
 
 

 

AEP Golf Business Cup 

REGULAMENTO / TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 
 

Nos termos da Regra 33-1 é estabelecido o seguinte Regulamento: 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO: 

• Os torneios AEP Golf Business Cup são abertos a Empresas, Associações Empresariais 

e Câmaras de Comércio; 

• Poderão participar jogadores nacionais ou estrangeiros, filiados na F.P.G. ou numa 

Federação de Golfe de outro país, com Handicap EGA válido ou  certificado  pelo 

respetivo “Home-Club”, bem como serem maiores de 25 anos; 

As datas e os locais para a realização dos Torneios serão: 
 

 
23 de outubro de 2021 – Oporto Golf Club, Espinho 

20 de novembro de 2021 – Royal Óbidos Spa & Golf Resort, Óbidos 
 
 

2. FORMATO: 

• O AEP Golf Business Cup é disputado por equipas de 2 jogadores; 

• Na inscrição deverá ser indicado o Capitão de equipa; 

• Sendo uma competição por equipas, é permitido ‘dar conselho’ entre os elementos 

da equipa; 

 

3. MODALIDADE 

• A prova será jogada na modalidade de Pares Four Ball Better Ball “Stableford Net”; 

• O “Handicap” WHS máximo será de 24,0 para os Homens  e 28,0  para  as  Senhoras. 

Todos os jogadores com “Handicap” válido poderão  participar,  mas  com  aqueles 

limites; 

• O resultado de cada equipa será o resultado de cada Par. 



 

4. INSCRIÇÕES: 

• Cada prova é limitada a 40 Equipas (80 jogadores); 

• Cada Empresa ou Entidade pode inscrever mais do que uma equipa; 

• Cada equipa é constituída por 2 jogadores; 

• As inscrições deverão ser feitas para a AEP até 5 dias antes de cada torneio 

• O Capitão de Equipa poderá, até 48 horas antes da prova, substituir um jogador. 

Outras situações de força maior serão analisadas pela Organização. 

 

5. VALOR DE INSCRIÇÃO: 

O valor de inscrição é de 123,00€ (IVA incluído) por equipa / torneio. 

Deverá ser pago por transferência bancária para a AEP através do seguinte IBAN: 

PT50 0010 0000 2582 4570 0018 0 

Este valor incluí: 

• Green-fees 

• Polo 

• Toalha 

• Bar de Campo 

• Aperitivo 

• Almoço buffet 

• Troféus 

• Tômbola / Sorteio de diversos produtos 

 
6. REGRAS: 

• Serão aplicadas as Regras de Golfe aprovadas pelo "R & A Rules Limited", e as regras 

locais aprovadas pela Comissão Técnica; 

• A Comissão Técnica terá plena autoridade para fazer respeitar a Regra 5-6a (Atraso 

Injustificado do Jogo). 

• Na modalidade de “Stableford”, os jogadores TÊM que levantar a sua  bola  quando, 

nesse buraco, já não puderem pontuar (p. ex. num par 4, sem atribuição de ponto, 

atingindo 6 pancadas, TÊM que levantar a bola e não jogar mais esse buraco); 

 

7. EMPATES: 

• Se duas ou mais equipas terminarem com o mesmo resultado total, será vencedora a 

equipa que apresentar o maior número  de  pontos  nos  últimos  9,  6,  3  e  último 

buraco do campo; 

• Se persistir o empate, a  equipa que apresentar uma soma de “Handicaps EGA” mais 

baixa será a vencedora; 

• Se, todavia, o empate prevalecer, será achado o vencedor por sorteio; 



 

 

8. TROFÉUS: 
 

Serão atribuídos troféus às três primeiras equipas classificadas em  Net  e  ao  primeiro 

classificado Gross; 

 

9. COMISSÃO TÉCNICA 

A Comissão Técnica será formada por dois membros da Entidade organizadora e por um 

representante do campo  de  golfe  onde  a  prova  se  realizar.  As  suas  decisões serão 

definitivas; 

 

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá: 

• Completar ou alterar o presente Regulamento; 

• Suspender, anular ou cancelar a competição; 

 
 

A Comissão Técnica decidirá, sem recurso, sobre quaisquer dúvidas ou omissões respeitantes a 

este Regulamento, para além das competências que lhe são atribuídas pelas Regras de Golfe. 


