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R E G U L A M E N T O   D O   5º T O R N E I O   

Club de Golf de Miramar – 20 de Julho de 2019 

 
A Comissão Técnica da Prova estabelece os seguintes termos da competição, sem prejuízo das 

regras aprovadas pelo R&A Rules Limited e as condições estabelecidas pelo Termos de Competição 

e Regras Locais de Aplicação Permanente do CGM, assim como as Regras Locais estabelecidas pela 

Comissão Técnica. 

 

1. PARTICIPAÇÃO: 

▪ O Torneio de Qualificação para a Taça Duque do Porto é aberto a todos os jogadores de 

Golfe filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com “Handicap EGA” válido e 

certificado pela respetiva Comissão de Handicap.  

▪ Os participantes serão considerados em duas categorias: Juniores com idades > = 14 e 

 < = 18 e adultos > = 19.  

2. INSCRIÇÕES: 

▪ As inscrições deverão ser feitas diretamente no Club de Golf de Miramar ou através dos 

seguintes contactos: Francisca Osório – 933366010 ou francisca.o.osorio@gmail.com 

▪ A inscrição apenas será aceite com a apresentação de todos os elementos de inscrição e 

contactos pedidos: nome, telefone, email e home-club. 

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: 

▪ O limite de inscrições será de 72 jogadores, podendo a organização, caso se justifique, 

alterar esse limite. 

4. GREEN-FEE COM BAR DE CAMPO:      

Sócios CGM - € 15,00              Sócios CGM Semana - € 17,50               Sócios Júnior CGM - € 10,00 

       Não Sócios - € 35,00                                                                                       Não Sócios Júnior - € 15,00 

5. MODALIDADE: 

▪ O torneio será disputado em Singulares Stableford. 

mailto:francisca.o.osorio@gmail.com
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6. HORA DE SAÍDA: 

Conforme o número de inscritos, até 52 jogadores o torneio terá início com shot-gun às 9.00h, 

ou 8.30h e 13.30h com número de jogadores superior a 52. 

7. HANDICAPS: 

▪ O Handicap de Jogo máximo permitido será de 28,0 para Homens e 36,0 para Senhoras 

8. CLASSIFICAÇÕES: 

▪ As classificações serão ordenadas em Net e em Gross 

9. PRÉMIOS: 

▪ Serão atribuídos prémios ao 1º Gross, 1º Net, 1º Net Senhoras e 1º Net Juniores 

Longest Drive e Nearest to the Pin 

▪ Neste Torneio da Fase de Qualificação serão apurados para jogar a final 10 jogadores: 1 

Júnior, 1 Senhora, os 3 jogadores com a melhor classificação Net, os 2 jogadores com a 

melhor classificação Gross e 3 jogadores serão sorteados. 

▪ No caso de haver menos de 60 jogadores os apurados para jogar a Final serão 6 

jogadores: 1 Júnior, 1 Senhora, o melhor jogador na classificação Gross, os 2 melhores 

jogadores na classificação Net e 1 jogador será sorteado. 

▪ Não haverá acumulação de prémios, prevalecendo o resultado Net sobre o Gross.  

▪ Para apuramento dos jogadores para a Final, será dada prioridade às categorias da 

classificação: Juniores, Senhoras e somente depois o net e gross geral. 

▪ Não sendo preenchidas as vagas para o apuramento para a final referentes às categorias 

estipuladas, as mesmas poderão ou não ser sorteadas pelos restantes jogadores 

conforme decisão pontual da Organização. 

▪ Poderá ocorrer a permissão de convidados ou outros participantes sem direito à 

classificação geral, mas apenas a uma classificação de convidados, conforme decisão da 

organização. 

10. EMPATES: 
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▪ O desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 6, 3, e último buraco. 

Se persistir o empate, para o net o desempate será feito pelo handicap mais baixo e por 

último, por sorteio; para o gross o desempate final será feito pelo handicap mais alto.  

11. REGRAS: 

▪ As Regras a aplicar são: 

As aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais que serão estabelecidas pela 

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

a lista de bolas aprovadas pelo R&A e USGA (disponível na Internet www.ranga.org ou 

www.usga.org.  

Nota: 

▪ Hora de saída (Nota à Regra 6-3a): na ausência de razões que justifiquem abolir a 

penalidade de desclassificação, se um jogador chegar ao ponto de partida, pronto para 

jogar, dentro de cinco minutos depois da sua hora de saída, ser-lhe-á aplicada a 

penalidade de duas pancadas. 

12. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA:  

▪ Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado 15 minutos 

após a afixação da folha de resultados finais no painel reservado para o efeito. 

13. PENALIDADE POR INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO REGULAMENTO:  

▪ Exceto quando se estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer condição 

estabelecida neste regulamento implica a Desclassificação do Jogador 

14. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 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. 

15. COMISSÃO TÉCNICA E JUÍZES ÁRBITROS:  

▪ Paulo Valença, Francisca Osório e Sérgio Ribeiro 

http://www.ranga.org/
http://www.usga.org/

