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REGULAMENTO

I. Participação:
a. Prova/convívio destinada a membros do C5f, a senhoras sócias do CGM e
convidados(as) da organização.

II. Modalidade:
a. Prova/convívio jogada na modalidade “Lady-Am” (equipa: 1 Lady+3 Am) apurando
os 2 melhores resultados, por buraco, Stableford Net - 3/4 Hcp.
i. NOTA: - Mediante o numero de jogadores inscritos a constituição das
equipas, poderá ser diferente.

III. Regras:
a. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews
b. Regulamento e as Regras Locais em vigor no CGM e que a Comissão Técnica
estabeleça para esta competição.

IV. Datas:
a. Esta prova/convívio, dando cumprimento ao “Plano de Atividades 2016-2017” do
C5f, realiza-se no dia 13.abr.2017.

V. Saídas:
a. Saídas em “SHOTGUN”, às 09:00 hrs, das marcas:
i. Amarelas: Amadores (homens)
ii. Vermelhas: Senhoras
b. Os jogadores devem comparecer no ‘tee’ até 10 minutos antes da hora de saída,

VI. Handicap:
a. Todos os jogadores inscritos têm possuir, o certificado Handicap atualizado,
passado pela Comissão de Handicaps do seu “home club” reconhecido como
“Autoridade de Handicap” pela FPGolfe.
b. Para efeitos de classificação, será considerado o HDC oficial de cada jogador, à
data da elaboração do Draw para esta prova/convívio, “C5f - Lady-Am, 2017”.
i. HDC máximo de jogo é; Homens 28, Senhoras 36.
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VII. Draw:
a. Os jogadores, formando uma equipa serão distribuídos pelo Draw de forma
aleatória integrando uma ‘Lady’ por equipa.
b. Será elaborado e enviado aos jogadores na véspera da prova/convívio.

VIII. Classificação:
a. Será ordenada pelas equipas que tenham conseguido o melhor resultado final,
válido, apurado dos 2 melhores resultados individuais “Stableford (net)”, por
buraco.

IX. Desempate:
a. melhor resultado ‘net’ últimos 9 buracos;
b. melhor resultado ‘net’ últimos 6 buracos;
c. melhor resultado ‘net’ últimos 3 buracos;
d. ultimo buraco;
e. equipa com a menor média de HDC.

X. Prémios:
a. Classificação Geral C5f ‘Lady-Am, 2017’:
i. 1º NET Equipas Geral
ii. 2º NET Equipas Geral
iii. 3º NET Equipas Geral (se 10 ou mais equipas participantes)
b. Prémios especiais :
i. Nearest to the Pin Geral #5 / #14, 2ª passagem
ii. Longest Drive Senhoras #09 / #18, 2ª passagem
iii. Longest Drive Homens #09 / #18, 2ª passagem
c. Distribuição de Prémios:
i. A entrega de Prémios será realizada após o almoço que se servirá após a
conclusão da prova/convívio C5f ‘Lady-Am, 2017’, no Club House no CG
Miramar.

IMPORTANTE:
•

Está, exclusivamente, reservado à Comissão Técnica da CC, ou a outrem por esta denominada, todos os
poderes para decidir os casos não expressos, neste Regulamento.

A Comissão técnica da CC_C5f,

CC – CT-Reg.’C5f Lady-Am’-v01 12/abr/2017
a/c

