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TERMOS DE COMPETIÇÃO 

 

Taça Internacional de P&P Dr. João Serpa Oliva 

Quinta das Lágrimas, 16 e 17 de
 
Outubro de 2021 

 

1. REGRAS 

A Taça Internacional Dr. João Serpa Oliva será realizada em conformidade com as regras aprovadas pelo R&A 

Rules Limited, as Regras Locais e Termos de Competição de Aplicação Permanente da FPG, Regulamentos de 

Competição da IPPA e as Regras Locais adicionais estabelecidas pela Comissão Técnica.  

2. A COMPETIÇÃO 

54 buracos stroke play 

16 Outubro : 1ª e 2ª voltas (36 buracos stroke play) 

17 Outubro : 3ª volta (18 buracos stroke play) 

3. ADMISSÃO 

Prova aberta a todas os jogadores filiados na Federação Portuguesa de Golfe ou Federações estrangeiras 

congéneres. Poderão ser convidados jogadores/clubes filiados na FIPPA. O handicap de P&P máximo de 

participação é 18. 

4. INSCRIÇÕES 

O número máximo de inscrições é de 72 jogadores. No caso de haver mais jogadores do que o limite 

estabelecido pelo presente regulamento, o princípio adotado para a exclusão será o handicap P&P mais alto. Em 

caso de igualdade será considerada a data e hora da receção da inscrição. 

As inscrições devem ser recebidas pelo email geral@quintadaslagrimasgolfe.pt até às 18h do dia 11 de Outubro. 

A lista será publicada no site oficial da FPG e IPPA. 

5. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

€ 40 – Data limite de inscrição 11 de Outubro 

Este valor inclui voltas de treino (no dia anterior) e de competição, Welcome Drink de sexta-feira e Jantar de 

sábado e cerimónia de entrega de prémios.  

 

6. PRÉMIOS 

1º Classificado (Trofeu + Voucher 500€),  

2º Classificado (Trofeu + Voucher 300€) 

3º Classificado (Trofeu + Voucher 225€) 

4º Classificado (Trofeu + Voucher 150€),  

5º Classificado (Trofeu + Voucher 100€) 

1ª Senhora (Trofeu + Voucher 75€) 

1º Sénior (Trofeu + Voucher 75€) 

1º Júnior (Trofeu + Voucher 75€) 

NOTA: Os Prémios não são acumuláveis – 

prevalece o prémio de maior valor 

Nota - Os seniores são todos os jogadores que completam 50 anos de idade no ano de 2021; 
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7. EMPATES 

No caso de um empate para a primeira posição, o critério de desempate será por playoff "morte súbita", jogado 

em conformidade com as regras IPPA. 

Para os restantes lugares, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 36, 27, 18, 9, 6, 3 e 

último buraco. Se persistir o empate, será resolvido por sorteio. 

8. NÃO É PERMITIDO  

 Caddies; 

 Jogadores menores de 18 anos de idade fumarem durante a volta convencional; 

 Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste 

Regulamento implica a Desclassificação do Jogador; 

Os casos omissos no Regulamento, serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica da Prova. 

9. ENTREGA DE PRÉMIOS 

Domingo 17 de Outubro, no final do torneio, haverá uma cerimónia de entrega de prémios. 

10. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA  

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após a afixação da folha de resultados 

finais no painel reservado para o efeito. 

11. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá: completar ou alterar o presente regulamento; suspender ou 

cancelar qualquer das voltas; anular ou cancelar a Taça Internacional Dr. João Serpa Oliva. 

12. MAU COMPORTAMENTO 

Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica reserva-se o direito de agir em 

conformidade.  

13. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS 

A comissão técnica nesta prova é constituída pelos seguintes elementos: Pedro Porto Aguiar, Pedro Iglésias, 

Hugo Espírito Santo. 


