
TORNEIO DE DUPLAS DO SCCC – 2017

A diretoria do Santa Cruz Country Club, através de sua capitania de

golfe, visando diversificar e estimular a prática de golfe neste clube, resolve

promover novamente o Torneio de Duplas,  com as seguintes etapas nessas

datas específicas:

1) 07 de maio  : pontuação x 1 – Média Net

2) 10 de junho:   pontuação x 1 – Alternate Shot

3) 22 de julho :   pontuação x 1 –Best Ball

4) 26 de agosto :   pontuação x 1- Super ball

5) 21 de outubro:   pontuação x 1 - Stableford

NOVO FORMATO:

Visando uma nova fórmula para a disputa do Torneio de Duplas, este

ano, serão realizadas 5 etapas, todas com o mesmo peso de pontuação.

As modalidades a serem disputadas serão pré definidas pela capitania

de golfe e constam no calendário que será divulgado para os associados.

COMPOSIÇÃO DAS DUPLAS:

- As duplas poderão ser mistas ou não;

-  A  dupla  poderá  ser  formada  por  jogadores  (as)  de  diferentes

categorias de handicap, porém a dupla será inscrita para disputar na

categoria em que estiver inserido o jogador de menor handicap. Sendo

assim, jogadores com handicap maior do que o teto da categoria terão

que ajustar seu  handicap ao nível  mais alto que a categoria onde a

dupla tiver sido inscrita permitir.

CATEGORIAS:

O torneio será jogado nas seguintes categorias:

• scratch

• até 14 handicap index (0 à 16 handicap); 

• de 14.1 até 22.1 handicap index (16 a 24 handicap);



• de 22.2 handicap index (25 a 36 handicap);

TEES DE SAÍDA

Para  fins  de  inscrição,  a  dupla  que  tiver  jogadores  com  categorias

diferentes  prevalecerá  aquele  que  tiver  o  handicap  mais  baixo.  Cada

jogador sairá do tee de saída correspondente ao handicap do dia do jogo

(etapa).

• CAVALHEIROS 0 à 16 handicap :  TEE AZUL; 

• CAVALHEIROS 16 a 36 handicap: TEE  BRANCO  

• DAMAS – TEE VERMELHO

MODALIDADES:

“Alternate Shot”: a dupla, antes de começar o jogo, pré definirá qual

jogador irá bater a bola nos tee de saída pares e qual irá bater nos tee

de saídas ímpares, feito isso, segue-se tacadas alternadas até finalizar

o buraco jogado. O resultado final válido da etapa será o NET da dupla,

obtido do cartão do seguinte modo: do resultado Gross do cartão será

descontado  a  média  aritmética  obtida  entre  os  handicaps  dos

componentes da dupla. 

OBS: o jogo é de tacadas alternadas, portanto em nenhuma hipótese

(mesmo que a bola seja jogada para fora) o jogador poderá repetir a

tacada.

“Média  NET”:  onde  cada  jogador  da  dupla  joga  sua  bola,  marca

individualmente seu cartão, prevalecendo como resultado final para a

dupla a média do NET (gross no caso do scratch) dos dois jogadores, ou

seja soma-se os resultados dos dois jogadores e divide-se por 2. 

“Best  Ball”:  onde  cada  jogador  jogará  a  sua  bola,  marcando

individualmente seu escore. Para obtenção do resultado final NET da

dupla  prevalecerá  o  melhor  escore  por  buraco  obtido  por  um  dos

componentes da dupla, descontando-se os “strokes” que cada jogador

tem direito  no  circuito  do  campo  (gross  no  caso  de  scratch).  Para

certeza da apuração dos resultados, os jogadores deverão marcar no

cartão o escore real obtido por ambos jogadores em cada buraco, para,

ao final, permitir que a mesa oficial do torneio faça a apuração dos

descontos de strokes que cada jogador tem direito em cada buraco, a

fim de obter o melhor resultado NET da dupla.



 “Super Ball”: onde ambos jogadores executam a tacada, oportunidade

em que vão escolhendo a melhor bola até o final dos 18 buracos. O

resultado final válido da etapa será o NET da dupla, gross no caso de

scracht,  obtido  do cartão  do seguinte  modo:  do  resultado  Gross  do

cartão será descontado a média aritmética obtida entre os handicaps

dos componentes da dupla.

“Stableford”:  Em vez de contar o total de tacadas, conta-se pontos

baseados  no  número  de  tacadas  em  cada  buraco,  descontado  o

handicap,  ou  gross  no  caso  de  scracth.  Ao  contrário  dos  métodos

tradicionais de escore, em que o objetivo é obter o escore mais baixo,

no sistema Stableford o objetivo é ter o escore mais alto.

Para  tanto  estipularemos  as  seguintes  pontuações:  eagle  4  pontos,

birdie 3 pontos, par 2 pontos, boggy 1 ponto. Doble boggy ou mais 0

ponto, levanta a bola e segue para o próximo buraco.

REGULAMENTO:

1) Para a prática do jogo de golfe ficam valendo as  regras  da USGA e

regras locais;

2) Atualização de handicaps: se o handicap do jogador baixar ou subir no

decorrer do torneio,  este deverá jogar na categoria onde a dupla foi

inscrita  inicialmente  com  seu  handicap  atualizado,  nos  limites  da

categoria inscrita. 

3) Pontuação para categorias:

• scratch

• até 14 handicap index (0 à 16 handicap); 

• de 14.1 até 22.1 handicap index (16 a 24 handicap);

• de 22.2 handicap index (25 a 36 handicap);

 

Será utilizada a seguinte pontuação do 1º ao 20º lugar:

1º   lugar – 25 pontos

2º   lugar – 20 pontos

3º   lugar – 18 pontos



4º   lugar – 17 pontos

5º   lugar – 16 pontos

6º   lugar – 15 pontos

7º   lugar – 14 pontos

8º   lugar – 13 pontos

9º   lugar – 12 pontos

10º lugar –  11 pontos

11º lugar –  10 pontos

12º lugar –  09 pontos

13º lugar –  08 pontos

14º lugar –  07 pontos

15º lugar –  06 pontos

16º lugar –  05 pontos

17º lugar –  04 pontos

18º lugar –  03 pontos

19º lugar –  02 pontos

20º lugar –  01 pontos

A partir do 20º lugar 1,0 ponto para cada dupla participante.

4) Critérios de Desempate:

EMPATE NA ETAPA. 

Para definir a pontuação de cada Dupla em caso de empate na etapa,

serão adotados os seguintes critérios:

NAS  MODALIDADES  SUPER  BALL,  BEST  BALL e  ALTERNATE  SHOT

apurando-se o melhor resultado da segunda volta. Persistindo o empate,

melhor  resultado  no  #  18;  17;  16  e  assim  sucessivamente.  Já  na

modalidade MÉDIA NET será apurado a melhor média na segunda volta.

Persistindo  o  empate,  melhor  resultado  no  #  18,  17,  16  e  assim

sucessivamente, levando em consideração a média obtida descontados os

strokes de cada jogador no respectivo buraco.

Na  modalidade  Stableford  em  caso  de  empate  em  pontos,  será

considerado  a  dupla  campeã  da  etapa  a  dupla  com maior  numero  de

Eagles, depois birdies, depois pares e depois boggys, persistindo o empate,

será  considerado  maior  pontuação  feita  na  segunda  volta,  persistindo,

melhor  pontuação  na  primeira  volta  e  por  fim  melhor  pontuação  nos

buracos #18 #17 # 16.....sucessivamente.



EMPATE NA PONTUAÇÃO FINAL

Em caso de empate depois de jogadas as 5 etapas válidas, o primeiro

critério utilizado para determinar a dupla vencedora será a aquela que

obteve o maior número de primeiro lugar nas etapas. Persistindo o empate

a  dupla  que  tiver  obtido  o  maior  número  de  segundo  lugar,  e  assim

sucessivamente.  Persistindo  o  empate  a  dupla  que  tiver  a  melhor

pontuação na 5  e última etapa.  Se  alguma dupla  não participou  da 5º

etapa  será  imediatamente  afastada  da  disputa,  ficando  apenas  as  que

participaram. Todavia, se as duplas empatadas não tiverem jogado a 5º

etapa,  o critério  passa  a  ser  o  melhor  resultado da 4º  etapa,  e  assim

sucessivamente, até final desempate. Persistindo ainda assim o empate,

adotar-se-á o melhor escore da dupla obtido no buraco 18, quando jogado

a 5ª etapa e/ou última etapa válida para o desempate. Sendo assim, torna-

se importante a participação da dupla na 5ª e última etapa.

5) Vencedores e Premiação:

 Os vencedores serão declarados após as cinco etapas concluídas, para

1º e 2º  lugar em cada categoria  disputada, e ainda contemplando-se o

campeão e vice-campeão na categoria scratch. Serão validados os pontos

de quatro etapas jogadas. Portanto, teremos 1 etapa de descarte.

Será declarada dupla vencedora na sua respectiva categoria aquela que

somar mais pontos nas 5 etapas (menos o descarte).

   


