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 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 e das Regras Locais do campo, são estabelecidas as seguintes CONDIÇÕES 
DE COMPETIÇÃO: 
 
1. Participação: 

 
O Circuito Match Play 6 Buracos P&P 2023, a disputar conforme indicado no Calendário Geral da ANSG, é aberto a todos os 
associados/as com Handicap P&P válido.  
O número de participantes é fixado aquando da abertura das inscrições e é observada a respetiva ordem. 
 
Em cada jornada serão jogados dois matchs de 6 buracos cada, conforme calendário a publicar após encerramento das 
inscrições 
 

2. Modalidade: 
 
Os torneios são realizados em “Stroke Play”, 1 abono em cada match de 6 buracos,desde que a diferença de HCPs dos 
adversários seja superior a 6 pancadas. 
Em cada jornada cada jogador jogará 2 matchs (ex: 1ª jornada match 1 e match 2 ) conforme tabela de matchs a publicar. 
É disputada em voltas de 6 buracos no sistema de todos contra todos (vulgo “round robin”), em formações de 2 ou 4 jogadores. 
  

 
 

3. Pontuação: 
 

A pontuação de cada competidor em cada match de 6 buracos é: 
- buraco ganho 1 ponto; 
- buraco perdido 0 ponto. 
 
A pontuação de cada competidor no final dos 18 buracos é: 
- match ganho 1 ponto; 
- match empatado 0,5 ponto; 
- match perdido 0 ponto. 

 
 

4. Classificação Apuramento e Desempate: 
 
-No final de todas as jornadas e matchs serão apurados os 6 jogadores 1º classificados em cada grupo (A,B,C,D,E,F) 
-Serão também apurados os dois melhores 2º lugar (mais pontos) não apura dois 2ª classificados do mesmo grupo. 
- Em caso do empate prevalecer o HCP mais baixo, se subsistir haverá sorteio 
-Os 8 apurados jogarão os quartos de final após sorteio 
-Os 4 apurados jogarão a meia final após sorteio 

       -A final (2 jogadores) é disputada a 18 buracos. 
 

5. Especificidades Técnicas: 
 
a. Número de tacos a utilizar - é permitido utilizar o número de tacos que se deseje até ao limite de 14 (não transportados 

soltos na mão). 
b. O Campo – PAR3, com máximo de 120 metros de comprimento cada e 2.160 metros no total. 

 
 
6. Disposições Finais: 

 
a. A ausencia de um competidor não origina substituição, sendo considerado vitória para o respetivo oponente. 
b. O Draw será a partir do quadro de matchs publicado após o fim das inscrições 
c. Marcas de saída: laranja, exceto se a CT determinar outras. 
d. Em qualquer momento, 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. 
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e. São aplicadas as Regras aprovadas pelo R&A e USGA, as Regras Locais de Aplicação Permanentes da ANSG e as Regras 
definidas pela Comissão Técnica. 

f. 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. 


