REGULAMENTO
1 - 4º Troféu AÇORES & 6º Troféu Ibérico de Clubes (Taça André Jordan)
Prova organizada pelo Club Golf Ibérico com a colaboração da “Stream Plan”, é um torneio individual (net)
disputado pelos participantes apurados nas provas classificativas de cada um dos Clubes Nacionais e Internacionais
convidados (vencedor de cada classificativa). A Final em 2017 será jogada nos dias 21 e 22 de Outubro, no Campo de
Golf Ilha Terceira.
2 - Convites
A participação nos Troféus é feita através de convites aos Clubes com Campo de Golf, ou que tenham um
acordo duradouro com um Campo de Golf, e aos Clubes e Campos associados ao Club Golf Ibérico.
3 - Provas Classificativas

3.1 - Formato
As provas classificativas serão disputadas utilizando um torneio integrado no Calendário Oficial de cada Clube
convidado. Estas provas serão jogadas em cada clube, segundo os regulamentos que forem decididos pelos próprios
em qualquer modalidade individual, sendo o vencedor designado pelo melhor resultado NET. O vencedor individual
de cada uma dessas provas será apurado para disputar a Final do Troféu Açores. Caberá ao vencedor da prova
classificativa, designar entre os sócios efetivos do seu Clube o parceiro/a com quem pretende formar equipa para
representar o seu Clube no 6º Troféu Ibérico de Clubes (Taça André Jordan). As equipas serão formadas por dois
elementos (masculinos, femininos ou mistos) e, caso o primeiro classificado não possa participar, será dada primazia
ao 2º classificado (e assim sucessivamente), passando a caber-lhe o direito de escolha do parceiro.

3.2 – Prémios das Classificativas
Nas provas classificativas, está prevista uma degustação de produtos regionais para todos os participantes.
O Vencedor receberá uma taça e o convite para jogar a Final no Campo de Golf da Ilha Terceira (Açores). A
participação do vencedor tem uma taxa de inscrição simbólica (esta taxa será confirmada oportunamente) e inclui
no convite o pack com viagem, estadia e participação no evento.
4 - Final - 4º Troféu Açores

4.1 - Formato
A prova Final será jogada em 36 buracos, 18 buracos por dia, na modalidade de “Stroke Play Individual”,
sendo o Vencedor designado pelo melhor resultado NET.

4.2 - Handicaps
4.2.1. Os jogadores utilizarão os seus Handicaps oficiais/válidos da Federação Portuguesa de Golfe, ou de outra
Entidade reconhecida oficialmente, que estiverem em vigor à data do encontro.
4.2.2. Limite de Handicap EGA na final: 24,0 para Homens e 30,0 para Senhoras.

4.3 - Empates
Os desempates para o primeiro lugar serão decididos em “Suden Death” no buraco 18, caso persista
repete-se o buraco 18 e, se permanecer, no buraco 10, 17 e 18. Para os restantes lugares far-se-ão pela melhor
última volta de 18 buracos, melhores últimos 9, 6, 3 e último buraco. Se persistir o empate passa-se a considerar
a primeira volta de 18 buracos e assim sucessivamente.

4.4 - Regras
As regras a aplicar são as do R.A. Golf Club de St. Andrews aprovadas pela Federação Portuguesa de Golfe
e Regras Locais. Conforme as mesmas, os tees de saída definidos são: Homens – Tee Amarelas; Senhoras – Tee
Vermelhas.
A prova final deste torneio tem como idade mínima de participação os 16 anos de idade.

4.5 - Comissão Técnica
As decisões da Comissão Técnica do Torneio são definitivas.

4.6 - Prémios


Taça (réplica) do Troféu Açores para o 1º, 2º e 3º Classificado.



Taça para 1ª Senhora.

5 - 6º Troféu Ibérico de Clubes – Taça André Jordan

5.1 - A prova será jogada em 36 buracos, 18 buracos por dia, na modalidade de “Stroke Play” conjuntamente com o
Troféu Açores, sendo a equipa Vencedora designada pela soma dos resultados NET conseguidos nos dois dias de
prova pelos dois elementos da equipa de cada Clube Classificado.
5.2 - Handicaps
5.2.1. Os jogadores utilizarão os seus Handicaps oficiais/válidos da Federação Portuguesa de Golfe ou de outra
Entidade reconhecida oficialmente, que estiverem em vigor à data do encontro.
5.2.2. Limite de Handicap EGA na final: 24,0 para Homens e 30,0 para Senhoras.

5.3 - Empates
Os desempates serão decididos pelos melhores resultados obtidos em conjunto na última volta de 18
buracos, melhores últimos 9 da segunda volta de 18 buracos, melhores 6, 3, último buraco. Se persistir o empate
passa-se a considerar a primeira volta de 18 buracos e assim sucessivamente.

5.4 – Regras
As regras a aplicar são as do R.A. Golf Club de St. Andrews aprovadas pela Federação Portuguesa de Golfe
e Regras Locais. Conforme as mesmas, os tees de saída definidos são: Homens – Tee Amarelas; Senhoras – Tee
Vermelhas.
A prova final deste torneio tem como idade mínima de participação os 16 anos de idade.

5.5 - Comissão Técnica
As decisões da Comissão técnica do Torneio são definitivas.

5.6 - Prémios



Taça para os componentes da 1ª, 2ª e 3ª equipa
Troféu Ibérico de Clubes - Taça André Jordan para exposição no Clube Vencedor até nova edição da prova.

6 – Inscrições

6.1 - Na primeira fase (provas classificativas), os jogadores ficam automaticamente inscritos ao participarem nas
provas dos seus Clubes.

6.2 - Para a Final, apura-se o vencedor de cada Prova Classificativa e este (ou o Clube) escolhe entre os seus sócios
efetivos o jogador com quem deseja formar equipa. Ambos devem inscrever-se através de uma ficha de inscrição
disponibilizada no site do evento.

6.3 - As inscrições dos dois representantes de cada Clube deverão ser enviadas por e-mail, para
booking@streamplan.pt até ao dia 10 de Setembro de 2017 e deve incluir, obrigatoriamente, o nome completo,
número de identificação fiscal (NIF), telefone, e-mail, número de licença FPG e o comprovativo de pagamento da
inscrição.

