
 
 
 
 
 

TAÇA PAULO REIS 
 

CAMPEONATO DO CLUB (HOMENS) 
 

CAMPEONATO DO CLUB (SENIORES) 
 

CAMPEONATO DO CLUB (MID-AMATEURS) 
 
 

REGULAMENTO 
 
 
1. Estas provas são reservadas a sócios Efectivos, Iniciados, Juniores, Infantis, 

Cônjuges e Colectivos do Oporto Golf Club e outros sócios excepcionalmente 
convidados da Direcção; 

 
2. A Taça Paulo Reis é disputada na modalidade de "stroke play" (por pancadas), 

singulares Homens, em 36 buracos, com "handicap" máximo de 18; 
 
3. Será declarado vencedor o jogador que apresentar o melhor resultado "Nett" no 

cartão devidamente preenchido; 
 
4. Os 8 melhores resultados “Gross” cujo “Home-Club” seja o Oporto Golf Club ficam 

apurados para disputar o CAMPEONATO DO CLUB (HOMENS), na modalidade 
de “Match-play” (a eliminar) em 18 buracos, sem “handicap”, sendo a final 
disputada em 36 buracos; 

 
5. Os 8 melhores resultados “Gross” cujo “Home-Club” seja o Oporto Golf Club, com 

idade igual ou superior a 50 anos, ficam apurados para disputar o CAMPEONATO 
DO CLUB (SENIORES), na modalidade de “Match-play” (a eliminar) em 18 
buracos, sem “handicap”, sendo a final disputada em 18 buracos; 

 
6. Os 8 melhores resultados “Gross” cujo “Home-Club” seja o Oporto Golf Club, com 

idade igual ou superior a 30 anos, ficam apurados para disputar o CAMPEONATO 
DO CLUB (MID-AMATEURS), na modalidade de “Match-play” (a eliminar) em 18 
buracos, sem “handicap”, sendo a final disputada em 18 buracos; 



 
6.1 No caso de um jogador senior se qualificar entre os 8 melhores resultados 
“Gross” da Taça Paulo Reis, ficará apurado para disputar o Campeonato do Club 
(Homens) salvo se no acto da inscrição declarar expressamente que o seu desejo é 
disputar o Campeonato do Club (Seniores); 
 

 
6.2 No caso de um jogador mid-amateur se qualificar entre os 8 melhores resultados 
“Gross” da Taça Paulo Reis, ficará apurado para disputar o Campeonato do Club 
(Homens) salvo se no acto da inscrição declarar expressamente que o seu desejo é 
disputar o Campeonato do Club (Mid-Amateurs); 
 

7. Em caso de empate na classificação “Nett”, desempatam os últimos 18 buracos da 
prova; persistindo o empate, desempatam sucessivamente os últimos 9 buracos, 
últimos 6 buracos, últimos 3 buracos e último buraco; se o empate persistir, será 
declarado vencedor o jogador de "handicap" mais baixo de entre os jogadores 
empatados; se ainda assim se mantiver o empate será sorteado o vencedor; 

 
7.  Em caso de empate no apuramento do 8ºs classificados “Gross”, os jogadores assim   
     empatados disputarão imediatamente um “Sudden-Death Play-Off” no percurso          
     designado pela Comissão Técnica, para decidir quais os apurados para os            
     CAMPEONATOS DO CLUB. Todos os restantes empates nos apuramentos “Gross”   
     serão decididos como na classificação “Nett”. 
 
 
 
 
Paramos, 13 de Fevereiro de 2007 
 
                                                            
 

A COMISSÃO TÉCNICA 


