
 
 

Match Play SEG CLUBE 2022 
SEG CLUBE SÓCIOS E CONVIDADOS 

 
TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

1. PARTICIPAÇÃO / DURAÇÃO: 
 

A prova é aberta a todos os jogadores, iniciados, com a quota em dia, filiados na F.P.G., com Índice de Handicap 
WHS e com licença de federado ativa, e decorrerá entre os dias 27 de Março e 13 de Novembro de 2022 

 
2. INSCRIÇÃO: 

 
Os jogadores deverão inscrever-se no “Match Play SEG CLUBE 2022” até dia 25/03/2022, por email, para 
golfesantoestevao@gmail.com, com indicação do número de federado, bem como do telefone e do e-mail. 

 
3. VALOR INSCRIÇÃO: 

 
Sócios: 20,00 € - fase de grupos – 5,00 € nos quartos-final, meias-finais e final 
Não sócios: 35,00 € - fase de grupos – 10,00 € nos quartos-final, meias-finais e final 

 
4. FORMATO: 

 
A competição será jogada por eliminatórias no sistema de “Match Play” em 18 buracos, singulares.  
Serão criados grupos de 4 ou 5 jogadores, em que todos jogam contra todos. 
A vitória vale 1 ponto, o empate 0,5 pontos e a derrota 0 pontos. 
No final da fase de grupos serão apurados para os quartos de final o primeiro ou os dois primeiros de cada grupo 
(em função da participação e dos números de grupos). 
Em caso de empate o primeiro critério de desempate será o confronto direto e se o empate subsistir será 
realizado um play-off no buraco nr. 1 do Pitch & Putt, que deverá ser repetido quantas vezes necessárias para 
encontrar um vencedor. 

 
5. HANDICAPS: 

 
Índice de Handicap WHS máximo permitido é 36,0 para Homens e Senhoras. 
O Jogador com handicap de jogo mais alto recebe 75% da diferença dos handicaps de jogo, atendendo às áreas de 
partida Homens – Amarelas e Senhoras – Vermelhas. 
Caso estejam em jogo mais que 18 pancadas durante uma volta: por exemplo 24 pancadas: Serão dadas 18 
pancadas, uma em cada buraco, e mais 6 (1 por buraco) do stroke 1 ao stroke 6. 

 
6. QUADRO DE ENCONTROS: 

 
O quadro de encontros será colocado no site do clube. 
Na fase de grupos, as partidas deverão ser combinadas entre os jogadores, tendo em atenção a data-limite para a 
realização de todos os encontros até dia 12 de Junho. 

 
7. ELIMINATÓRIAS: 

 
Foram definidas as seguintes datas-limite para a realização das eliminatórias: 
- Encontros dos grupos - data limite 12 de Junho. 
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- Quartos-final - Data Limite 17 de Julho. 
- Meia-final - Data Limite 25 de Setembro. 
- FINAL - Dia 13 de Novembro. 

 
I. Para efeito de marcação dos encontros, será disponibilizado aos jogadores o contacto dos seus oponentes (e-
mail e telefone). 
II. Todos os encontros devem ser comunicados ao SEG CLUBE antes do início dos mesmos. 
III. Os resultados devem ser imediatamente comunicados pelo vencedor na recepção do SEG CLUBE 
IV. No caso da eliminatória não se ter realizado até à data-limite, os dois oponentes ficam eliminados 
automaticamente. No caso da não comparência de um dos jogadores, ou na falta de resposta, considera-se 
apurado automaticamente o seu oponente.  

 
8. REGRAS: 

 
As regras são as aprovadas pelo R&A Rules Limited de acordo com os termos de competição e regras locais de 
aplicação permanente da FPG e as regras locais em vigor no campo. 

 
9. MARCAS DE SAÍDA: 

 
HOMENS – Tees Amarelos 
SENHORAS – Tees Vermelhos 

 
10. EMPATES DOS FINALISTAS: 

 
Em caso de se verificar um empate ao fim dos 18 buracos, os jogadores continuarão a jogar o percurso, pela 
mesma ordem, até haver um vencedor, por exemplo, até que um dos jogadores vença um buraco. 
Durante a continuação da partida, o jogador que recebeu pancadas durante a volta regulamentar recebe as 
mesmas pancadas nos mesmos buracos. 

 
11.  PRÉMIOS: 

 
Campeão: Troféu e Estadia 2 noites no Vale de Lobo e 1 GF (CNIG) 
Vice-campeão: Troféu 

  
 

12. PENALIDADES: 
 

Excepto quando o regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida 
implica a desclassificação do Jogador. 

 
13. ALTERAÇÃO TERMOS DA COMPETIÇÃO: 

 
Em qualquer altura a Comissão Técnica e/ou a direcção do Clube poderá: 
➢ Complementar ou alterar os Termos de Competição; 
➢ Anular ou cancelar qualquer das eliminatórias; 
➢ Alterar datas 
➢ Anular ou cancelar a competição 

 

 


