
        
 

Winners’ Cup 2022 
Regulamento 

 

Modalidade: “Stableford” 18 Buracos Shotgun – ¾ Hcp 
 

• Regras conforme “The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” e PCG&CC. Em caso de dúvida aplica-

se a regra 20.1  

• Regras locais: Regras de Inverno serão aplicadas; uma bola que está no “fairway”, poderá ser levantada, 

limpa e recolocada a uma distância de um cartão de jogo nunca mais perto do buraco. 

• No buraco nº6 a “Dropping Zone” situa-se à direita da vedação em frente ao “Green”. 

• Máximo de handicap EGA permitido: 28 para Homens, 36 senhoras e Juniores. 

• A atribuição do Hcp resulta da conversão do Hcp EGA/ CONGU, para o Hcp de jogo. 

• Saídas: “Tees” brancos para Homens e Juniores com Hcp igual ou inferior a 20, vermelhos para Senhoras e 

Juniores com Hcp superior a 20. 

• É permitida a utilização de aparelhos de medição, no entanto, os mesmos devem apenas medir as distâncias. 

Em nenhuma circunstância poderão medir outras condições tais como velocidade do vento ou direcção, o 

slope do terreno ou temperatura. 

• Em caso de empate, o vencedor será apurado pelo melhor resultado nos últimos 9 buracos, depois pelo 

melhor resultado dos últimos 6 buracos, melhor resultado dos últimos 3 buracos e melhor resultado do último 

buraco. Caso o empate se mantenha, será apurado o vencedor pelo Hcp mais baixo. 

• “Longest Drive” senhoras, homens e juniores no buraco nº 5 na 1ª volta. 

• “Nearest to the Pin” no buraco nº 9 na 2ª volta. 

• Os jogadores apurados para a “Winners Cup 2022”, caso não apresentem o respetivo certificado de Hcp 

válido, não serão considerados para a classificação final. 

• Menores de 18 anos não estarão habilitados para os prémios principais da final “Winners’ Cup 2022”, para 

o efeito, será oferecido um prémio alternativo. 

• Os convidados do torneio não estarão habilitados para os prémios principais da final “Winners’ Cup 2022”. 

• Prémios: 1º; 2º;3º Geral e 1º; 2º, 3º Juniores; 

             “Longest Drive” 1º lugar senhoras, 1º lugar homens e 1º lugar juniores;  

             “Nearest to the Pin” Geral. 

Rules 
• Rules according The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and PCG&CC. In case of doubt the rule 

20.1 will be applicable. 

• Local rules: Winter rules are applied; a ball that is on the fairway can be lifted, cleaned, and replaced with in 

the length of a score card never near the hole. 

• On hole nº6 the Dropping Zone is located at the right-hand side of the fence in front of the Green. 

• Maximum handicap EGA permitted: 28 for Men, 36 for Ladies and juniors. 

• The Hcp´s result from the conversion of Hcp EGA/ CONGU to the Game Hcp. 

• Tee off: white tees for Men and juniors with Hcp 20 or under, red for Ladies and juniors with Hcp over 20. 

• It is permitted the usage of Distance-Measuring Devices; however, the devices should measure distance only; 

it must not measure other conditions such as wind speed or direction, the slope of the ground or temperature. 

• In case of draw, the winner will be determined by the best score on the last 9 holes, then on the last 6 holes, 

last 3 holes and last hole. If still there is a draw, the winner will be determined by the lowest Hcp. 

• Longest Drive ladies, Men, and juniors on hole nº 5 on the front nine.  

• Nearest to the Pin on hole nº 9 on the back nine. 

• The players that will be entitled to play the “Winners’ Cup 2022”; in case the respective handicap 

certificates are not presented, they will be prevented from being included in the final qualification.     

• Players under 18, will not be eligible for the Winners’ Cup 2022 main prizes, however an alternative prize 

will be offered. 

• The tournament invitees will not be eligible for the Winners’ Cup 2022 main prizes. 

• Prizes: 1st; 2nd; 3rd place and 1st; 2nd; 3rd Junior. 

           Longest Drive 1st ladies, 1st Men and 1st juniors.  

           Nearest to the Pin General. 

           

Tehcnical Committee: Monia Bernardo, Miguel Boavida e Susana Soares.  


