
 

SEIKO GOLF OPEN 2016 
Taça Dr. Manuel António 

28 de Maio de 2016 – Miramar 

 

REGULAMENTO 
 

Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de competição de 
Aplicação Permanentes da FPG e Regras Locais, é estabelecido o seguinte 
Regulamento desta Competição.  
 
1. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a todos os jogadores (as) associados 
(as) do Clube de Golfe do Centro, do Club de Golf de Miramar e convidados das 
respectivas direcções.  

 
2. INSCRIÇÕES: Deverão ser feitas por email para golfedocentro@gmail.com ou 
formulário online em www.golfedocentro.com ou em impresso editado no CGM, até 
às 12h do dia 27 de Maio de 2016  
 
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: Serão aceites as inscrições dos jogadores sócios dos 
clubes até ao limite de 44 jogadores por clube. Se o número de inscritos exceder o 
limite de inscrições estabelecido proceder-se-á à exclusão dos jogadores tendo em 
conta a classificação da Ordem de Mérito NET, e salvaguardando 4 lugares para 
convidados.  
Para que a prova se possa realizar é exigido o mínimo de 20 jogadores inscritos e 
presentes no tee de saída. Eventuais desistências após a divulgação do Draw 
poderão ser preenchidas por jogadores inscritos, dentro da data e hora limite, 
seguindo-se o mesmo critério acima enunciado, ou seja pela classificação da 
Ordem de Mérito NET.  
Estarão reservados 8 lugares para jogadores sub10, cujo critério de exclusão são 
os HCP´s mais altos, caso existam vagas estas serão preenchidas de preferencia 
por jogadores Sub10.  
 
4. VALOR DA INSCRIÇÃO: 25 Euros p/ jogador. Para os jogadores associados ao 
club anfitrião o valor da inscrição será de 11 Euros (sócios efectivos), 13.5 Euros 
(sócios semana). Para os jogadores juniores (que completem 18 anos até 
31.12.2016), o valor será de 5 Euros.  
Não inclui volta de treino, bolas de treino ou qualquer meio de transporte de 
jogadores, caddies ou sacos de golfe.  
 
5. MODALIDADE: 18 buracos, em jogo Stableford Full-Handicap.  
Além da competição singular e Ordem de Merito CGC, será disputada uma 
competição por equipas – Taça Dr. Manuel António, onde contarão os melhores 
resultados NET correspondentes a 80% do total de jogadores do  clube com 
menos jogadores. 



6. EMPATES: Em caso de empate o desempate será realizado sucessivamente 
pelos melhores últimos 9, 6, 3 e último buraco. Se persistir o empate será dada 
preferência ao Handicap EGA exacto mais baixo no caso da classificação Net, e 
ao Handicap EGA exacto mais alto no caso da classificação Gross. Se ainda assim 
continuarem empatados, será resolvido por sorteio.  
 
7. PRÉMIOS: Serão atribuídos prémios da Ordem de Merito do CGC, 1.º e 2.º  
Gross Geral, 1.º e 2.ºNet Geral, o Primeiro NET Geral será oferta SEIKO e 1.º Net 
Junior um trofeu. Os prémios não são acumuláveis, com excepção do oferta 
SEIKO.  
 
8. CLASSIFICAÇÕES: As classificações serão ordenadas em Gross e Net, 
havendo uma classificação para jogadores com idade inferior a 10 anos inclusivé, 
sendo atribuído prémio para o 1.º Net.  
 
9. SAIDAS: Homens – Brancas, Senhoras – Vermelhas, Sub10 - Vermelhas.  
 
10. COMPETIÇÃO ENCERRADA: Considera-se que o resultado da competição foi 
oficialmente encerrada após a afixação da folha de resultados finais no painel 
reservado para o efeito.  
 
11. PENALIDADE POR 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.  
 
12. 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 a prova.  
 
13. COMISSÃO TÉCNICA: Constituída por:  
José Miguel Mendes Ribeiro  
Sérgio Ribeiro  
Manuel Alberto Marques 


