
 

 

TAÇA CARLOS ALBERTO FERREIRA 
 
 

REGULAMENTO 
 
 
Nos termos da Regra de Golfe 33-1, é estabelecido o seguinte regulamento para a TAÇA 
CARLOS ALBERTO FERREIRA, competição a realizar anualmente entre jogadores do C5F do 
Club de Golf de Miramar (CGM) e dos seniores do Clube de Golfe de Viseu (CGV), e 
respetivos convidados. 

1. PARTICIPAÇÃO 

A competição é aberta a sócios seniores do CGM e CGV, podenda cada equipa incluir até 3 
sócios mid amateurs. Todos deverão estar filiados na Federação Portuguesa de Golfe. 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições para cada uma das provas da competição encerram às 12:00 horas do terceiro 
dia anterior ao início de cada prova. 

Para a prova a realizar em Miramar, o limite máximo de participantes é de 48 jogadores. 

Caso o número de inscrições ultrapasse este limite, a seleção dos jogadores é feita pela 
ordem de inscrição, em cada clube, sendo que cada clube terá sempre a garantia de 
inscrever no mínimo 20 jogadores. 

3. MODALIDADE 

A competição é disputada por equipas, em 2 torneios anuais, 18 buracos cada, Stableford 
full handicap. Um dos torneios será disputado em Miramar e o outro em Viseu 
(Montebelo), em datas a acordar pelos dois clubes. 

4. HORA DE SAÍDA 

A saída é em shot gun às 9:00 horas. 

5. TROFÉU  

A Taça é atribuída à equipa vencedora em cada edição da competição e ficará à guarda do 
respectivo Clube, até à edição do ano seguinte. 

6. RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES 

A pontuação de cada equipa, em cada uma das provas da competição, é a que resultar da 
soma das 10 melhores pontuações Stableford Net, calculadas individualmente. 

A equipa vencedora da Taça, em cada edição da competição, é a que obtiver maior soma 
das pontuações dos dois torneios, calculadas de acordo com o parágrafo anterior, 
independentemente de serem ou não os mesmos jogadores a pontuar. 



 

 

7. EMPATES 

Em caso de empate entre jogadores, em cada torneio, o desempate será feito 
sucessivamente pelos melhores 9, 6, 3 e último buracos. Se persistir, o desempate será 
feito a favor do handicap mais baixo. Se persistir, o desempate será feito por sorteio. 

Caso se verifique um empate na pontuação final das equipas, a Taça manter-se-á na posse 
do Clube que já a detenha até que uma das equipas seja vencedora de posterior edição da 
competição. 

8. HANDICAPS 

O handicap de jogo máximo para cada jogador é de 28,0, independentemente do handicap 
EGA que tiver na data de cada torneio. 

9. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO 

Na eventualidade de suspensão da competição por razões potencialmente perigosas, o 
jogador tem de descontinuar imediatamente o seu jogo. 

A suspensão da competição por razões potencialmente perigosas será assinalada por um 
toque prolongado de buzina. Quaisquer outras suspensões serão assinaladas por vários 
toques consecutivos e curtos de buzina. 

10. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá: 

- Completar ou alterar o presente regulamento 

- Suspender ou cancelar qualquer volta 

- Anular ou suspender a competição 

11. INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO 

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

12. REGRAS 

As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ansient Golf Club of St. Andrews, sem 
prejuízo das condições da competição e da aplicação permanente e regras locais da FPG e 
as regras locais fixadas pela Comissão Técnica 

13. COMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Técnica da Competição será composta por : José Miguel Mendes Ribeiro, 
Carlos Letra e Samuel Barros.  


