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R e g u l a m e n t o 
 
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de 
Aplicação Permanente, é estabelecido o seguinte Regulamento desta 
Competição: 
 
DATA: 23 de abril de 2017 
 
TEE-TIME: Saídas Shotgun às 09:00  (Tees: Homens – amarelas; Senhoras – 
vermelhas) ou por saídas; 
 
PARTICIPAÇÃO: Os Torneios são abertos a jogadores filiados na Federação 
Portuguesa de Golfe, com handicap certificado. Podem ser convidados, sem 
contar para a classificação, jogadores com handicap de clube da EDP ou 
outras situações. 
 
INSCRIÇÕES: as inscrições podem ser feitas por Telefone 21 001 71 81 ou 
correio eletrónico: golfe.clubeedp@gmail.com. 
 
MODALIDADE: Stableford net individual 
 
HANDICAPS PERMITIDOS: Até 36 EGA, homens e senhoras, ou handicaps 
de Clube apenas  para jogadores com gestão de handicap no Golfe Clube 
edp. 

 
REGRAS: Serão aplicadas as Regras Gerais do “Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews” e as Regras Locais. 
 
DRIVERS: O Driver que um jogador transporta não poderá ter uma cabeça, 
identificada por modelo e loft, que conste na lista de “Drivers em não 
Conformidade” publicada pelo R&A Rules Limited. 
 
http://www.randa.org/rules/equipment/nonConfDriversMain 

 
CADÊNCIA DE JOGO: 

 
A Comissão Técnica fixará para cada prova a cadência de jogo. 
Qualquer formação deve tomar a iniciativa de dar passagem a qualquer 
grupo que esteja à espera para jogar; 
Sempre que estiver com tempo excessivo de jogo e o buraco em frente 
estiver vazio; 
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Logo que perceba que a bola de um dos jogadores não será facilmente 
encontrada (a Regra dos 5 minutos é apenas para que a bola não seja 
considerada perdida. Não é correto fazer o grupo de trás esperar 5 minutos). 
 
EMPATES em NET e GROSS: em caso de empate por pontos Gross 
prevalece o handicap de jogo mais alto. Em Net prevalece o handicap de 
jogo mais baixo. Se ainda persistir o empate, o desempate será feito pelo 
melhor resultado obtido nos últimos 9, 6, 3, 2 buracos e último melhor 
(buracos nºs. 10 a 18 do campo), e finalmente por sorteio. 
 
ESPÍRITO DESPORTIVO: Não será admitida nem tolerada qualquer forma de 
mau comportamento. A Comissão Técnica reserva-se o direito de agir em 
conformidade. 

ANULAÇÃO, ALTERAÇÕES E CASOS OMISSOS NO REGULAMENTO:  

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:  

•alterar o presente Regulamento;  

•suspender ou cancelar qualquer das «Voltas Convencionais»;  

•anular ou cancelar o Circuito.  

•decidir em definitivo os casos omissos no Regulamento  

PENALIDADES: 

A violação de qualquer condição fixada no presente Regulamento ou nas 
suas alterações, implica a Penalidade de Desclassificação. 

APARELHOS MEDIDORES DE DISTÂNCIAS (Apêndice I – Secção B – 9): 
 
Um jogador pode obter distâncias utilizando um aparelho que faça apenas a 
medição de distâncias. Se durante uma volta convencional, um jogador que 
use um aparelho de medição de distâncias que possa medir ou aferir 
qualquer outra condição que possa afetar a sua forma de jogar (i.e. declives, 
velocidade do vento, temperatura, etc.), o jogador incorre na penalidade 
prevista na Regra 14.3 que é a desclassificação, independente de qualquer 
outra função ter sido usada ou não. 
 
ENTREGA DE CARTÕES (REGRA 6-5B) 
Assinatura e Entrega do Cartão de Resultados – Depois de terminada a 
volta o competidor deve conferir o seu resultado em cada buraco, e 
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esclarecer quaisquer pontos em dúvida com a Comissão Técnica. Tem que 
assegurar-se que todos os jogadores do grupo, tem que estar presentes na 
entrega dos cartões. 
 
SORTEIO DE PRESENÇA: vai ser sorteado aos sócios que estiverem 
presentes em todos os Torneios realizados em 2017, o prémio ASSIDUIDADE 
HALCON VIAGENS. 
 
CLASSIFICAÇÕES: Haverá classificações Sócios, Convidados. 
 
PRÉMIOS com Troféu: 
Gross – 1º; 
Net (1ª cat.) – 1º (Até 19,9); 
Net (2ª cat.) – 1º (20,0 a 36,0); 
1º Convidados Net (se mais de 3) 
1ª Senhoras (se mais de 3) 
Longest drive Homens (Buraco 7) 
Longest drive Senhoras (Buraco 7) 
Nearest to the Pin no buraco 17 
 
 
 
Nota: Não haverá acumulação de prêmios, o Gross prevalece sobre o 1 CAT net  

 
COMISSÃO TÉCNICA: Antonio Libório, Virgílio Guerreiro e João Coelho. 
 

Premios 2017: 
OM Clube EDP - todos sócios com Home Clube EDP. 

OM Halcon - todos sócios Clube EDP. 
Circuito Halcon- todos sócios com Home Clube EDP. 

OM Pedro Botelho/Nevada BOB´s - todos sócios clube EDP e 
convidados. 

 
 
Prémio (ASSIDUIDADE HALCON VIAGENS): - todos sócios clube 
EDP. 
Este prémio consta de uma viagem para 2 pessoas/quarto 
duplo à MADEIRA + 7 noites em regime de alojamento e 
pequeno almoço, em Hotel de 4 estrelas. 
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Preços Torneio (inclui green fee, almoço, snack de campo e bolas no driving range): 
Sócios  25€ (40€ com almoço) 
Convidados 40€ (55€com almoço) 
 


