
 

 

 

MATCH    QUADRANGULAR 

Montebelo - Viseu 

24 e 25 de Abril de 2022 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 

Nos termos das Regras de Golfe em vigor na FPG e aprovadas pela R&A e sem prejuízo 
das condições de Competição, Regras Locais e normas de conduta ajustadas à crise 
pandémica a divulgar oportunamente definidas pela comissão técnica, são 
estabelecidos os seguintes termos de competição: 
 

1. Participação 

Golf Club Atlântico  

Juvegolfe 

Quinta das Lágrimas Clube de Golfe 

XiraGolfe 

 

2. Formato da competição 

A competição será disputada por equipas/clubes em dois dias. 

Marcas de saída: amarelas para homens e vermelhas para senhoras 

1º dia. Apuramento para escalonamento das equipas para o dia 2 

Modalidade: 18 buracos individual por pancadas Medal Net ¾ hcp com o máximo 

de mais 4 pancadas que o par, por buraco, depois das quais o jogador deverá levantar a bola. 

Todos os jogadores inscritos pelos clubes, até 25 cada, serão organizados em formações 

de 4, 1 de cada equipa, por ordem de hcp. 

Resultados das equipas: somatório dos melhores 10 resultados individuais (Medal 

Net) de cada equipa.  

Desempates: equipa com melhor resultado individual; equipa com o 2º melhor 
resultado individual; etc 



 
2º dia. Apuramento da equipa campeã, da vice-campeã, do 3º e do 4º lugares 

Modalidade: Match entre a 1ª e 2ª equipas do dia 1 apura a equipa campeã e a vice-

campeã. Match entre a 3ª e 4ª equipas do dia 1 apura as equipas em 3º e 4º lugar. Cada 

equipa apresentará no máximo 12 jogadores. 

Plano de partidas: 

• 3 pares four ball better ball 

• 2 pares green somes 

• 2 singles 

As partidas singles, de 18 buracos, serão em jogo por buracos, Match Play, com 75% de 

hcp de campo. Os pares jogarão igualmente 18 buracos em Match Play com 75% de hcp 

de campo que resulte da média aritmética dos hcp WHS de cada jogador. 

Ordenação das partidas: lista ordenada entregue pelo capitão de equipa até 20 

minutos antes do 1º tee time do dia. 

Pontuação: A vitória em cada match vale 1 ponto, o empate ½ e a derrota 0. 

Desempates: a favor da equipa mais bem classificada no dia 1. 

 

3. Composição das equipas 

Cada clube nomeará um capitão de equipa que será ou não jogador e terá como tarefa 

a representação da sua equipa/clube. 

A equipa de cada clube será composta por associadas e associados do respetivo clube 

com licença da FPG ativa (com ou sem hcp no clube) e que por este sejam inscritos. 

Cada equipa terá um máximo de 25 jogadores inscritos e um mínimo de 12. 

São aceites handicaps até 36 para senhoras e 28 para homens da categoria sub 14 

inclusivé para cima. 

As inscrições serão efetuadas até 18 de Abril . São aceites substituições e acrescentos 

até às 20 horas dia anterior do início da competição. 

 



4. Prémios 

Serão atribuídos ao vencedor e aos restantes clubes a guarda dos troféus 

representativos das classificações obtidas até à realização da edição seguinte. Aos 

participantes serão atribuídos troféus representativos da participação no 

evento/equipa. 

 

5. Torneio dos excedentários 

No dia 2 da competição será realizado um torneio de golfe entre os jogadores que não 

participem nos Match Plays, na modalidade Stableford com prémios para os vencedores 

Net e Gross. 

 

6. Comissão Técnica 

 Os capitães das equipas em conjunto com um elemento designado pelo campo 

formarão a Comissão Técnica da competição. 

 

7. Alterações e anulação 

 Em qualquer momento a Comissão Técnica poderá: completar ou alterar o presente 

regulamento; anular ou cancelar a competição. 

23 de Março de 2022 

Os clubes participantes 


