
 

 

 

 

 

7ª Ordem de Mérito Citygolf Rebelo Afonso 

quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020 

OPORTO GOLF CLUB 

REGULAMENTO 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação 

Permanente e Regras Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:  
 

1. PARTICIPAÇÃO 
 

A competição é aberta a todos os jogadores filiados na FPG e Federações congéneres de outros 

países, com “Handicap EGA”. Os jogadores sem qualquer Handicap jogarão com Handicap 36, 

sendo considerados INTERNACIONAIS, não contando para a classificação do RANKING, PROVAS 

e PRÉMIOS. 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições deverão ser efetuadas na Receção do Citygolf, por telefone (229 563 401), por e-

mail (info@citygolf.pt), ou através do site (www.citygolf.pt), até às 12:00 de terça-feira, dia 15 

de dezembro de 2020. 

Para efeitos de inscrição na prova, será considerado o respetivo HCP que conste na base de 

dados do site da FPG, no dia de encerramento das inscrições.  
 

 

3. VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

O valor de inscrição por jogador é de 35€ para sócios Citygolf, 17,50€ para sócios Jr. Citygolf, 15€ 

para sócios Oporto Golf Club e 7€ para sócios Oporto Golf Club Jr. Neste valor está incluído 

green-fee de jogo, bar de campo e os prémios em disputa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. MODALIDADE DE JOGO 
 

O torneio será disputado em 18 buracos Singulares Stableford GROSS e NET. 

5. HANDICAPS 
 

Os Handicaps EGA máximos considerados são de 36,0 para Homens e Senhoras, e 54 para 

Juniores. 
 

6. HORA DE SAÍDA E DRAW 

As saídas serão efetuadas a partir das 09:00 do tee do 1 e tee do 10. Os jogadores deverão 

levantar o respetivo cartão de jogo na Receção do Clube até 30 minutos antes do início da sua 

saída e apresentar-se no respetivo “Tee” de saída 10 minutos antes da mesma.  

7. REGRAS  
 

As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras locais serão 

estabelecidas pela Comissão Técnica. 
 

8. EMPATES 
 

Em caso de empate, o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 6, 3 e 

últimos buracos. Se persistir o empate, o desempate será feito em “Gross” a favor do HCP mais 

alto e em “Net” a favor do HCP mais baixo. Em última instância, será feito o desempate por 

sorteio. 

9. PRÉMIOS 
 

1º Gross | 1º, 2º e 3º Net | Nearest to The Pin | Longest Drive 

Não haverá acumulação de prémios, sendo as classificações ordenadas primeiro em Gross 

e depois em Net.  
 

10. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA 
 

Considera-se o resultado da competição oficialmente encerrado após a afixação da folha de 

resultados finais no painel reservado para o efeito. 

 

 



 

 

 
 

 

 

11. RECLAMAÇÕES  
 

Qualquer irregularidade deverá ser comunicada à Comissão Técnica, sempre antes de assinar o 

respetivo cartão de jogo. Os resultados serão considerados definitivos 30 minutos após a 

afixação dos mesmos no painel reservado para o efeito. Qualquer diferendo será resolvido, sem 

outro recurso, pela Comissão Técnica da Prova. 

12. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO 

Em conformidade com a Nota à Regra 6-8b, no caso de a competição ser suspensa devido à 

ocorrência de situações perigosas (por ex. relâmpagos, trovoada eminente, etc.), o jogador deve 

interromper o seu jogo imediatamente. A suspensão da competição devido a situações 

perigosas será assinalada por vários toques consecutivos de buzina. O recomeço da competição 

será assinalado por dois toques prolongados de buzina.  

13. COMISSÃO TÉCNICA 
 

Em qualquer altura, a Comissão Técnica, poderá completar ou alterar este regulamento e anular, 

suspender ou cancelar a competição. Nos termos da Regra 33-4, todos os casos omissos serão 

resolvidos pela Comissão Técnica, sem recurso.  

 

Citygolf, 27 de novembro de 2020 

 

 

 


