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Regulamento 

 Campeonato de Match Play 2023 

 

Modalidade:  Match Play (Jogo por Buracos) 
   
Regulamento:  O cabeça de match (classificados do 1 ao 16 na primeira fase, e o vencedor 

dos matches ímpares para as fases seguintes) é responsável por propor ao 
seu oponente 4 datas diferentes para a realização do match nas 72 horas 
após a publicação da tabela de Matchplay, ou após o último dia da última 
fase. O oponente deve confirmar qual das datas prefere e na 
impossibilidade de poder respeitar qualquer das datas propostas deve 
contrapropor novas datas num prazo de 72 horas.   
 
Se no decurso das fases eliminatórias, o prazo limite para a conclusão das 
mesmas tiver sido atingido sem que todas as partidas tenham sido 
realizadas, a passagem para a fase seguinte far-se-á da seguinte forma: 

1- Se o cabeça de match propôs datas e não recebeu resposta, passa 
o cabeça de match para a fase seguinte; 

2- Se o cabeça de match não fez qualquer proposta, passa o oponente 
para a fase seguinte; 

3- Tendo sido feitas propostas e contrapropostas sem se ter chegado 
a acordo a Comissão Técnica responsabiliza-se pela marcação de 
uma data e hora para conclusão do Match, que será comunicada 
aos jogadores. O jogador(es) que faltar(em) na data estipulada pela 
Direção do Clube de Golfe de Belas o CGB será(ão) 
DESCLASSIFICADO(S). 

 
Penalidade por Incumprimento de Condição Estabelecida no Regulamento: 
Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação 
de qualquer condição estabelecida implica a DESCLASSIFICAÇÃO DO 
JOGADOR. 

   
Marcas de saída:  Homens – Amarelas 

Senhoras – Vermelhas 
   
Handicap WHS:  Será considerado apenas 75% da diferença do handicap de jogo. O jogador 

com handicap mais baixo joga em Scratch (0), e o outro jogador com 75% da 
diferença de handicap. 

   
Qualificação para handicap:  Não 
   
Jogadores:  Máximo 32 Jogadores. 
   
Hora de saída:  Saída às 08:30 em shotgun. 
   
Data de inscrições:  As inscrições abrem 10 dias antes da competição e devem ser feitas até às 

11:59 do Quarta-feira que antecede a data do torneio, através do link 
online. 
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Qualificação dos jogadores:  O quadro inicial da competição, correspondente aos (1/16) Dezasseis avos 
de Final, é formado pelos 32 (trinta e dois) Subscritores do Clube de Golfe 
de Belas apurados no Torneio 2ª Ordem de Mérito, agrupados com o 
seguinte esquema: 

01  vs  32 
16  vs  17 
08  vs  25 
09  vs  24 
04  vs  29 
13  vs  20 
05  vs  28 
12  vs  21 

02  vs  31 
15  vs  18 
07  vs  26 
10  vs  23 
03  vs  30 
14  vs  19 
06  vs  27 
11  vs  22 

 

   
Prioridade das inscrições:  Sócios “Premium” 

Sócios “Premium” Juniores com handicap até 28,0, inclusive 
Sócios “Midweek” 
Sócios “Premium” Juniores com hcp igual ou superior a 28,1 

   
Prémios:  Campeã(o) Match Play 

Vice-Campeã(o) Match Play 
 
Nota: os profissionais, instrutores ou professores de golfe não se qualificam 
para a classificação. 
Os prémios serão distribuídos no almoço do Torneio de Natal e 
encerramento da época. 

 
 

  

Entrega e devolução do cartão de 
resultados: 

 O resultado do Match deve ser comunicado tão cedo quanto possível pelo 
jogador vencedor ao Comité Técnico ou à Receção do Golfe. 

   
Desempates:  Se no final dos 18 buracos o match estiver A/S (“all-square” ou empatado), 

o match prolonga-se começando no primeiro buraco, mas sem pancadas de 
abono para o handicap mais baixo, sendo vencedor o primeiro jogador a 
ganhar um buraco (vulgo, “morte súbita”). 

   
Fecho da competição:  A competição declara-se encerrada após a publicação dos resultados oficiais 

no Datagolf (ver informação do torneio). 
   
Regras:  As Regras de Golfe do Royal & Ancient Club of St. Andrews, as Regras Locais 

de Aplicação Permanente, e as regras locais temporárias que venham a ser 
estabelecidas pela Comissão Técnica. 

   
Informação do torneio:  A informação oficial da competição (datas, regulamento, “Draw” e 

resultados) estará disponível em: 
https://www.belasclubedecampo.pt/golfe/clube-de-golfe/ 

   
Comissão técnica:  António Varela  

José Carlos Sousa 
Representante da Direção do Campo 

   
Disposições finais:  Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Técnica, 

em conformidade com as Regras de Golfe do Royal and Ancient Golf of St. 
Andrews. 
 
A Comissão Técnica reserva-se o direito de, em qualquer momento, alterar 
o presente Regulamento, suspender ou cancelar a competição. 

 

https://www.belasclubedecampo.pt/golfe/clube-de-golfe/

