
                         

 
 
 
 

REGULAMENTO ALPHAVILLE MATCH PLAY GOLF 2021 
 
1 - Os jogadores (as) interessados (as) em participar do torneio deverão realizar 
suas inscrições diretamente no starter, ou através do e-mail 
sec.golfe@clubealphaville.com e WhatsApp: 99187-2382 até o dia 07/07, ou até 
o limite das vagas (32 vagas por categorias). 
2 - O campeonato será regido pelas regras do “Royal and Ancient Golf Club of 
St. Andrews, USGA e regras locais do Alphaville Graciosa Clube. 
3 - As datas limites para os jogos serão estipuladas pela Comissão de Golfe. 
4 - Arbitragem do clube, deverão ser respeitados pelos jogadores, sob pena de 
eliminação em caso de não cumprimento. 
5 - O jogador (a) será inscrito na categoria correspondente ao seu handicap, o 
valor do handicap será do último dia limite das inscrições, não havendo em 
hipótese alguma troca de categoria após iniciado o torneio. 
6- Para reserva antecipada de horário, os jogadores (as) deverão comunicar o 
starter com no mínimo um dia de antecedência, caso contrário deverão seguir as 
regras vigentes do clube para as marcações de tee time e saída para o campo. 
7 - Saída do jogo nos finais de semana e feriados pelo tee do buraco 1 até 07:50 
e após 10:00 pelo tee do 1. Durante a semana o horário é livre. 
8 - Não haverá obrigação de dar prioridade a dupla que está jogando o match 
play, fica a critério dos jogadores envolvidos 
9 - No caso de empate após a primeira fase do torneio, os jogadores (as) 
deverão jogar playoff “sudden death”, iniciando pelo buraco 1. 
10 - Os jogadores (as) deverão comunicar o starter o resultado logo após a 
partida. 
11 - As chaves estarão expostas no mural da casa de tacos, e site do clube. 
12 - Na falta de acordo entre os jogadores (as), a Comissão de Golfe, marcará a 
data e horário da partida. 
13 - Caso ocorra ausência dos dois competidores (as) até a data limite, 
será considerado W.O para os dois jogadores (as). 
14 - As inscrições serão gratuitas. 
15 - As situações omissas nesse regulamento serão analisadas e deliberadas 
pela Comissão de Golfe. 
DA ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO 
1 - O torneio constará de uma primeira fase de grupos, formados por 3 ou 4 
jogadores (as), a depender do número de inscritos da categoria, que jogarão 
todos entre si. 
2 - Para a segunda fase avançarão os campeões (as) de cada grupo. 
* Para algumas categorias, a depender do número de inscritos, poderão 
eventualmente avançar 
também um ou mais segundo (s) colocado (s) para melhor formatação das 
chaves, sendo esse fato, caso necessário, divulgado pela comissão no momento 
da divulgação das chaves, antes do início da primeira fase. 
3 - A partir da segunda fase, os jogos serão eliminatórios até a definição do 
campeão (ã) de cada categoria. 
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4- Para a fase de grupos o vencedor (a) de cada jogo somará 3 pontos, 1 ponto 
em caso de empate, e 0 ponto para o perdedor (a). 
5 - Ao final da fase de grupos caso ocorra empate na soma dos pontos entre os 
jogadores (as), os critérios de desempate serão na sequência: 
5.1- Resultado do confronto direto 
5.2- Número de vitórias 
5.3- Realização de um jogo extra 
6 - Para a primeira fase do torneio, os campeões (ãs) e vices do último match 
play do clube serão automaticamente cabeças de chave de seus grupos, desde 
que permaneçam jogando na mesma categoria. 
7 - Os demais cabeças de chaves de cada grupo, cujo número final dependerá 
da quantidade de inscritos em cada categoria, serão determinados de acordo 
com handicap vigente no último dia limite para as inscrições, cuja ordem de 
preenchimento será do menor para o maior handicap. 
8 - Após o preenchimento de todos (as) cabeças de chaves da categoria, os 
demais jogadores da categoria, serão agrupados de acordo com o handicap e 
através de sorteio distribuídos entres os grupos. 
DOS PRAZOS DA COMPETIÇÃO 
1 - A competição ocorrerá entre julho e novembro de 2021. 
2 - O período de inscrições se iniciou após a publicação do comunicado e será 
finalizada no dia 07/07/2021. 
3 - As datas limites para o encerramento dos jogos da primeira fase (fase 
de grupos), e posteriormente das fases eliminatórias, serão informadas no 
momento da divulgação das chaves. 
* Em caso de necessidade de mudanças das datas, devido a restrições 
decorrentes da pandemia, a comissão informará todos os competidores. 
 
 
ATENCIOSAMENTE, 
A COMISSÃO DE GOLFE 
 

 


