Regulamento
Taça APG José Paulo Pina Manso
2017
Nos termos da Regra 33-1, a Associação Portuguesa de Greenkeepers, entidade organizadora da
Taça APG José Paulo Pina Manso 2017, estabelece o seguinte REGULAMENTO:

MODALIDADE
O torneio será jogado em Stableford na seguinte variante de «Texas Scramble»:
• A equipa é formada por 2 jogadores - Pares
• 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 oito saídas por jogador numa volta de 18 buracos;
Depois de um dos parceiros esgotar as 10 saídas máximas que são permitidas, terá de
ser escolhida a bola de saída do jogador que ainda não completou as oito. 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; excepto se a 1ª bola jogada estiver no bunker, devendo nesse caso o local da 1ª
bola ser reconstituído e a 2ª bola colocada nesse local.
• 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 essa bola alternadamente, até acabarem o buraco, jogando primeiro o
jogador cuja bola não foi escolhida; a bola escolhida não pode ser trocada por outra,
incluindo a bola levantada, excepto quando as Regras o permitem.
•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;
• A pontuação de cada par é a que corresponder à pontuação Stableford net calculados
com ¾ do handicap de jogo dos jogadores que constituem o par;

HANDICAPS
• O handicap máximo para homens é de 28.0 EGA, sendo, no entanto, é permitida a
participação a jogadores com handicap válido superior. Os jogadores com handicaps
de 28,1 EGA e superiores serão considerados como tendo 28,0 EGA.
• O handicap máximo para senhoras é de 36.0 EGA, sendo, no entanto, é permitida a
participação a jogadoras com handicap válido superior. As jogadoras com handicaps de
36,1 EGA e superiores serão considerados como tendo 36,0 EGA.
COMISSÃO DE CAMPEONATO
Joaquim Marmelo (APG)
António MIranda (APG)
Representante do Campo de Golfe onde a prova se disputar
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