FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE GOLFE
REGRAS DO CIRCUITO DE DUPLAS
1 Geral
O Circuito de Duplas FEPEG 2018 será apurado em oito Etapas Classificatórias no
estilo STROKE-PLAY e uma Etapa FINAL no estilo MATCH-PLAY. As datas das etapas
poderão ser conferidas no Calendário de torneios, disponibilizado no site da FEPEG.
As Etapas Classificatórias ocorrerão simultaneamente nos clubes filiados (Caxangá Golf &
Country Club - CGCC, Clube de Golfe Aquiraz Riviera - CGAR e Águas da Serra Golfe
Clube - ASGC), porém, cada federado só poderá jogá-las em seu clube de origem e estará
concorrendo apenas com os jogadores do mesmo clube (ver item Requisito para Participar
do Circuito de Duplas).
A Etapa FINAL ocorrerá no Caxangá Golf & Country Club nos dias 24 e 25 de
novembro de 2018.
Para a Etapa FINAL, serão classificadas 8 duplas dos clubes participantes da seguinte
forma:
 As 3 melhores classificadas do Caxangá Golf & Country Club
 As 3 melhores classificadas do Clube de Golfe Aquiraz Riviera
 As 2 melhores classificadas do Águas da Serra Golf Club

2 Etapas Classificatórias
As Etapas Classificatórias serão na modalidade Stroke Play com as seguintes variações
e datas:
 1ª etapa - Soma dos Nets
 2ª etapa - Best Net Ball
 3ª etapa - Best Shot
 4ª etapa - Best Stableford Ball
 5ª etapa - Best Net Ball
 6ª etapa - Best Shot
 7ª etapa - Best Stableford Ball
 8ª etapa - Alternate Shot
As etapas classificatórias devem ser organizadas pelos respectivos clubes na ordem
apresentada acima. A FEPEG disponibilizará planilhas para facilitar a organização de cada
etapa. Os clubes deverão enviar à FEPEG os resultados da etapa até sete (7) dias após a
realização da etapa para que a FEPEG possa publicar o ranking do Circuito de Duplas de
todos os clubes atualizados.
Todas as etapas serão disputadas em Categoria Única, ou seja, jogadores em tees
distintos disputando a mesma classificação. Sendo assim, o Course Handicap será
Ajustado conforme a seção 3-5. Players Competing from Different Tees or Men and
Women from Same Tees do Manual de Handicap da USGA. As planilhas que serão
disponibilizadas pela FEPEG já levarão em consideração os ajustes previstos nas regras.
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No anexo, veja detalhes da forma de jogo e do cálculo do Course Handicap para cada
etapa.
2.1

Pontuação

As duplas receberão, a cada etapa classificatória, a seguinte pontuação:
Colocação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Pontuação
18
14
12
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Para todas as colocações, quando houver empate, serão somados os pontos das
posições para dividir entre as duplas empatadas.
Exemplo: Se três duplas empatarem no 3º lugar. Serão somados os pontos das
colocações 3º, 4º e 5º (12+10+9=31) e o resultado será divido pelo número de
duplas, desprezando-se os valores a partir da segunda casa (31/3=10,3)
Na última etapa classificatória, na modalidade Alternate Shot, a pontuação será
multiplicada por 2.
Serão descartados os três piores resultados das duplas, não podendo ser descartada
a oitava etapa. A Pontuação Final da Dupla, para efeito de classificação para a
Etapa Final, será a soma das quatro melhores pontuações obtidas nas sete primeiras
Etapas Classificatórias mais a pontuação obtida na última etapa.
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3 Etapa FINAL
Quinze (15) dias antes da data de realização da Etapa FINAL os clubes deverão informar
à FEPEG as duplas representantes do Clube. Caso o clube deixe de cumprir com esta
obrigação, as vagas serão preenchidas entre os outros clubes alternadamente, sendo a
primeira vaga do clube onde será realizada a Etapa FINAL.

Quartas de Final

Semifinais e do 5º ao 8º lugar

Alternate Shot

Alternate Shot

Alternate Shot

Primeiro Dia - Manhã

Primeiro Dia - Tarde

Segundo Dia - Manhã

Final, 3º , 5º e 7º lugares

FINAL

1º CGCC

Vencedor Match 01

Vencedor Match 05

Match 12

Semifinal 01

Match 05

Quarta de final 01

Vencedor Match 06

Quarta de final 02

Semifinal 02

TERCEIRO LUGAR

1º ASGC

Vencedor Match 03

Perdedor Match 05

Match 11

Vencedor Match 02

Match 06

3º CGAR

Perdedor Match 06

Quarta de final 03

Disputa do 5º ao 8º Lugar

5º LUGAR

1º CGAR

Perdedor Match 01

Vencedor Match 07

Match 10

Vencedor Match 04

Match 07

3º CGCC

Perdedor Match 02

Vencedor Match 08

Quarta de final 04

Disputa do 5º ao 8º Lugar

7º LUGAR

2º CGAR

Perdedor Match 03

Perdedor Match 07

2º CGCC

Perdedor Match 04

Match 09

2º ASGC

Match 08

Match 04

Match 03

Match 02

Match 01

A Etapa FINAL será na modalidade Match Play no formato ALTERNATE SHOT entre as
8 duplas classificadas, que se confrontarão conforme descrito na figura abaixo.

Perdedor Match 08

4 Requisito para Participar do Circuito de Duplas
Ser afiliado à FEPEG com Handicap Index vigente.
Cada participante jogará as etapas classificatórias no clube do qual é sócio (Caxangá Golf
& Country Club - CGCC, Clube de Golfe Aquiraz Riviera - CGAR ou Águas da Serra Golfe
Clube – ASGC).
Caso o federado não seja sócio de nenhum dos clubes, ele deverá negociar com um dos
clubes filiados para jogar todas as etapas classificatórias neste clube e eventualmente
representar este clube na Etapa FINAL. Os clubes poderão impor regras próprias para que
um jogador não associado ao clube represente-o. A FEPEG não poderá interferir nos
critérios adotados por cada clube.
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5 As Duplas
Os integrantes de cada dupla não poderão ser substituídos durante todo o Circuito de
Duplas. Veja, na regra de cada etapa, qual a opção no caso de impossibilidade de um dos
integrantes participar da etapa.
Os jogadores cavalheiros, poderão escolher o tee de saída em cada etapa, mas os
jogadores de uma dupla formada apenas por cavalheiros deverão jogar do mesmo tee. As
Damas jogarão sempre do tee vermelho. Os tees marcados com (*) serão os tees
utilizados como referência para o ajuste dos Course Handicap e o tee utilizado nos jogos
da Etapa FINAL.
TEEs para a categoria Masculino em Águas da Serra Golfe Clube



Preto (*)
Azul

TEEs para a categoria Masculino em Clube de Golfe Aquiraz Riviera




Preto
Azul
Branco (*)

TEEs para a categoria Masculino em Caxangá Golf & Country Club



Azul
Branco (*)

Será sempre adotado o índice de handicap vigente na sexta-feira anterior à realização da
etapa.

6 Premiação
Não haverá premiação nas etapas classificatórias.
A dupla que se consagrar campeã ao final do Circuito receberá passagens aéreas para
os EUA em 2019 para participação no SLI 2019 ou assistir ao The Players.

7 Critérios de Desempate
O critério para desempate ao final das etapas classificatórias será, na ordem:
1. Número de primeiros lugares, de segundos lugares, ... de décimo terceiros lugares;
2. Melhor pontuação nos últimos torneios (quem cede o empate, perde).
3. Maior número de participações;
4. Sorteio realizado pelos respectivos clubes.
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ANEXO I – Descrição da Modalidades

A.

Soma dos Nets
Stroke Play – 18 buracos.
Será aplicado o Course Handicap Ajustado de cada jogador.
Jogo tradicional com cada integrante da dupla jogando de seu tee.
O net de cada integrante será calculado. Para efeito de classificação, será
considerada a soma dos nets dos integrantes de cada dupla.
EXCEÇÃO: Na falta de um dos integrantes, o outro poderá jogar a etapa, porém, seu
net será multiplicado por 2 (dois) e acrescido de 9 (nove) tacadas para obter o
resultado da dupla.

B.

Best Net Ball
Stroke Play – 18 buracos.
Será aplicado o Course Handicap Ajustado de cada jogador.
Jogo tradicional com cada integrante da dupla jogando de seu tee, marcando score
individual.
Cada integrante receberá strokes nos buracos conforme seu Course Handicap
Ajustado e o tee jogado. O resultado da dupla será a soma dos melhores Net Scores
de cada buraco.
EXCEÇÃO: Na falta de um dos integrantes, o outro poderá jogar a etapa. Todos os
Best Net Scores serão os seus.

C.

Best Shot
Stroke Play – 18 buracos.
O Course Handicap da Dupla será 50% do Course Handicap Ajustado do jogador de
MENOR HI.
Os dois integrantes da dupla realizarão um único jogo stroke play.
Cada jogador executará seu drive de seu tee.
A dupla decide qual a melhor tacada (Best Shot). A outra bola (Worst Shot) é
levantada. O autor da best shot realiza sua 2ª tacada e o outro jogador coloca sua
bola à distância de até 01 palmo da Best Shot. Se necessário, o lie poderá ser
reconstituído (mesmo estando num hazard de água ou bunker).
Ambos executam suas tacadas a partir do local da Best Shot e assim por diante até a
bola ser embocada por um dos dois. Será anotado no cartão a soma apenas das best
shots executadas no buraco e deste resultado será apurado o net.
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OBSERVAÇÃO: A cada tacada, cada jogador pode adotar diferentes opções que a
regra permita para a situação que a Best Shot se encontre. Por exemplo: Se estiver
dentro de um harzard de água, o jogador A poderá jogar de onde ela está, enquanto
o jogador B poderá realizar um dos drops permitidos pela Regra 26.
EXCEÇÃO: Na falta de um dos integrantes, o outro poderá jogar a etapa. O Course
Handicap da Dupla será calculado da mesma forma. Todas as Best Shot serão suas,
compondo o score final.
D.

Best Stableford Ball
Stroke Play – 18 buracos.
Será aplicado o Course Handicap Ajustado de cada jogador.
Jogo tradicional com cada integrante da dupla jogando do tee escolhido, marcando
seus scores individuais.
Cada integrante receberá strokes nos buracos conforme seu Course Handicap
Ajustado e o tee jogado.
Será marcado o score de cada jogador para apurar a pontuação individual conforme
tabela abaixo:
Net Score

Pontos

>Bogey

0

Bogey

1

Par

2

Bird

3

Eagle

4

Albatross

5

Caso o jogador desista de um determinado buraco, deverá ser anotado “X” no score
do respectivo buraco. Neste caso, será computado zero ponto para este jogador
neste buraco.
O resultado da dupla será a soma da melhor pontuação em cada buraco dos
jogadores da dupla.
EXCEÇÃO: Na falta de um dos integrantes, o outro poderá jogar a etapa. Sua
pontuação individual será considerada a pontuação da dupla.
E.

Alternate Shot
Stroke Play – 18 buracos.
O Course Handicap da Dupla será formado pela média do Course Handicap
Ajustado de cada jogador (arredondado para o inteiro mais próximo).
Os dois integrantes da dupla realizarão um único jogo stroke play.
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O jogador A iniciará todos os buracos ÍMPARES. A tacada seguinte será executada
pelo jogador B; a posterior pelo jogador A e assim por diante até a bola ser
embocada.
O jogador B iniciará todos os buracos PARES. A tacada seguinte será executada pelo
jogador A; a posterior pelo jogador B e assim por diante até a bola ser embocada.
Apenas um score por buraco é anotado no cartão e deste resultado será apurado o
net.
OBSERVAÇÃO: A alternância é de tacadas, logo, penalidades não afetam a ordem.
Por exemplo, se o jogador A, ao executar a primeira tacada, colocar a bola fora de
campo, a próxima TACADA (3º stroke do buraco) será realizada pelo jogador B do
tee de onde A executou a 1ª tacada.
Nessa etapa, NÃO há exceção para ausência. Se um dos integrantes faltar, o outro
não poderá jogar essa etapa.
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