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Regulamento 

 

1. Participantes: Prova aberta a todos os sócios com home club Estela Golf Club, que 

participaram nas provas pontuáveis no Ranking Estela 2019, com “Handicap EGA Activo” 

máximo 26,0 para senhoras e 20,0 para homens. 

 

2. Inscrições: Ficam imediatamente inscritos neste apuramento, todos os jogadores 

classificados no ranking Estela 2019, sendo que a ultima prova pontuável será a Taça dos 

Campeões e Campeãs. 

 

• Senhoras: 

o Match Play Gross, para as 4 primeiras classificadas no Ranking Estela 2019 da 

classificação Gross. 

o Match Play Net, para as 4 primeiras classificadas no Ranking Estela 2019 da 

classificação Net. 

o Saídas dos Tees Vermelhos; 

• Homens: 

o Match Play Gross, para os 8 primeiros classificados no Ranking Estela 2019 da 

classificação Gross. 

o Match Play Net, para os 16 primeiros classificados no Ranking Estela 2019 da 

classificação Net. 

o Saídas dos Tees Amarelos; 

 

3. Modalidade de Jogo: 

 

• Campeão / Campeã do Clube Gross – Match Play sem HCP  

• Campeão / Campeã do Clube Net – Match Play com ¾ da diferença total entre os 

handicaps de jogo dos dois jogadores, sendo que a diferença de handicap será 

atribuída pelos buracos de maior dificuldade, começando pelo Stroke Index 1, e 

sucessivamente, até esgotar a mesma. 

• Final da Campeã do Clube Gross – 18 Buracos Match Play sem HCP / Tees Saída 

Amarelos/Azuis.  
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• Final do Campeão do Clube Gross – 36 Buracos Match Play sem HCP / Tees 

Saída Brancos.  

 

4. Regras: As regras a aplicar são as aprovadas pela R&A Rules Limited, conjuntamente 

com o Estatuto de Amador e Regras locais que forem aprovadas pela Comissão Técnica 

da Prova. 

 

5. Prémios (apenas para sócios com Home Club no EGC):  

 

• Campeão Gross: Voucher de 50% de desconto na anuidade do Clube 2020 e 

lugar de estacionamento reservado. 

• Campeã Gross: Voucher de 50% de desconto na anuidade do Clube 2020 e lugar 

de estacionamento reservado. 

• Campeão Net: Voucher de 50% de desconto na anuidade do Clube 2020 e lugar 

de estacionamento reservado. 

• Campeã Net: Voucher de 50% de desconto na anuidade do Clube 2020 

 

Notas:  

• Ao contrario dos últimos anos, os sócios apurados não serão substituídos pelo 

jogador(a) imediatamente classificado(a), caso o mesmo não pretenda jogar a 

competição. 

• Será obrigatório informar na secretaria a data e hora a que pretendem marcar o 

Match, pois caso não aconteça poder-se-á invalidar o mesmo.  

• O jogador que não estiver presente no Tee de saída à hora marcada para iniciar a 

sua partida, perde imediatamente o seu Match, a favor do seu adversário, que se 

apresentou no Tee à hora pré-acordada.  

 

12. Anulação e alteração ao regulamento: Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá 

completar ou alterar o presente regulamento, anular, suspender ou cancelar o torneio. A 

sua decisão será soberana. 

 

 

13. Comissão Técnica da Prova: A do Estela Golf Club. 


