
 
 

SANTO ESTÊVÃO GOLFE 
 
 

REGULAMENTO  

CAMPEONATO PARES SEG CLUBE POWERED BY “INTERNATIONAL PAIRS” 

 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação 
Permanente e Regras Locais, é estabelecido o seguinte regulamento 
 
1. PARTICIPAÇÃO  

O Campeonato de Pares SEG é aberto a todos os jogadores filiados na Federação 
Portuguesa de Golfe com handicap WHS válido 

2. MODALIDADE 

Foursomes (1º Dia): O handicap do par é obtido através do cálculo da soma de 

50% do handicap de jogo de cada jogador. Pancadas alternadas em que um 

dos elementos do par sai nos buracos ímpares e o outro nos pares. 

Fourball Aggregate (2º Dia) - 95% handicap de jogo de cada jogador – O 

resultado é a soma dos pontos obtidos por cada um dos elementos do par. 

3. FORMATO DO TORNEIO 

 O torneio realiza-se em dois dias, 5 e 6 de junho 2021 
 1º dia disputa-se em Foursomes net e gross 
 2º dia disputa-se em Fourball Aggregate net e gross 

 
 A Pontuação final é obtida através da soma dos resultados stableford dos dois dias. 



 

 4. PRÉMIOS 

 1º Gross – Inscrição na etapa em Santo Estevão do “International Pairs” – 11 
setembro + Troféus 

 2º Gross - Troféus 
 1º Net - Inscrição na etapa em Santo Estevão do “International Pairs” – 11 

setembro + Troféus 
 2º Net - Troféus 
 Prémio Longest Drive 2º dia 
 Prémio Nearest to the pin 2º dia 
 Prémio Hole In one 2º dia 
 Tômbola 

 

5. MARCAS  

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

seguintes:  

 Homens– Amarelas  
 Senhoras – Vermelhas  
 Menores de 10 Anos - Vermelhas  

 
6. DESEMPATES  

Em caso de empate no final das duas voltas, tanto o vencedor gross como o net 

serão apurados através de play-off no buraco 18, na modalidade Foursomes, que será 

repetido as vezes necessárias até encontrar o vencedor. 

 

7. COMISSÃO TÉCNICA 

  João Pedro Themudo  

  Valter Carvalho 

  Pedro Póvoas (Capitão Clube) 


