
 
 

SANTO ESTÊVÃO GOLFE 
 
 

REGULAMENTO  

CAMPEONATO PARES SEG CLUBE 

 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação 

Permanente e Regras Locais da Federação Portuguesa de Golfe, é estabelecido o 

seguinte Regulamento:  

 

1. PARTICIPAÇÃO  

O Campeonato de Pares SEG é aberto a todos os jogadores filiados na Federação 
Portuguesa de Golfe.  

2. MODALIDADE 

Texas Scramble: O handicap do par é obtido através do calculo de 60% do handicap mais 

baixo e 40% do handicap mais alto depois de reduzidos  ¾ do handicap de jogo. 

Cada par joga duas bolas do ponto de partida (ordem de saída opcional entre os dois 

jogadores), optando pela melhor bola (no entendimento da equipa); É obrigatório o 

aproveitamento de um mínimo de NOVE saídas por jogador numa volta de 18 buracos; 

Depois de um dos parceiros esgotar as 9 saídas máximas que são permitidas, terá de ser 

escolhida a bola de saída do jogador que ainda não completou as NOVE. Na sua 

impossibilidade, o buraco é dado como furado. 



Escolhida a melhor bola, os dois jogadores voltam a jogar duas bolas desse local, sendo 

a 1ª jogada tal como está pelo jogador que a jogou e a 2ª colocada à distância máxima 

de um cartão de resultados oficial da prova do local onde estava a 1ª, não mais perto do 

buraco.O procedimento será igual nas áreas de penalidade e nos obstáculos de areia, 

mas nestes dois casos a bola tem de ser colocada dentro da área de penalidade ou 

obstáculo de areia. No bunker, o segundo jogador pode alisar a areia com o ancinho 

antes de colocar a sua bola.    

O mesmo procedimento será repetido até chegarem ao green;  

A partir do momento em que escolhem uma bola que esteja no green (e não no ‘avant 

green’), jogam dessa posição alternadamente, até acabarem o buraco, jogando primeiro 

o jogador cuja bola não foi escolhida; como as regras sanitárias aconselham a que não 

se partilhe a bola, o primeiro jogador a jogar no green pode marcar a bola do parceiro, 

este levantá-la, e depois o jogador colocar a sua bola. Este processo pode ser repetido 

até à conclusão do buraco. 

Se a bola que foi jogada no green voltar a sair do mesmo, os jogadores terão de 

continuar a jogar alternadamente, não tendo direito a jogar os dois.  

A violação destas regras corresponde à desclassificação no buraco em que a violação 

ocorreu;  

  

 4. PRÉMIOS 

 - Vencedor: Inscrição WCGC 2022 (custo aproximado de 180€) + Troféu. 

 - 2º lugar: Troféu; 

 - Prémio Longest Drive; 

 - Prémio Nearest to the pin. 

 - Prémio Hole In one; 

 - Tômbola 

  



5. MARCAS  

Sempre que as condições do Campo o permitam, as marcas de saída serão os 

seguintes:  

Homens– Amarelas  

Senhoras – Vermelhas  

6. DESEMPATES  

Em caso de empate o vencedor será o par que tiver a média mais baixa dos 

handicaps em net e a média mais alta em gross, se o empate subsistir o desempate será 

pelos últimos 9, 6, 3 e 1, caso o empate subsista será realizado um sorteio 

 

7. COMISSÃO TÉCNICA 

  João Pedro Themudo (Diretor Campo) 

  Pedro Póvoas (Capitão Clube) 

  Valter Carvalho (Comissão de Handicaps) 

 


