
 
OPORTO GOLF CLUB 

 

TAÇA KENDALL  
1 e 2 de Junho de 2019 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

1. Esta prova é aberta a jogadores de todos os Clubes filiados na Federação 
Portuguesa de Golfe e também a estrangeiros filiados nas respectivas Federações, 
desde que apresentem certificado comprovativo de "handicap" com data não 
anterior em mais de um mês à data do início da prova; 

 
2. É disputada na modalidade de "Stroke-Play”, singulares homens, em 36 buracos, 

sendo interdita a jogadores com “handicap” superior a 12 (ega 11,2); 
 
3. Será declarado vencedor o jogador que apresentar o melhor resultado "gross" no 

cartão devidamente preenchido; 
 
4. Em caso de empate para o primeiro lugar ao fim dos 36 buracos, os jogadores 

empatados disputam um “Sudden-Death Play-Off” no percurso indicado pela 
Comissão Tecnica para esse efeito; 

 
5. Em caso de empate para os restantes lugares, desempatem os últimos 18 buracos 

da prova; persistindo o empate, desempatam sucessivamente os últimos 9 
buracos, últimos 6 buracos, últimos 3 buracos e último buraco; persistindo o 
empate, será declarado vencedor o jogador de “handicap” mais baixo de entre os 
jogadores empatados; se ainda assim o empate se mantiver, será sorteado o 
vencedor. 

 
6. Inscrições: Deverão chegar ao Oporto Golf Club, por e-mail, fax ou inscição on-line 

(www.oportogolfclub.com) até às 12h00 do dia 30 de Maio de 2019.  
      Para efeitos de aceitação de um jogador na Prova, será considerado o respectivo     
      “handicap”, que conste no servidor da FPG no dia do encerramento das inscrições. 
 
 
7.   Valor de Inscrição: 

 Sócios OGC:  

- Jogadores até 18 anos   - € 10,00 
- Jogadores 19 – 23 anos   - € 15,00 
- Jogadores com mais de 23 anos - € 20,00  
 
Não Sócios: 

-  Jogadores até 18 anos   - € 10,00 
-  Jogadores 19 até 23 anos  - € 15,00 
-  Jogadores com mais de 23 anos - € 50,00 



                                                                                   
A COMISSÃO TÉCNICA 


