QUINTA DAS LÁGRIMAS CLUBE DE GOLFE
4º TORNEIO DA ORDEM DE MÉRITO 2017 - CAMPO DE GOLFE DA CURIA
10 de Junho 2017 – 9:00 HORAS
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente da FPG e Regras Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO
Prova aberta a todos os jogadores(as) filiados na Federação Portuguesa de Golfe e com
handicap EGA válido.
2. INSCRIÇÕES
Deverão chegar à direção do Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas até às 13h do dia 8 de
Junho de 2017. Para efeitos de aceitação de um jogador, será considerado o respetivo
handicap, que conste no servidor da FPG no dia de encerramento das inscrições.
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES
O número limite de inscrições é de 52 jogadores. Se o número de inscritos exceder o limite
de inscrições estabelecido os critérios para a seleção dos jogadores será a seguinte:
1º Sócios da QLCG;
2º Por ordem de inscrição.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO
Green fee e bar de campo:

Green fee, bar de campo e almoço:

Sócios : 22,5€. Juniores: 10€.

Sócios : 30€. Juniores: 20€.

Não sócios: 25 €

Não sócios: 35 €.
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5. MODALIDADE
A prova será jogada na modalidade de Stableford. Haverá duas classificações gerais: gross e
net.
O handicap máximo para todos os jogadores é de 36.0 EGA, sendo, no entanto, permitida a
participação a jogadores com handicap válido superior. Os jogadores com handicaps
superiores serão considerados como tendo 36,0 EGA.

6. PONTOS DE PARTIDA
Todos os jogadores sairão das marcas pretas. Excetuam-se as senhoras e os jovens nascidos
no ano de 2005 ou posteriores que sairão das marcas vermelhas.
7. REGRAS
As Regras a aplicar são:
a) As aprovadas pelo R&A Rules Limited;
b) As Regras Locais do Campo da Curia;
c) Os jogadores que verifiquem que com a pancada seguinte já não pontuam deverão
levantar a bola. O jogador que não o fizer incorrerá numa pancada de penalidade no
buraco seguinte.
d) Estão em vigor as regras de inverno. A bola que se encontra no fairway, após marcado
o local onde esta se encontra, pode ser levantada, limpa e colocada à distância de um
cartão não mais perto do buraco.
8. EMPATES
Em caso de empates o desempate será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9
buracos do campo (buracos 10 a 18), 6 (buracos 13 a 18), 3 (buracos 16 a 18) e ultimo
buraco (buraco 18). Se persistir o empate, será dada preferência ao Handicap EGA exato
mais baixo, no caso da classificação net, e ao Handicap EGA exato mais alto, no caso da
classificação gross. Se persistir o empate, o desempate será feito por sorteio.
9. PRÉMIOS
Estarão em disputa para além dos prémios especiais, 1 (um) prémio júnior net, 1 (um)
prémio sénior net (60 ou mais anos), 3 (três) prémios net (um por categoria que
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prevalecem sobre os prémios júnior e sénior) e ainda 1 (um) prémio gross (que prevalece
sobre qualquer um dos net). Ainda existirá 1 (um) prémio convidados net. Haverá duas
classificações gerais: gross e net.
10. NÃO É PERMITIDO
Os jogadores com menos de 18 anos fumarem durante o jogo.
11. 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. Os casos omissos no
Regulamento, serão decididos de forma definitiva pela Comissão da Técnica da Prova.
12. RESULTADOS DA COMPETIÇÃO – COMPETIÇÃO ENCERRADA
Considera-se que o resultado da competição foi oficialmente encerrado após a afixação da
folha de resultados finais no painel reservado para o efeito.
13. MAU COMPORTAMENTO
Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão Técnica da Prova
reserva-se o direito de agir em conformidade.
14. COMISSÃO TÉCNICA DA PROVA
A comissão técnica nesta prova é constituída pelos seguintes elementos: Luís Azenha
Bonito; Pedro Fonseca e Teixeira Pires.

A Direção da Quinta das Lágrimas Clube de Golfe
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