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Regulamento
43º TAP OPEN
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1. PARTICIPAÇÃO
Prova aberta a todos os jogadores amadores, com handicap certificado pelo respetivo
“Home Club” ou Federação.
O handicap máximo e de jogo para homens e senhoras é de 28,0 WHS. Jogadores com
handicaps válidos de 28,1 WHS e superiores serão considerados como tendo 28,0 WHS.
2. FORMA DE JOGO
2.1 O Torneio realizar-se-á nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2021 na modalidade
de Stroke Play com Handicap.
2.2 Serão jogados 18 buracos por dia em cada Campo num total de 72 buracos. Os
campos a ser jogados são D. Pedro Victoria, D. Pedro Millennium, D. Pedro Old Course e
D. Pedro Pinhal.
3. REGRAS
As regras a aplicar são as aprovadas pelo Royal and Ancient Rules Limited e as Regras
Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
As bolas a utilizar na competição devem estar em conformidade com a lista de bolas
aprovadas pelo R&A e pela USGA. (disponível na Internet – www.randa.org ou www.usga.org).
Hora de saída (Regra 5.3a): Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade
de desclassificação, se um jogador chegar ao seu ponto de partida, pronto para jogar,
dentro de cinco (5) minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a penalidade
geral no primeiro buraco.
Durante a competição sempre que haja dúvidas de procedimento, deverá ser utilizada a
regra 20.1c (3).
- É permitido o uso de dispositivos de medição ou aferição de distâncias, tal como
descrito na regra 4.3a. O dispositivo NÃO pode ter outras funções associadas,
tais como:
- Analisar situação do terreno como declives ou inclinações
- Faça medições da velocidade do vento
- Temperatura ambiente
3.1 REGRA LOCAL
Quando a bola de um jogador está em uma parte da área geral com relva cortada
na altura do fairway ou menos, o jogador pode obter alívio uma vez colocando a
bola original ou outra bola e jogando-a desta área de alívio:
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- Ponto de Referência: Ponto da bola original
- Tamanho da área de alívio medida a partir do ponto de referência: comprimento de
um scorecard:
- Limites na localização da área de alívio:
- Não deve estar mais perto do furo do que o ponto de referência, e
- Deve estar na área geral
Ao proceder de acordo com esta Regra Local, o jogador deve escolher um local para
colocar a bola e usar os procedimentos para recolocar a bola conforme as Regras 14.2b
(2) e 14.2e
Penalidade por jogar bola em local errado, infringindo a regra local: Penalidade geral
segundo a regra 14.7a
4. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO
No caso de a Competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por
exemplo: relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu
jogo imediatamente.
A suspensão da Competição devido a situações perigosas será assinalada por um
toque prolongado de buzina. Qualquer outra suspensão da Competição será assinalada
por vários toques consecutivos e curtos.
O recomeço da Competição será assinalado por dois toques prolongados de buzina.
Penalidade por Infracção: Desclassificação
5. METODOLOGIA
5.1 Os jogadores serão ordenados por “Handicaps” e agrupados nas respetivas
categorias.
5.2 A lista de partidas para o primeiro dia será efectuado por “Handicap” dentro do
grupo respectivo, podendo haver saídas nos “Tee’s” 1 e 10, de acordo com a decisão da
Comissão Técnica.
5.3 Os jogadores “NS”, “NR” e “desclassificados” não poderão ser considerados nas
Classificação por Categorias e Geral. Contudo, poderão jogar para os prémios de perícia
que possam existir em cada campo, mantendo-se nas respectivas categorias, desde
que, previamente, manifestem essa intenção junto da Comissão Técnica.
5.4 Os “handicaps” obedecerão às normas em vigor e, para a competição, manterse-ão inalterados de início ao final do torneio. Poderão ser corrigidos em casos
excecionais caso a Comissão Técnica assim o decida.
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6. DESEMPATES
O desempate nas posições de prémio nas Categorias será feito pelo melhor resultado
dos últimos 9, 6, 3 e último buracos do percurso D. Pedro Victoria. Se o empate subsistir
o desempate na Classificação GROSS será feito pelo “Handicap” mais alto e finalmente
por sorteio; na Classificação NETT será feito pelo “Handicap” mais baixo e finalmente
por sorteio.
O desempate no melhor resultado em cada campo será feito pelos 9, 6, 3 e últimos
buracos do respectivo percurso e, se subsistir, desempate na Classificação GROSS será
feito pelo “Handicap” mais alto e finalmente à sorte; na Classificação NETT será feito
pelo “Handicap” mais baixo e finalmente à sorte.
O desempate para os lugares de prémio na Classificação Geral será feito pelos
resultados nos últimos 9, 6, 3 e último buracos do campo D. Pedro Victoria. No caso de
persistir o empate recorrer-se-á ao resultado obtido nos campos D. Pedro Old Course, D.
Pedro Pinhal e D. Pedro Millennium e na ordem indicada e caso o empate subsista, pelo
“Handicap” mais baixo e finalmente por sorteio.
7. CLASSIFICAÇÃO
A Classificação Geral será ordenada em “Nett” (a prova é primeiramente “Nett”).
Haverá Classificações “Nett” e “Gross” em todas as Categorias.
Para efeitos do torneio as categorias são as seguintes:
1ª Categoria – até 4,4 de handicap
2ª Categoria – 4,5 a 11,4 de handicap
3ª Categoria – 11,5 a 18,4 de handicap
4ª Categoria – 18,5 a 28,0 de handicap
No caso de não existirem mais de quatro jogadores numa categoria, eles serão
integrados na categoria adjacente, ou o comité alargará o critério de handicaps
das categorias.
8. PRÉMIOS
Serão atribuídos os seguintes prémios:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º NETT e GROSS Geral
1º NETT e GROSS Senhoras
1º NETT e GROSS Seniores (Os jogadores participantes terão que completar 50 anos respectivamente,
Senhoras e Homens, no ano que se realiza o Torneio e expressarem o desejo de participar nesta categoria)
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CATEGORIAS
1º NETT e GROSS
1º GROSS e NETT Senhoras
ÚLTIMO CLASSIFICADO NETT
Os prémios não são acumuláveis
9. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO- COMPETIÇÃO ENCERRADA
Considera-se que o resultado da Competição foi oficialmente anunciado, 30 minutos
após a folha de resultados finais ser publicitada no local reservado para esse efeito.
No caso de condições meteorológicas totalmente adversas, a Comissão Técnica
poderá anular os resultados efectuados em um ou mais campos ou mesmo anular a
Classificação Geral.
Se algum dos dias de competição for cancelado, o/a jogador(a) não poderá reclamar
qualquer tipo de compensação monetária, nem uma volta extra de golfe. O mesmo se
aplica se o jogador abandonar a competição em qualquer um dos dias da mesma.
10. RITMO DE JOGO:
O tempo de jogo previsto para cada um dos dias de jogo é de 4h30m. Se um grupo
se encontrar fora de posição, pode ser obrigado a dar passagem a formações
imediatamente atrás. A não observação desta medida, quando indicada por um agente
do campo, está coberta pelo procedimento sancionatório mais elevado do código de
conduta.
11. CÓDIGO DE CONDUTA PARA A COMPETIÇÃO
É estabelecido o seguinte Código de Conduta para a competição:
- O jogador deve respeitar o percurso, repondo os divots e alisando os bunkers
- O jogador deve usar uma linguagem aceitável durante o seu período da competição
- O jogador deve ser respeitoso para com os outros jogadores da competição, árbitros,
marshals, starters ou espetadores
- O jogador pode usar camisas com qualquer tipo de colarinho, mas não pode
apresentar-se com roupa rasgada ou andrajosa, evitando o uso de t-shirts e de jeans.
Deve usar calçado adaptado à prática da modalidade
- As normas aplicadas ao jogador aplicam-se também ao seu caddie
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Em caso de desrespeito pelo código de conduta serão aplicadas as seguintes
penalidades:
- Primeira infracção – aviso (que pode ser feito por qualquer responsável da Comissão
Técnica ou pelo agente do campo em que foi delegada autoridade para o efeito)
- Segunda infracção – uma pancada de penalidade
- Terceira infracção – penalidade geral
- Quarta infracção ou qualquer má conduta grave – desclassificação
12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá:
- Completar ou alterar o presente Regulamento
- Suspender ou cancelar qualquer das voltas
- Anular ou cancelar a Competição
Os casos Omissos no Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão
Técnica.
13. COMISSÃO TÉCNICA DA COMPETIÇÃO
- José Carlos Rodrigues
- Jorge Picoto
- João Baptista
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Rules Of The
Competition
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1. ADMISSION
Event open to all amateur players, with a handicap certified by the respective “Home
Club” or Federation.
The maximum playing handicap for men and women is 28.0 WHS. Players with valid
handicaps of 28.1 WHS and above will be considered to have 28.0 WHS.
2. FORM OF PLAY
2.1 The Tournament will take place on the 16th, 17th, 18th and 19th of November 2021
and will be played in Stroke Play with Handicap.
2.2 It will be played 18 holes per day on each course for a total of 72 holes. The courses to
be played are D. Pedro Victoria, D. Pedro Millennium, D. Pedro Old Course and D. Pedro Pinhal.
3. RULES
The rules to be applied are those approved by the Royal and Ancient Rules Limited and
the Local Rules that will be established by the Technical Commission.
The balls to be used in the competition must comply with the list of balls approved by
the R&A and the USGA. (available on the Internet - www.randa.org or www.usga.org).
Departure time (Rule 5.3a): In the absence of reasons justifying the abolition of the
disqualification penalty, if a player arrives at his starting point, ready to play, within five
(5) minutes of his departure time, he will be you will be given the general penalty on the
first hole.
During the competition whenever there are procedural doubts, rule 20.1c (3) should be used.
- The use of distance measuring or gauging devices is permitted, as described in rule
4.3a. The device may NOT have other associated functions, such as:
- Analyse slopes
- Take wind speed measurements
- Ground and air temperature
3.1 LOCAL RULE
When a player’s ball lies in a part of the general area cut to fairway height or less, the
player may take free relief once by placing the original ball or another ball in and playing
it from this relief area:
- Reference Point: Spot of the original ball
- Size of Relief Area Measured from Reference Point: one scorecard length:
- Limits on Location of Relief Area:
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- Must not be nearer the hole than the reference point, and
- Must be in the general area
In proceeding under this Local Rule, the player must choose a spot to place the ball and
use the procedures for replacing a ball under Rules 14.2b(2) and 14.2e.
Penalty for Playing Ball from a Wrong Place in Breach of Local Rule: General Penalty
Under Rule 14.7a.
4. SUSPENSION OF COMPETITION
If the Competition is suspended due to dangerous situations (for example: lightning
strikes, imminent thunderstorm, etc.), players must stop their game immediately.
The suspension of the Competition due to dangerous situations will be signalled by a
prolonged horn blast. Any other suspension from the Competition will be signalled by
several consecutive and short touches.
The resumption of the Competition will be signalled by two prolonged horn blasts.
Penalty for Infringement: Disqualification
5. METHODOLOGY
5.1 Players will be sorted by “Handicaps” and grouped into their respective categories.
5.2 The list of departures for the first day will be carried out by “Handicap” within the
respective group, and there may be departures at “Tee’s” 1 and 10, according to the
decision of the Technical Commission.
5.3 The “NS”, “NR” and “disqualified” players cannot be considered in any classification.
However, they will be able to play for the skill prizes that may exist in each course,
remaining in the respective categories, if they previously express this intention with the
Technical Commission.
5.4 In terms of the competition the handicaps will remain unchanged from the
beginning to the end of the tournament. They may be corrected in exceptional cases if
the Technical Commission decides so.
6. TIEBREAKES
The tiebreaker in the prize positions in the Categories will be made by the best result
of the last 9, 6, 3 and last holes of the course D. Pedro Victoria. If the tie still exists, the
tie in the GROSS Classification will be made by the highest Handicap and finally by lot; in
the NETT Classification it will be done by the lowest “Handicap” and finally by sortition.
The tie in the best result in each field will be made by the 9, 6, 3 and last holes of the
respective course and, if it remains, the tie in the GROSS Classification will be made by
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the highest “Handicap” and finally by luck; in the NETT Classification it will be done by
the lowest “Handicap” and finally by sortition.
The tie for the prize places in the General Classification will be made by the results in
the last 9, 6, 3 and last holes of the course D. Pedro Victoria. If the tie persists, the result
obtained in the D. Pedro Old Course, D. Pedro Pinhal and D. Pedro Millennium fields will
be used and, in the order, indicated and if the tie still exists, by the lowest “Handicap” and
finally by prize sortition.
7. CLASSIFICATION
The General Classification will be ordered in “Nett” (the test is first “Nett”).
There will be “Nett” and “Gross” Classifications in all Categories.
For the purposes of the tournament the categories are as follows:
1st Category - up to 4.4 handicap
2nd Category - 4.5 to 11.4 handicap
3rd Category - 11.5 to 18.4 handicap
4th Category - 18.5 to 28.0 handicap
If there are no more than four players in a category, they will be integrated into the
adjacent category, or the committee will expand the handicap criteria of the categories.
8. AWARDS
The following prizes will be awarded:
OVERALL RATING
1st NETT and GROSS General
1st NETT and GROSS Ladies
1st NETT and GROSS Seniors (Participating players will have to complete 50 years
respectively, Ladies and Men, in the year that the Tournament takes place and express
the desire to participate in this category)
CATEGORIES
1st NETT and GROSS
1st GROSS and NETT Ladies
LATEST CLASSIFIED NETT
Prizes cannot be accumulated
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9. COMPETITION RESULTS - COMPETITION CLOSED
The result of the Competition is considered to have been officially announced, 30
minutes after the results sheet is published in the place reserved for that purpose.
In the case of totally adverse weather conditions, the Technical Commission may
cancel the results made in one or more fields or even cancel the General Classification.
If any of the competition days is cancelled, the player cannot claim any kind of
monetary compensation, nor an extra round of golf. The same applies if the player
leaves the competition on any of the days.
10. PACE OF PLAY
The game time foreseen for each of the game days is 4:30 am. If a group is out of
position, it may be forced to let pass through groups immediately behind. Failure
to observe this measure, when indicated by a field agent, is covered by the highest
sanctioning procedure in the code of conduct.
11. CODE OF CONDUCT FOR COMPETITION
The following Code of Conduct for the competition is established:
- The player must respect the course, replacing the divots and smoothing the bunkers
- The player must use acceptable language during his competition period
- The player must be respectful of other players in the competition, referees, marshals,
starters or spectators
- The player may wear shirts with any type of collar but must not present himself or
herself with torn or tattered clothing, avoiding the use of t-shirts and jeans. He or she
must wear shoes adapted to the practice of the sport
- The rules applied to the player are also applied his or her caddy
In case of disrespect for the code of conduct, the following penalties will be applied:
- First offense - notice (which can be given by any person in charge of the Technical
Commission or by the field agent to whom authority has been delegated for this purpose)
- Second offense - a penalty shot
- Third offense - general penalty
- Fourth offense or any serious misconduct - disqualification
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12. CANCELLATION AND AMENDMENT TO THE REGULATION
At any time, the Technical Committee may:
- Complete or amend these Regulations
- Suspend or cancel any of the rounds
- Cancel or suspend the Competition
Omitted cases in the Regulation will be decided definitively by the Technical
Commission.
13. TECHNICAL COMPETITION COMMITTEE
- José Carlos Rodrigues
- Jorge Picoto
- João Baptista
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clubetap.com
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