
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento do Torneio da Taça do Clube The Silver Coast Golf Club 

-  Dolce Campo Real 

 
Data:07 & 08 de Setembro 

Campo: Campo Real 

Hora: 9 horas - Shotgun 
 
Green-fee: 

Full Membership -  Isentos 
Sócios de Semana – 20 € 
Detentores de Vouchers Pré-Comprados– 1 Voucher  
Convidados -  25 € (não entrando para as Classificações Oficiais 
SilverCoast) 
 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de 
Aplicação Permanente da FPG e das Regras Locais, é estabelecido o presente 
Regulamento: 
 
1 – DEFINIÇÃO 
A Taça do Clube é organizada pelo Clube de Golfe The Silver Coast Golf Club, 
disputando-se no Campo Real nos dias 07 e 08 de Setembro de 2019. 
 
2 – PARTICIPAÇÃO 
A competição é exclusiva para os associados do Clube The Silver Coast Golf Club, 
filiados na FPG e com handicap EGA atualizado. As provas são também abertas a 
convidados filiados na FPG e com handicap EGA atualizado, não contando, no 
entanto, os seus resultados para a classificação da Taça do Clube. Os associados 
com HCP noutra federação internacional deverão fazer prova do mesmo. 
 
3 – MODALIDADE 
A Taça do Clube é disputada na modalidade Medal Net, agregada 2 dias. Handicap 
máximo para Homens 28 e para Senhoras 36. Poderão participar os sócios com 
handicap de Clube (não contando o resultado para a classificação). 
 
4 – SAÍDAS 
O Draw será publicado até às 17 horas das vésperas do início da prova, no site do 
Clube e no placard dos sócios. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
As saídas serão feitas em shotgun a partir das 09.00 h, ou outra hora anunciada 
previamente à publicação do Draw. 
O Draw para o 2º dia será elaborado com base na classificação do 1º dia e será 
publicado até às 19 horas do 1º dia de prova. 
 
5 – CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 
O vencedor da classificação agregada 2 dias será o vencedor da Taça do Clube, 
vendo o seu nome gravado no Troféu permanente existente no Clube após o final 
do ano. 
 
6 – EMPATES 
O desempate será feito através da aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 
Handicap EGA mais baixo, últimos 9, 6, 3 e último buraco e sorteio. 
 
7 – REGRAS 
Aplicam-se as regras do Royal and Ancient Golf of St. Andrews, as Regras locais 
do Clube e ainda as regras específicas para a prova definidas pela Comissão 
Técnica. 
 
8 – ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 
Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá complementar ou alterar o presente 
Regulamento ou cancelar qualquer dos Torneios. 
 
9 – RECLAMAÇÕES 
Os jogadores poderão reclamar os seus resultados junto da Comissão Técnica: 
  - Até 15 minutos após a publicação dos resultados 
  - Até dois dias após a afixação dos resultados no site do Clube, para efeitos 
de classificação final. 
 
10 – COMISSÃO TÉCNICA 
A Comissão Técnica da prova é a Comissão Técnica do Clube de Golfe. 


