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REGULAMENTO – Taça Pedro & Inês 2021 em P&P 
 

1. Geral 

A Taça Pedro & Inês 2021 da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe (QLCG) tem início a 7 de Abril e termina a 

24 de Novembro de 2021, sendo disputada num total de 17provas. 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, embora para efeitos de classificação apenas sejam considerados os sócios da 

QLCG. 

 

2. Inscrições 

Inscrições abertas aos sócios da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe e restantes Clubes. 

As inscrições podem ser feitas na Academia de Golfe da Quinta das Lágrimas, directamente no site ou 

através do correio electrónico do clube. 

As inscrições devem ser feitas preferencialmente até às 18 horas do dia que antecede a prova. No entanto, 

aceitam-se inscrições no dia da prova mas fica condicionada a sua aceitação em função do limite de jogadores 

(36 jogadores). NOTA – ENQUANTO VIGORAREM AS MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE CONTIGÊNCIA 

APROVADO PELA DIREÇÃO E DIVULGADO AOS SÓCIOS A 4 DE Abril DE 2021 SÓ SERÃO PERMITIDOS 3 

JOGADORES POR FORMAÇÃO E 27 JOGADORES NO CAMPO DE P&P. 

Modalidade de jogo 

A prova será jogada na modalidade de Stableford. 

3. 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. 

4. Pontos de partida 

Os jogadores têm que realizar a sua pancada de saída obrigatoriamente dos tapetes do campo, podendo 

para tal utilizar qualquer dispositivo para elevar a bola. 

5. Classificações e pontuações 

Em cada prova haverá, para além do nearest to the pin (Suspenso enquanto vigorar o plano de contingência 

– COVID-19) 1 (um) vencedor Sénior, 1 (um) vencedor Net (que prevalece sobre o Sénior) e 1 (um) vencedor 

Gross (que prevalece sobre o net). 

Haverá duas classificações gerais: gross e net. 

Para cada uma das classificações gerais contarão os melhores 7 (SETE) resultados de cada jogador (ou a 

totalidade, se for realizado um número igual ou inferior a 7 provas). Aos jogadores participantes em cada 

prova da Taça Pedro & Inês 2021 serão atribuídos pontos. Estes são os pontos alcançados na pontuação 

Gross e Net. 
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Em cada torneio e em caso de 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 P&P exato mais baixo, no caso da classificação net, e 

ao Handicap P&P exato mais alto, no caso da classificação gross. 

A classificação final será obtida pela soma dos pontos das provas selecionadas de acordo com o critério atrás 

referido, e serão premiadas as seguintes classificações: 

Taça Pedro & Inês 2021 Gross: 3 (três) primeiros classificados * 

Taça Pedro & Inês 2021 Net: 3 (três) primeiros classificados * 

* Os prémios não são acumuláveis, sendo primeiro atribuídos à classificação Gross 

No caso de não ser possível apurar os três primeiros classificados na Taça Pedro & Inês 2021, por se verificar 

um empate entre dois ou mais jogadores, será estabelecida a classificação final atendendo ao valor, em 

pontos, mais elevado obtido numa prova. Se prevalecer o empate, a classificação será em função do maior 

número de participações nos torneios. 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, 

após o que se efetuará um sorteio, caso o empate continue a manter-se. 

6. Provas da Taça Pedro & Inês 2021 

7/abr 1º Taça Pedro Inês QL 
21/abr 2º Taça Pedro Inês QL 
28/abr 3º Taça Pedro Inês QL 
12/mai 4º Taça Pedro Inês QL 
26/mai 5º Taça Pedro Inês QL 
9/jun 6º Taça Pedro Inês QL 

16/jun 7º Taça Pedro Inês QL 
23/jun 8º Taça Pedro Inês QL 
7/jul 9º Taça Pedro Inês QL 

21/jul 10º Taça Pedro Inês QL 
25/ago 11ª Taça Pedro e Inês QL 
8/set 12ª Taça Pedro Inês QL 

22/set 13ª Taça Pedro Inês QL 
5/out 14ª Taça Pedro Inês QL 

27/out 15ª Taça Pedro Inês QL 
10/nov 16ª Taça Pedro Inês QL 
24/nov 17ª Taça Pedro Inês QL 

 

7. Prémios e ofertas 

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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8. Aparelhos de Medição de distância  

É permitido o uso de aparelho que faça a medição de distâncias. É proibido o uso de tal aparelho com a 

função que possa afectar a forma de jogar (declives, vento etc.) ligada. Neste caso o jogador incorre na 

penalidade prevista na regra 14-3 (desclassificação). 

 

9. Suspensão da prova 

No caso de uma prova ser temporariamente suspensa devido à ocorrencia de situações perigosas (por 

exemplo relâmpagos, trovoada eminente, etc.) o jogador deve interromper o seu jogo imediatamente. A 

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

10.  Resultado da prova - prova encerrada 

Considera-se que o resultado da prova foi oficialmente anunciado, quando a folha de resultados finais for 

colocada no painel reservado a esse efeito. 

Considera-se a prova encerrada passados 15 minutos do resultado da prova ter sido colocado no placard da 

Academia. 

11.  Mau comportamento 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A comissão técnica reserva o direito de agir em 

conformidade.  

12. 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;  

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) 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. 

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

f) Cada jogador é responsável por reparar os seus divots bem como os pitchmarks nos greens;  



 

Regulamento da Taça Pedro & Inês 2021 | Quinta das Lágrimas – Clube de Golfe  

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

 

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

de golfe;  

h) 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;  

i) O nº máximo de jogadores por formação é três. 

j) A leitura do ponto 12 deste regulamento não invalida a leitura atenta do Plano de Contingência do Clube 

 

13. Anulação e alteração da competição 

A comissão Técnica 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. 

 

 

A Comissão Técnica da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 


