REGULAMENTO IX Torneio de Verão do Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente e Regras Locais, é estabelecido o seguinte regulamento:
1. Participação: Prova aberta à participação a todos os jogadores federados com handicap
EGA válido.
Modalidade: Competição individual em 18 buracos - Stableford Full Handicap. 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.
2. Prémios: 1º Gross, 1º, 2º e 3º Net. Não acumulável (prevalece o Gross). Nearest to the
Pin e Longest Drive
3. Regras:
3.1. As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras Locais.
3.2. ETIQUETA: Não será tolerada qualquer forma de mau comportamento. A Comissão
Técnica da Prova reserva o direito de agir em conformidade, de acordo com a Regra
33-7.
3.3. Penalidades por incumprimento de condição estabelecida no Regulamento: Exceto
quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, a violação de qualquer
condição estabelecida implica a desclassificação do jogador. Os casos omissos no
Regulamento serão decididos de forma definitiva pela Comissão Técnica.
3.4. Equipamentos de medição de distâncias - É permitido o uso de qualquer tipo de
aparelho de medição de distâncias durante o jogo. No entanto se o dispositivo tiver
função adicional que avalie ou meça outras condições que possam afetar o jogo de
um jogador (por ex., declive do terreno, velocidade do vento, etc.), o uso de tal
função é uma infração à Regra 14-3.
3.5. De forma a manter um ritmo de jogo agradável para todos os jogadores e sendo a
prova jogada na modalidade Stableford Full Handicap TODOS OS JOGADORES
DEVERÃO LEVANTAR A BOLA QUANDO VERIFIQUEM QUE JÁ NÃO PONTUARÃO

NESSE BURACO. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA REGRA IMPLICA UMA PANCADA DE
PENALIZAÇÃO NO BURACO SEGUINTE.
4. Horas de Saída, Draw, atrasos, marcas de saída, empates:
4.1. As saídas serão em linha a partir das 8:12h e de 8 em 8 minutos do Tee do 1 do
percurso Pinheiros/ Oliveiras do Campo de Golfe Pinheiros Altos.
4.2. O Draw será publicado no grupo Clube de Golfe - Quinta das Lágrimas (facebook)
no dia 4 de Agosto de 2017.
4.3. Atrasos: Na ausência de razões que justifiquem abolir a penalidade de
desclassificação, se um jogador chegar ao seu 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 no primeiro buraco.
4.4. Marcas de saída: Todos os jogadores sairão das marcas amarelas. Excetuam-se as
senhoras e os jovens nascidos no ano de 2005 ou posteriores que sairão das marcas
vermelhas
4.5. 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.
5. Encerramento da competição - Considera-se que a competição foi oficialmente
encerrada quando a folha de resultados for afixada no local definido para o efeito.
6. Alteração ao Regulamento - Em qualquer altura a comissão técnica pode: Completar ou
alterar o presente regulamento; suspender ou cancelar o torneio.
7. Comissão Técnica – João Cerejo, Pedro Iglésias, Manuel António.

