Federação Baiana e Capixaba de Golfe
MOQUECA’S CUP – 2018
DESAFIO DE GOLFE ENTRE EQUIPES DA BAHIA E DO ESPÍRITO SANTO

REGULAMENTO
1. Participantes: jogadores de golfe divididos em equipe Bahiana e Equipe Capixaba.
Número de participantes: variável, com mínimo ideal de 12 jogadores.
Para o evento, o Handcap máximo será considerado 32.
2. Formato de Jogo: Match Play por pontos, jogado com handcap.
Sendo 1 dia de treino e 2 dias de competição, com saída em shotgun as 8 hs.
07/09 – Sexta Feira: 1º. Dia Treino
08/09 – Sábado: 2º. Dia Match Play “Modalidade FOUR BALL”
Dois jogadores de cada equipe competem contra a dupla adversária, valendo o melhor resultado
NET da dupla para cada buraco.
09/09 – Domingo: 3º. Dia Match Play “Modalidade SINGLE MATCH”
Um jogador de cada equipe compete individualmente contra o adversário, buraco a buraco, NET.
3. Pontuação:
 Vencedor Buracos 1-9: 1 ponto
 Vencedor Buracos 10-18: 1 ponto
 Vencedor 18 Buracos: 1 ponto
Pontuação máxima de cada MATCH PLAY = 3 pontos
Em caso de empate, 0,5 pontos para cada equipe.
A equipe vencedora será aquela que somar o maior número de pontos realizados nos confrontos entre
jogadores.
4. Emparelhamento dos jogadores:
Os emparelhamentos de jogo serão definidos de acordo ao Hcap dos jogadores.
Draw de saída será estabelecido em reunião com os capitães das equipes no dia anterior ao torneio.
Categorias Masculina e Feminina.
5. Em caso de empate no resultado final das equipes, será disputado PLAY OFF no buraco 1, entre um jogador
representante de cada equipe devendo ser indicado pelo Capitão. Em caso de persistência do empate, será
jogado o buraco 9 e assim sucessivamente os buracos 1 e 9 até a definição do campeão.
6. Tee de Saída:
Masculino e juvenis: Tee azul hcap <15 // Tee Branco hcap >15
Feminino: Tee vermelho hcap > 10 // Tee Branco hcap < 10
7. Ritmo de jogo: serão adotadas as novas propostas da R&A para agilizar o ritmo de jogo, assim como fica
estabelecido que quando o jogador não tiver mais condição de “ganhar” o buraco, deverá erguer a sua
bola.
8. Torneio Approach – Será realizado no Domingo, no Driving Range, após o término da disputa de Single
Match. Cada equipe deverá apresentar 5 jogadores, com no mínimo 01 mulher participante, para disputa
de approach. Equipe campeã recebe 05 pontos para a totalização.
9. Resultados – A equipe campeã será anunciada durante o almoço de confraternização. O resultado será a
soma dos dois dias de jogo acrescido da pontuação do Torneio Approach.
10. Almoço de confraternização - MOQUECA BAIANA E MOQUECA CAPIXABA patrocinado pela FBCG.

