
REGULAMENTO 
 

Nos termos da Regra 20, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação Permanente, é estabelecido 

o seguinte Regulamento desta Competição: 

 

PARTICIPAÇÃO 

Prova aberta a jogadores(as) filiados(as) na Federação Portuguesa de Golfe, ou numa congénere internacional, 

convidados pela Organização, com ”handicap” certificado pelo respectivo ”home-club”. 

 

LIMITE DE INSCRIÇÕES 

No caso do número de inscrições exceder a capacidade do campo (120 jogadores) serão consideradas as 

inscrições por data e hora de chegada à Comissão Técnica. 

 

MODALIDADE 

Competição individual NET, 

Stableford Agregado 18 buracos 

Categorias: 1ª Categoria - até 12;  

2ª Categoria ≥ 12,1 

(Sendo o limite máximo de jogo 24) 

 

REGRAS 

As regras a aplicar são as aprovadas pelo ROYAL and ANCIENT GOLF CLUB OF St. ANDREWS e 

as regras locais que serão estabelecidas pela  

Comissão Técnica. As bolas a utilizar na competição devem estar em conformidade com a regra 4.2. 

 

EMPATES 

Em caso de empate far-se-á o desempate pelos últimos 9, 6, 3 buracos e último buraco do campo. Mantendo-se 

o empate, em Gross pelo handicap mais alto, em NET pelo handicap mais baixo. Se ainda assim persistir o 

empate será sorteado o vencedor. 

 

LISTA DE PRÉMIOS (NÃO ACUMULÁVEIS) 

1º Net geral (vencedor) 

1ª Senhoras Net em cada categoria. 

1º Net - 1ª e 2ª categoria 

2º Net - 1ª e 2ª categoria 

3º Net - 1ª e 2ª categoria 

1º Gross 

 

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO 

Competição Encerrada 

Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após 30 (trinta) minutos, da afixação da 

folha de resultados finais ter sido colocada no painel reservado para esse efeito. 

 

SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO 

No caso de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por exemplo: relâmpagos, 

trovoada eminente, etc.), o jogador deve 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 do Jogador. 

 

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 o campeonato. 

 

INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO 

Excepto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição estabelecida neste 

Regulamento implica a desclassificação do Jogador. 

 

COMISSÃO TÉCNICA 

Joaquim Sequeira 

Eduardo Maganinho 

Representante do Campo 

Representante da Solverde 

 

Esta prova está homologada pela Federação  

Portuguesa de Golfe. 


