Campeonato de Match Play 2019

REGULAMENTO
1 - O Campeonato de Match Play 2019 do GDST é uma prova por buracos, individual, reservada a
todos os sócios, considerando o handicap EGA máximo de 36 para homens e senhoras e é
disputado na modalidade match play medal net.
2 - Não tendo sido definido antecipadamente um critério objetivo, o escalonamento dos jogadores
será feito a partir da sua ordenação por sorteio, do seguinte modo,




1/8 Final – nesta fase o 1º (número de ordem mais baixo atribuído por sorteio) joga com o
2º, o 3º com o 4º e assim sucessivamente. No caso de o número de insc
inscritos ser superior
a 16, haverá lugar antes desta fase a pré
pré-eliminatória(s),
eliminatória(s), assim: o último (jogador com
número de ordem mais alto) joga com penúltimo, o antepenúltimo com o que o precede, e
assim sucessivamente de modo a que se atinja a quantidade de jo
jogadores
gadores igual a 16. No
caso de o número de jogadores inscritos ser inferior a 16 e impar, o jogador de número de
ordem mais alto fica automaticamente apurado para a fase seguinte.
No início das restantes fases, sempre que o número total de jogadores seja íímpar,
determina-se
se por sorteio o jogador que fica automaticamente apurado, sendo que se este
jogador não for o último do “Draw”, há lugar à redefinição dos adversários como a seguir
se indica. O jogador assim apurado, sai da sua posição no “Draw”, os resta
restantes jogadores
colocados abaixo da posição agora vaga sobem ordenadamente uma posição e o dito
jogador toma a última posição.

3 - O desenrolar da prova poderá ser observado esquematicamente num quadro contendo todos
os matches, que será publicado no site de
e acordo com as seguintes datas limite:






Pré-eliminatória
eliminatória (caso exista) até 31 de março
1/8 Final: até 31 de julho
1/4 Final: até 30 de setembro
1/2 Final: até 31 de outubro
Final: no torneio de Natal

4 - Cada eliminatória é decidida em competição direta en
entre
tre 2 jogadores, apurando-se
apurando
para a fase
seguinte os jogadores que vencerem os seus matches.
5 - Em cada match, a partir dos handicaps de jogo definido pelo campo, deve o jogador com hcp
mais baixo conceder abono ao jogador com hcp mais alto. O abono corre
corresponde
sponde à diferença entre
os handicaps de jogo dos jogadores e será concedido nos buracos de maior dificuldade (segundo
o stroke index do campo), até perfazer o nº de pancadas de abono. Cada buraco é ganho pelo
jogador que meter a bola no buraco em menos pa
pancadas,
ncadas, considerando o eventual abono.
6 - Em caso de empate no final dos 18 buracos, torna
torna-se
se necessário recorrer a um playoff, a partir
do buraco onde a partida teve o seu início.
7 - Os jogadores acordarão entre si o campo e a data do match, tendo presente a data limite
relativa a cada eliminatória e respeitando o seguinte:



Os resultados devem ser imediatamente comunicados pelos dois jogadores ao Clube via
correio eletrónico, de modo a serem conhecidos até ao fim do mês relativo a cada
eliminatória, sob pena de serem ambos eliminados.
Se a eliminatória não se realizar até à data limite estipulada, os jogadores devem informar
o Clube dos motivos que estiveram na base dessa impossibilidade.
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No caso de não comparência de um dos jogadores, considera
considera-se apurado
automaticamente o seu oponente. Na eventualidade de não comparência da dupla,
consideram-se
se eliminados automaticamente os dois jogadores.
Caso os jogadores não cheguem a acordo quanto à escolha de campo
campo, o Clube define
desde já a Beloura como o campo base para realização dos matches nestas condições.

8 - Os finalistas devem assumir até 15 dias antes da Final a responsabilidade de disputarem a
mesma na data marcada. Na impossibilidade de algum dos finalis
finalistas
tas disputar a Final, o mesmo
será substituído pelo último jogador disponível que eliminou.
9 - Aos jogadores que disputem a final do Campeonato serão atribuídos os respetivos troféus de
Campeão e de Vice-campeão
campeão do Match Play 2019.
10 - Caso se justifique,, o Clube poderá completar ou alterar este Regulamento, assim como
resolver de modo definitivo qualquer diferendo que surja no desenrolar do Campeonato.
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