
 
 

3BMP - 3 Bolas, Match Play 

"Três Bolas, por Buracos" 

 

 2 de maio de 2019  

Regulamento das provas 3BMP do Xira Golfe para 2019 

1. PARTICIPAÇÃO: Prova reservada a 
sócios do Xira Golfe e convidados de 
sócios, todos eles jogadores inscritos 
na FPG e com handicap EGA válido, 
inscritos com EGA máximo de 36. 

2. MODALIDADE: A prova é disputada 
em 18 buracos na modalidade de jogo 
por buracos, com Saídas de 3 
jogadores, em “shot gun” pelas 9h00. 
Cada jogador disputa dois matches, 
um com cada um dos seus dois 
parceiros de formação. 

3. ORDENAÇÃO DE INSCRITOS: Os 
jogadores inscritos são ordenados 
numa lista usando sucessivamente os 
seguintes critérios: 

• Pontos obtidos nas provas (todos 
com 0 pts na prova 3BMP-1); 

• Handicap EGA; 

• Número de sócio; 

• Data de chegada da inscrição. 

4. LIMITE DE INSCRIÇÕES: As 
inscrições nesta prova estão limitadas 
aos 60 primeiros jogadores da lista 
ordenada na data de encerramento 
das inscrições. Após o fim do prazo 
das inscrições não podem ser aceites 
inscrições por alterarem o 
emparceiramento estabelecido. 

5. EMPARCEIRAMENTO (DRAW): Para 
efeitos de emparceiramento, a lista 
ordenada dos inscritos é dividida em 
3 partes com o mesmo número de 
jogadores. Ficam na mesma formação 
os primeiros de cada parte, os 
segundos, os terceiros, etc.  

a) Para acerto de Draw podem ser 
constituídos 1 ou 2 grupos de 4 
jogadores, em que os dois jogadores 
de EGA mais baixo da formação não 
se defrontam entre si.  

b) Na prova 3BMP-2 realizam-se 
acertos para evitar que se voltem a 

defrontar jogadores já 
emparceirados na primeira Prova. 

6. HANDICAPS E ABONOS: Em cada 
formação calculam-se os Abonos com 
um ajuste sobre os handicaps de jogo: 

a) O Draw é publicado indicando 
para cada jogador, o seu handicap 
EGA, o seu handicap de Campo e o 
seu Handicap de Jogo já ajustado 
com uma redução de 7/8; 

b) A todos os jogadores de cada 
formação é retirado o Hcp de Jogo 
do jogador de menor handicap que 
jogará sem Abono (handicap zero); 

c) O Abono resultante de cada 
jogador é distribuído pelos buracos 
do campo de acordo com o 
respetivo índice de dificuldade de 
cada buraco (Stroke Index) de modo 
a determinar em cada buraco o 
abono de cada um. 

7. RESULTADO DE CADA BURACO: O 
resultado de cada buraco pode ser 
“ganho”, “empatado” ou “perdido”.  

a) O resultado Net de cada buraco é 
determinado a partir do número de 
pancadas do jogador, deduzido do 
seu Abono nesse buraco.  

b) Para cada um dos 2 matchs que 
cada jogador disputa, vence o 
buraco o jogador que tiver o menor 
resultado Net, podendo o buraco 
terminar empatado. 

8. RESULTADO DE MATCH: O 
resultado de um Match é expresso 
pelo número de buracos ganhos 
deduzidos dos buracos perdidos.  

a) Diz-se "3 acima e 7" ou "3 up and 
7", se o jogador está a vencer por 3 
buracos e faltam 7 buracos para 
terminar os 18. O seu adversário 
nesse match estará então "3 abaixo 
e 7" ou "3 down and 7". 

b) O Match termina logo que o 
número de buracos que falta 
disputar seja inferior ao número de 
buracos "acima" ou "abaixo". 

c) Uma vez que cada jogador disputa 
dois matches, um match pode 
terminar, mas o outro poderá ainda 
continuar a decorrer. 

d) O jogador que tenha acabado os 
seus matches pode abandonar a 
formação, mas só após ter assinado 
os cartões dos seus dois resultados. 

e) Um Match poderá terminar com 
empate no fim dos 18 buracos. 

9. REGISTO E ENTREGA DE 
RESULTADOS: A cada jogador é 
entregue um Cartão de Registo de 
Resultados, cuja utilização é apenas 
facultativa. No fim de cada Match, 
ambos os jogadores ou, pelo menos o 
vencedor, devem registar o resultado 
de uma das seguintes formas: 

a) Entregam o Cartão de Registo de 
Resultados assinado por ambos os 
jogadores e indicando o resultado 
do Match (ex: "4 acima e 2"), ou, 

b) O vencedor assina uma folha de 
Resultado de Match disponível na 
secretaria, indicando o resultado do 
Match (ex: "4 acima e 2").  

10. REGRAS: Aplicam-se as Regras de 
Golfe, as Regras Locais de Aplicação 
Permanente do Xira Golfe adequadas 
ao tipo de prova e as Regras Locais do 
campo onde se disputa a prova. 

11. PRÉMIOS: Haverá prémios para os 
vencedores de Matches. 

12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO: Em qualquer altura, 
a Comissão Técnica poderá completar 
ou alterar o presente regulamento e 
suspender ou cancelar a volta e a 
competição. 


