Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
REGULAMENTO DO APURAMENTO PARA O
CAMPEONATO DA EUROPA ESGA SÉNIOR CHAMPIONSHIP & CUP 2022
Na observância das Regras de Golfe e das Regras de Handicap e sem prejuízo das Regras Locais de Aplicação Permanente da Associação
Nacional de Seniores de Golfe de Portugal (ANSGP) e das Regras Locais do Campo, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Participação: O apuramento para o Campeonato de Europa (ESGA) Sénior Championship & Cup 2022 é organizado em duas fases e é
aberto a todos os Associados (homens) que, no dia 31 de Dezembro do ano anterior à Competição Europeia, tenham idade não
inferior a 55 anos de idade.
Para o apuramento que é feito no final de cada fase, é condição necessária que os participantes a apurar tenham os seguintes limites de
Índice de Handicap:
a. Em “net” até 20,0,
b. Em “gross” até 14,0.
Primeira Fase: Na primeira fase são apurados os 30 jogadores que passam à segunda fase do seguinte modo:
a. 14 jogadores da OM EuroBic 2021 (Os 7 primeiros Gross Geral mais os 7 primeiros Net Geral, onde é 3 (três), em cada
categoria, o número limite máximo de jogadores estrangeiros a apurar;
b. 04 jogadores do Circuito Delegação Norte 2021 (Os 2 primeiros Gross Geral mais os 2 primeiros Net Geral);
c. 10 jogadores do Circuito Delegação Centro 2021, (Os 5 primeiros Gross Geral mais os 5 primeiros Net Geral);
d. 02 jogadores do Circuito Delegação Sul 2021, (O primeiro Gross Geral mais o primeiro Net Geral);
segundo as seguintes normas:
• Nesta fase, a modalidade e forma de desempate são as definidas nos regulamentos das provas onde é feito o apuramento;
• Antes de iniciar a seleção dos apurados deve ser tido em consideração que não podem ser excluídos à partida das
classificações, os jogadores das categorias Super Sénior e Master que tenham optado por jogar nesta categoria;
• Os jogadores a apurar nos Circuitos Regionais têm obrigatoriamente de pertencer à Delegação onde são apurados e são
selecionados primeiro os jogadores “gross” e de seguida os “net”, depois de excluídos os jogadores já apurados no “gross”;
• Os jogadores a apurar na OM EuroBic são selecionados após excluir os apurados nos Circuitos Regionais, primeiro os
jogadores “gross” e de seguida os jogadores “net” depois de excluídos os jogadores já apurados no “gross”.
Segunda fase: Apenas é permitida a participação na segunda fase do apuramento aos Associados apurados segundo os critérios
anteriormente referidos, não sendo atendidas pela Direção quaisquer razões que tenham impossibilitado os Associados de participar no
apuramento da primeira fase. A desistência na participação de qualquer apurado na 1ª Fase, não origina substituição.
A segunda fase é jogada em 2 dias, 36 buracos, 18 buracos em cada dia, na modalidade “Stroke play" e apuradas as classificações
“gross” e “net”, reduzido para este efeito o Índice de Handicap ao limite 16,0 se superior.
Em caso de empate no final dos 36 buracos, o desempate “gross” ou “net” é feito sucessivamente a favor do “Índice de Handicap” mais
baixo, do melhor resultado dos últimos 18 buracos e finalmente por sorteio.
Para a classificação final contam os resultados dos 2 dias.
Ficam apurados os primeiros 5 jogadores da classificação “gross” e os primeiros 5 jogadores da classificação “net” (que aceitem participar
na Selecção), depois de excluídos os jogadores já apurados no “gross”, assegurando que o limite máximo de Associados estrangeiros a
apurar é de 1 para a equipa “net” e 1 para a equipa “gross”.
É da responsabilidade da Direção a escolha de 1 “wild-card” para cada equipa.
Buggy: Não é permitida a utilização de “buggy” na segunda fase de apuramento.
Transferência de equipa: Não é permitida a transferência de equipa, ou seja, cada jogador fica integrado na equipa “gross” ou "net" para
a qual foi apurado no final da 2ª fase.
Handicaps
No exercício da capacidade conferida pela Cláusula 7.2b das Regras de Handicap em vigor, a Comissão Técnica desta Competição
reserva-se o direito de proceder á redução pontual do handicap de jogo de qualquer jogador, caso conclua que existem razões válidas
para tal. Terá em conta entre outros fatores, os resultados obtidos pelo jogador na Primeira Fase de Apuramento, e bem assim os
resultados obtidos nas provas da ESGA nos últimos anos.
Neste caso será dado conhecimento prévio ao jogador e à sua Comissão de Handicap, antes da publicação do respetivo “draw”.
O Índice de Handicap dos jogadores permanece inalterado entre as voltas.
Disposições Finais:
a. Em Faltas e/ou Desistências tardias de inscritos na prova - a proceder conforme indicado no Normativo publicado sobre este
assunto.
b. 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.
c. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A e pela USGA, as seguintes Regras Locais de Aplicação Permanentes da ANSG “Nota prévia; Regra A-1 FORA DE LIMITES(R.18.2); Regra E-10 PROTEÇÃO DE ÁRVORES JOVENS(R.16.1); Regra F
CONDIÇÕES ANORMAIS NO CAMPO; Regra F-17 OBSTRUÇÕES FIXAS(R.16-1); Regra J-1 SUSPENSÃO DO JOGO(R.5.7b)
e as Regras definidas pela Comissão Técnica. SAÍDAS – Homens: marcas amarelas”.
d. O Draw, deste Torneio é ordenado, crescentemente, por Índice de Handicap no primeiro dia e no segundo dia por ordem
decrescente da classificação do primeiro dia (saem primeiro os melhores classificados), sem prejuízo de casos pontuais que
possam vir a ser previamente analisados pelos Responsáveis da Prova ou pela Direção.
e. Horas de Saída: (Regra 5.3a): De acordo com o “Draw” a publicar ou, se for o caso, a chamada do “starter”, o que ocorrer mais
tarde.
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