
 

Taça das Famílias e Amigos 2022 

 
10 de dezembro de 2022 

 

 

Regulamento 
 

1. Participantes: Prova aberta a todos (as) sócios (as) e a não sócios (as), com Handicap 

WHS atualizado até ao máximo de 36,0 (Homens) e 36,0 (Senhoras). 

 

2. Inscrições: Devem ser feitas através do nosso e-mail geral@estelagolf.pt, pelo site 

www.estelagolf.pt ou por telefone: 252 601 814, indicando o nome e apelidos, número 

da licença F.P.G., clube e e-mail. As inscrições encerram no 09 de dezembro pelas 

12h00. 

 

3. Modalidade de Jogo:  

 

o Competição de pares Stableford 18 Buracos na modalidade “Four Ball - Better 

Ball”; 

o Handicap de jogo – Cada parceiro recebe 90% do seu handicap de jogo; 

o Cada parceiro joga a sua bola, registando-se sempre os resultados individuais 

de cada parceiro, em cada buraco, para efeitos de apuramento final do resultado 

Net e Gross da equipa na Competição; 

o A classificação geral, será ordenada em Stableford Gross e Net, tendo por base 

apenas o referido abono recebido de 90% dos handicaps de jogo; 

o Saídas das Marcas Amarelas para os Homens e das Vermelhas para as 

Senhoras, Marcas Roxas e Verdes para juniores Sub 10 e 12. 

 

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. 

 

De realçar para esta modalidade: 

 

4.1 - Os jogadores/parceiros devem apresentar-se no Tee de Saída, 10 minutos 

antes da hora marcada para a sua partida; 

 

4.2 - Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de 

desclassificação prevista na Regra 5.3.A, se ambos os jogadores/parceiros 
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chegarem ao ponto de partida, prontos para jogar, dentro de cinco minutos 

depois da sua hora de partida, a penalidade por não saírem à hora prevista é: 

Duas pancadas de penalidade no primeiro buraco, por se tratar de uma 

competição por pancadas, em vez da desclassificação; 

 

4.3 - Se um parceiro não jogar o buraco até ao fim, não há penalidade; 

 

4.4 - Representação da Equipa / Parceiros: Uma equipa pode ser representada 

por qualquer dos jogadores / parceiros em toda ou qualquer parte da volta 

convencional, não sendo necessário, a presença de ambos jogadores / 

parceiros. Um jogador / parceiro ausente, pode juntar-se ao seu parceiro entre 

dois buracos, mas não durante o jogo de um buraco; 

 

4.5 - Registo de resultados: Será distribuído apenas um cartão por equipa. O 

marcador é obrigado a registar em cada buraco o número total (bruto) de 

pancadas dadas por cada um dos parceiros da equipa concorrente. O resultado 

bruto marcado em cada buraco tem que ser identificável com o jogador / parceiro 

que o fez, caso contrário, a equipa é desclassificada; 

 

 

5. Prémios:  

 

o 1.º Gross Geral; 

o 1.º Net Descendentes (Pai e filho, Avô e neto); 

o 1.º Net Irmãos; 

o 1.º Net Casais; 

o 1.º Net Amigos; 

 

Estes Prémios não são acumuláveis, prevalecendo a classificação Gross sobre a 

Net.  

 

6. Situações de Desempate: Em caso de empate nas classificações Gross e Net, o 

desempate será feito da seguinte forma: 
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I. Em caso de empate o desempate será feito sucessivamente pelo melhor 

resultado obtido nos últimos 9, últimos 6, últimos 3 buracos do campo, e 

finalmente pelo melhor resultado obtido no buraco 18, mesmo que o início do 

torneio seja em sistema shot-gun ou em sistema de saídas do tee do 1 e / ou do 

tee do 10. 

 

II. Se ainda assim o empate persistir, será resolvido da seguinte forma: 

 

a) No apuramento do Premiado Gross, será vencedor a equipa com a média de 

Handicap mais alta dos pares em questão; 

b) No apuramento dos diversos Premiados Net, será vencedora a equipa com a 

média de Handicap mais baixa dos pares em questão; 

 

III. Se ainda assim o empate persistir o desempate, será resolvido por sorteio. 

 

7. Valor da Inscrição com Bar de Campo:  

 

o Sócios Adultos: € 18,00 

o Sócios Juniores: € 10,00  

o Não Sócio Adulto: € 50,00 

o Não Sócio Júnior: € 30,00 

 

8. Draw: Consulte o draw em www.estelagolf.pt 

 

9. 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. 

 

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

http://www.estelagolf.pt/

