Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Regulamento da Taça PORTUGAL- ALEMANHA 2021

1. Local e data
Dias 28 e 29 de Setembro de 2021, no percurso de 18 buracos da Aroeira 1
2. Equipas

.
20 Jogadores (10 Senhoras e 10 Homens) por país, apurados conforme o regulamento de cada Associação.

3. Formato
Primeiro dia: Match Play Pares Mistos (FourBall).
Segundo dia: Match Play Individual em Senhoras e Homens.
Há 30 pontos totais em jogo (10 pontos no primeiro dia a pares e 20 pontos no segundo dia em individuais) e em cada
“match” está em disputa 1 ponto que é atribuído ao lado vencedor ou 0,5 a cada lado em caso de empate.
Os Handicap de Jogo máximo de participação são de 18 para Homens e de 24 para Senhoras. Handicaps de jogo
superiores jogam com estes limites.
4. Modalidade e Handicaps
Em cada formação mista de 4 jogadores (dois por País) em FourBall, o jogador com handicap de jogo mais baixo joga
como scratch, concedendo aos outros três jogadores pancadas de handicap correspondentes a 90% da diferença entre
os handicaps de jogo (0,5 arredondado para cima).
Nos singulares, separadamente Senhoras e Homens, o(a) jogador(a) com handicap de jogo mais alto recebe a diferença
total entre os handicaps de jogo dos dois jogadores.
As pancadas concedidas/recebidas são-no em função do “stroke índex” do Campo.
Primeiro dia: 18 buracos FourBall (Quatro Bolas por buracos) com handicap, com os pares (teams), escolhidos pelo
Capitão, ordenados de 1 a 10. Os pares apresentados com a mesma numeração jogam entre si.
Segundo dia: 18 buracos Match Play Individual em Senhoras e Homens, com os oponentes constituídos por ordem
crescente de índice de Handicap.
5. Classificação, Desempate e Prémios
É vencedora a Equipa que somar mais pontos no fim do 2º dia de competição. Em caso de empate o primeiro lugar é
decidido em “play off” (sudden death play off) por jogador de cada Equipa designado pelo respetivo Capitão, a disputar
sucessivamente nos buracos 18 e 1, em stroke play.
Há um troféu que fica na posse da Equipa vencedora e medalhas comemorativas individuais para todos os participantes.
6. Disposições e Regras
a. Em qualquer momento antes do início da prova, a Direção ou a Comissão Técnica nomeada por aquela para controlar
a competição, podem alterar o presente Regulamento e suspender, adiar ou cancelar a prova, decidindo de forma
definitiva sobre casos omissos no Regulamento e Regras Complementares.
b. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A e pela USGA e as Regras definidas pela Comissão Técnica.
d. Marcas de saída: marcas amarelas para Homens e marcas vermelhas para Senhoras.
c. Interrupção e recomeço do jogo:
i. Interrupção imediata do jogo - uma nota prolongada de buzina;
ii. Interrupção do jogo - três notas consecutivas de buzina;
iii. Recomeço do jogo - duas notas curtas de buzina.

