
Regulamento Geral Troféu de Pares 2020 | Quinta das Lágrimas – Clube de Golfe  

telef.: +351 239802388 | e-mail: geral@quintadaslagrimasgolfe.pt | site: www.quintadaslagrimasgolfe.pt 
1	

TROFÉU DE PARES 2020 
REGULAMENTO GERAL 

 

Nos termos da Regra 33-1, a Comissão Técnica do Quinta das Lágrimas Clube de Golfe, 

entidade organizadora do Troféu de Pares 2020 estabelece o seguinte Regulamento Geral: 

1. Geral 

O Troféu de Pares 2020 da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) tem início a 21 de Junho 

e termina a 29 de Novembro, sendo disputado num total de 6 provas. A participação na 

competição é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe (FPG), 

desde que preencham as restantes condições do Regulamento. 

 

2. Inscrições 

Inscrições abertas aos Associados da QLCG e restantes Clubes. 

As inscrições podem ser feitas na Academia de Golfe da Quinta das Lágrimas, diretamente no 

site ou por e-mail para o clube. 

As inscrições devem ser feitas até às 12 horas do dia que antecede a prova. Após o fecho das 

inscrições ficará à consideração da Comissão Técnica a aceitação de novas inscrições. 

 

3. Limite de Inscrições 

Se as inscrições excederem a capacidade do campo onde se disputa cada uma das provas, os 

critérios para a seleção dos jogadores será a seguinte: 

1.º Pares constituídos por Associados do CGQL 

2.º Maior número de participações na competição; 

3.º Melhor classificação net no Troféu de Pares 2020; 

4.º Ordem de inscrição. 

 

4. Modalidade de jogo 

A prova será jogada em stableford nas modalidades de Texas Scramble modificado, Four Ball 

Better Ball e  Greensomes como indicado no ponto 8 e descrito a seguir: 

 - Na modalidade de Texas Scramble modificado, cada par joga duas bolas do ponto de partida 

(ordem de saída opcional entre os dois jogadores), optando pela melhor bola (no entendimento 

do par). É obrigatório o aproveitamento de um mínimo de sete saídas por jogador numa volta de 

18 buracos. Depois de um dos parceiros esgotar as onze saídas que lhe são permitidas, terá de 

ser escolhida a bola de saída do jogador que ainda não completou as sete. Na impossibilidade 

de tal condição, o buraco é dado como «furado». 

Escolhida a melhor bola, os dois jogadores voltam a jogar duas bolas desse local, sendo a 1.ª 

jogada tal como está pelo jogador que a jogou e a 2.ª colocada à distância máxima de um 

cartão de resultados oficial da prova do local onde estava a 1.ª, não mais perto do buraco. Se a 

1.ª bola jogada estiver no bunker, deve, neste caso, reconstituir-se o local e a 2.ª bola colocada 

nesse ponto. 

O mesmo procedimento será repetido até chegarem ao green. 
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A partir do momento em que escolhem uma bola que esteja no green (e não no fringe ou 

collar), jogam essa bola alternadamente, até acabarem o buraco, jogando primeiro o jogador 

cuja bola não foi escolhida. A bola escolhida não pode ser trocada por outra, incluindo a bola 

levantada, excepto quando as Regras o permitirem. Se a bola que foi jogada no green voltar a 

sair do mesmo, os jogadores terão de continuar a jogar alternadamente, não tendo direito a 

jogar duas bolas. 

A violação destas regras corresponde à desclassificação no buraco em que a violação ocorreu. 

A pontuação de cada par é a que corresponder à pontuação Stableford net calculados com ¾ 

do handicap de jogo, que é determinado aproveitando 60% do handicap de jogo mais baixo e 

40% do handicap de jogo mais alto dos jogadores que constituem o par. 

- Na modalidade de Four Ball Better Ball, cada jogador joga com 3/4 do seu handicap. Cada 

jogador joga a sua bola, devendo registar o resultado individual, em cada buraco, para efeitos 

de apuramento final do resultado Net e Gross da equipa na competição.  

- Na modalidade de Greensomes, ambos os jogadores do par jogam, dos pontos de partida de 

cada buraco, a sua bola. Em seguida, escolhem uma delas que fica em jogo. Efectua a 

segunda batida o jogador cuja bola inicial não tenha sido escolhida. Depois alternam-se as 

pancadas entre os jogadores do par até à conclusão do buraco. 

 

5. Constituição das equipas 

Os pares podem ser masculinos, femininos ou mistos. Os pares podem alterar a sua 

constituição de torneio para torneio, mas só se habilitam ao prémio final se cumprirem o exposto 

no ponto 7. Não será autorizada a participação individual de um dos elementos. 

 

6. Regras 

As regras a aplicar são as do R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidas 

pela Comissão Técnica. 

Cada jogador deve identificar a sua bola antes do início do jogo. 

 

7. Handicap, classificações e pontuações 

O  handicap máximo de P&P para todos os jogadores é de 18, sendo, no entanto, permitida 

a participação a jogadores com handicap válido superior. Os jogadores com handicap superior 

serão considerados como tendo hdc 18.  

Os jogadores que não possuam handicap de P&P será utilizada a seguinte equação para se 

obter um handicap válido de P&P a partir do handicap EGA que se encontra na FPG: y=2x+12 , 

em que y é o handicap EGA e x o handicap de P&P que se obtém. O valor final deve ser 

arredondado às décimas. Se o valor exceder 18 será sempre considerado o Hdc 18. 

Em cada prova haverá prémios para os vencedores Stableford Gross e Net. 

Em cada prova, caso se verifique um empate, o desempate será feito sucessivamente pelos 

melhores últimos 9 buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18) 

e último buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap EGA 

exato mais baixo, no caso da classificação Net, e ao Handicap EGA exato mais alto, no caso da 

classificação Gross. Se persistir o empate, o desempate será feito por sorteio. 

Aos jogadores participantes em cada prova do Troféu de Pares 2020 serão atribuídos os pontos, 

de acordo com os pontos alcançados na pontuação Gross e Net. 
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No último torneio do Troféu de Pares 2020 a pontuações são a dobrar. 

 

Para as classificações finais do Troféu de Pares 2020 contarão as 3 (três) melhores pontuações de 

cada par. 

 

O Troféu de Pares 2020 premiará o primeiro par da classificação NET e GROSS com troféus. 

 

No caso de se verificar um empate no final do Troféu de Pares 2020 entre dois ou mais pares, será 

estabelecida a classificação final atendendo aos seguintes critérios: 

1.º - Valor mais elevado, em pontos NET, obtido nas provas disputadas; 

2.º - Maior número de participações nas provas; 

3.º - Sorteio. 

 

8. Provas do Troféu de Pares 2020. 

 

Calendário do Troféu de Pares 2020 

Data Competição Modalidade de Jogo Campo 

Junho 

21 Junho 1º Torneio de Pares Texas Scramble QL 
Julho 

12 Julho 2º Torneio de Pares Four Ball Better Ball QL 

Setembro 

27 Set 3º Torneio de Pares Greensomes QL 

Outubro 

18 Out 4º Torneio de Pares Texas Scramble QL 
Novembro 

15 Nov 5ª Torneio de Pares Four Ball Better Ball QL 

29 Nov 6º Torneio de Pares Texas Scramble  
 

9. Prémios e ofertas 

Sempre que haja um prémio ou uma lembrança a sortear (por exemplo, material de golfe, 

caixas ou garrafas de vinhos, merchandising de patrocinadores) e o(a) jogador(a) premiado(a) 

não se encontrar presente na distribuição dos prémios, esse prémio/ lembrança reverterá para a 

tômbola, sendo realizado novo sorteio entre todos os jogadores presentes. Por outro lado, os 

troféus não entregues aos respetivos vencedores ficarão à disposição dos mesmos para serem 

levantados nas instalações da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe, por um período de 30 dias a 

contar da data do torneio, após o que o Clube assumirá o não interesse do jogador no troféu e 

decidirá o destino a dar-lhe. 
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10. Faltas e desistências  

A inscrição e posterior desistência ou falta de comparência do jogador à prova do Troféu de 

Pares 2020 pode, por um lado, impedir a participação de outros jogadores nas provas mais 

concorridas, e, por outro lado, lesar o Clube (por exemplo, green fees, bar de campo e almoços 

acordados). Por ser uma situação que afeta os interesses de todos, solicitamos a maior atenção 

de todos os jogadores para o seguinte: 

 

a) a partir da data de encerramento das inscrições, só serão aceites desistências que 

cheguem ao conhecimento da Comissão Técnica até às 18 horas da véspera da prova; 

b) a partir dessa data, todos os encargos em questão ficam em dívida; 

c) se algum par desistir posteriormente à referida data, ou não comparecer, ficará a dever à 

QLCG todos os encargos assumidos e pagos por esta, salvo se a sua desistência se deva a 

motivo de força maior e seja comunicada atempadamente à Comissão Técnica da prova; 

d) qualquer par nesta situação ficará impedido de se inscrever em qualquer outra 

competição organizada pela QLCG até proceder ao pagamento do valor em dívida. 

 

11. Suspensão da prova 

No caso de uma prova ser temporariamente suspensa devido à ocorrência de situações 

perigosas (por exemplo, relâmpagos, trovoada iminente), o jogador deve interromper o seu jogo 

imediatamente. 

A suspensão da prova será assinalada por um toque prolongado de buzina. 

 

12. Resultado da prova - prova encerrada 

Considera-se que o resultado da prova foi oficialmente anunciado, quando o documento 

oficial de resultados finais for colocado no painel reservado a esse efeito. 

Considera-se a prova encerrada passados 15 minutos dos resultados finais terem sido colocados 

no painel reservado a esse efeito. 

  

13. Mau comportamento 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reserva o 

direito de agir em conformidade. 

 

14. Anulação e alteração da competição 

A Comissão Técnica do QLCG poderá: 

— Completar ou alterar o presente regulamento; 

— Suspender ou cancelar qualquer prova; 

— Anular ou cancelar a competição. 

 

A Comissão Técnica é soberana em qualquer situação. 

15. REGRAS LIGADAS À PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID19 

a) Recomenda-se que os jogadores utilizem regularmente os seus produtos de desinfeção e 

higiene durante a volta de jogo;  
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b) Cada jogador deve transportar e utilizar o seu saco de golfe durante o jogo, utilizar sempre 

os seus tacos, tee´s e bolas, evitando utilizar ou tocar em equipamento pertença do 

respectivo parceiro de jogo.  

c) Durante o jogo, os jogadores devem respeitar as regras de distanciamento social, 

mantendo-se, em todas as ocasiões, afastados pelo menos 2m; Sempre que exista 

necessidade de uma maior aproximação, os jogadores deverão usar máscara protectora 

de nariz e boca; 

d) Nos greens, a bandeira deverá permanecer sempre dentro do respectivo copo, não sendo 

permitido tocar, retirar ou segurar a bandeira. 

e) Cada jogador receberá o cartão. Os cartões de jogo não podem ser trocados entre os 

jogadores. O registo dos resultados deve ser realizado da seguinte forma: Cada jogador 

assinala o seu resultado no seu cartão. Ainda no seu cartão, mas na parte de baixo do 

cartão (local normalmente utilizado para se escrever o resultado do portador do cartão) 

regista o resultado de um jogador da sua formação (marcador); No final do jogo cada 

jogador dita oralmente o seu resultado sendo conferido pelo seu marcador. Ambos os 

jogadores deverão assinar sem que o marcador faça o manuseamento do cartão do 

parceiro. 

f) Todos os jogadores deverão usar máscara protectora de nariz e boca no Club House; 

g) Cada jogador é responsável por reparar os seus divots bem como os pitchmarks nos 

greens;  

h) Cada jogador será responsável por alisar as marcas de jogo nos bunkers com o taco ou 

com os sapatos de golfe;  

i) Nos obstáculos de água, cada jogador deve ser responsável, se tal for possível, por 

recuperar a bola e limpá-la, sem ajuda do respectivo parceiro;  

 

16. Comissão Técnica de cada prova 

Para cada prova existirá uma Comissão Técnica que será constituída, no mínimo, por 3 

elementos. A constituição da Comissão Técnica será comunicada previamente, aquando da 

divulgação de cada prova. Só à Comissão Técnica nomeada para cada prova compete 

atender e decidir sobre quaisquer pedidos de esclarecimento ou reclamações referentes. 

 

 

 

A Comissão Técnica da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 
 


