Club de Golf de Miramar
LADY – AM 2016
REGULAMENTO
PARTICIPAÇÃO:

Convívio reservado a sócios do CGM e a convidados da organização, inscritos na FPG, com handicap
válido. Torneio não elegível para atualização de handicaps.
REGRAS:
The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
MODALIDADE:
1.
2.
3.

Torneio por equipas de 3 elememntos, sendo uma Lady e 2 Men (Máximo 13 equipas);
Stableford net, full handicap; Saídas das amarelas e azuis.
O resultado da equipa obtem-se pela soma do resultado da Lady e o melhor dos 2 Men, em cada buraco;

CALENDÁRIO:
a) Data prevista para o convívio: 21 de abril 2016;
b) O sorteio (sorteio condicionado, por potes: 1 para Ladies e 2 para Men, estes ordenados por handicap EGA)
das equipas far-se-á a 20 de abril 2015; Os sobrantes poderão participar como equipa atípica, igualmente
válida.
CLASSIFICAÇÕES:
A classificação será ordenada pelo maior somatório dos pontos obtidos por cada equipa, de acordo com o ponto
3 da “Modalidade”.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Em caso de empate, será vencedora: 1- a equipa com a menor soma dos Ega dos seus elementos; 2- a equipa
com os melhores resultados nos buracos 10 a 18.
DRAW:
O draw será elaborado e publicado no site do CGM até à véspera do convívio.
SAIDAS:
Saídas em shot-gun às 9h00..
PRÉMIOS:
1º, 2º e 3º Net.
Drive mais longo (buraco 9/18)
Bola mais perto do buraco (buraco 5/14)
(para estes últimos prémios contam os resultados obtidfos nas duas passagens)
ANULAÇÃO E ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO:Em qualquer altura a comissão técnica do CGM
poderá: completar ou alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar qualquer volta; modificar a forma
de jogo e suspender ou anular a competição. Os casos omissos no presente regulamento, serão decididos de
forma definitiva pela Comissão Técnica.
A COMISSÃO TÉCNICA
A Comissão Técnica

