Play da Fase Final será realizada, em dia e hora a definir com todos os
participantes finalistas num único torneio.
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. São aceites handicaps de Clube, no entanto o máximo HCP EGA permitido será 28 para Homens e
36 para Senhoras.
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2.3. O jogador com HCP de Jogo 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. Na Fase de Eliminatória, 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.
Na Fase Final, caso se verifique um empate em pontos após a 7ª Ronda, os jogadores empatados
realizarão um match entre si no sistema “morte súbita” com início no primeiro buraco do campo.
5. PRÉMIOS
5.1. Haverá prémio para os dois primeiros classificados, a ser entregue no dia do último torneio da Fase
Final da competição no Golf Aldeia dos Capuchos com data a definir oportunamente.
5.2. O primeiro classificado terá como prémio a participação no 3º Troféu Açores (pack completo com
viagem e alojamento).
5.2.1. Caso o vencedor do Match Play já tenha sido apurado para a Final do Troféu Açores na
classificativa do seu clube, o prémio será atríbuido ao finalista da prova. Se se verificar a mesma situação
com o finalista, será o terceiro classificado o premiado com a participação na Final do Troféu Açores e
consecutivamente.
6. INSCRIÇÕES
6.1. A participação no Match Play tem uma taxa de inscrição no valor de €15,00 por jogador, sem que esteja
incluído os valores de green-fee por match. Cada jogador receberá um prémio de participação.
6.2. Os jogadores deverão inscrever-se junto do Club Golf Ibérico (e-mail: sócios@clubgolfiberico.com ou
telefone: 919 717 943) ou no Golf Aldeia dos Capuchos (Receção, e-mail: golf@golfaldeiadoscapuchos.com
ou telefone: 212 909 046) até ao dia 17 de Abril de 2016.
6.3. O Torneio é reservado a Sócios do Club Golf Ibérico, Sócios do Golf Aldeia dos Capuchos, Sócios do
Golfe do Montado e Sócios do Lisbon Sports Club.
(Notar que os sócios dos Clubes Coletivos do Club de Golf Ibérico são considerados sócios aderentes do
Club de Golf Ibérico, desde que o tenham requerido ao clube.)
7. COMISSÃO TÉCNICA
7.1. A Comissão Técnica da Prova é a Comissão Técnica do Club Golf Ibérico e do Golf Aldeia dos Capuchos.
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