
 
 

1º Torneio do Circuito “Golfe&Família” 2016 

Vidago Palace Golf Course 
05 de Março de 2016 

Regulamento  
 

1. PARTICIPAÇÃO 

O torneio é aberto a todos os jogadores amadores que sejam filiados na FPG 
(Federação Portuguesa de Golfe) ou numa Federação de Golfe de outro país, 
com Handicap EGA válido ou certificado pelo respetivo "Home-Club” e 
convidados da organização. 

2. MODALIDADE 

a. Saídas shot gun ás 09h30. 

b. O torneio será disputado em 18 buracos na modalidade individual, "Stableford full 

handicap", handicap máximo permitido para homens e senhoras, é de 36. Quem tiver 

handicap superior, jogará com o handicap de 36.  

3. INSCRIÇÃO 

 

Para:  www.intergolf.pt  ou no Vidago Palace Golf Course. 
e-mail: inscricoes@intergolf.pt 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

- Green fee, bar de campo e almoço  de entrega de 
prémios  

60 € 

- Green fee, bar de campo e almoço de entrega de 
prémios (Sócio do Vidago Palace) 

50 € 

- Almoço extra 25 € 

 

5. CLASSIFICAÇÃO 

a. As classificações serão apresentadas da seguinte forma: 

• Gross geral. 

• Net geral. 

• Net por categorias: 

• 1ª Categoria: Até 14,0 handicap. 

• 2ª Categoria: De 14,1 handicap a 24,0 handicap. 

• 3ª Categoria: De 24,1 handicap a 36,0 handicap. 

• 1os nove buracos Net (volta convencional). 

• 2os nove buracos Net (volta convencional). 

 

http://www.intergolf.pt/


6. PRÉMIOS 

 1º Gross Geral e 1º Net Geral 
- Fim-de-semana num hotel para duas pessoas (sexta a domingo), em regime de 

APA, no Golf Balneario Augas Santas, na Galiza. 
- Green-fee e bar de campo no torneio da final. 
- Jantar de entrega de prémios para duas pessoas. 
- Programa lúdico para o jogador e família. 

 1º Net das categoria 
- Green-fee, bar de campo no torneio da final. 
- Jantar de entrega de prémios para duas pessoas. 

 1º Net Senhoras. 
 1os nove buracos Net (volta convencional). Kankura  
 2os nove buracos Net (volta convencional). Castelbelt 
 Prémios especiais: 

- Drive mais longo geral.  
- Bola mais perto do Buraco geral. 
 

a. Não há acumulação de prémios entre o “Gross” e o “Net”. O “Gross” prevalece 

sobre o “Net”.  

b. O “Net Geral” não é cumulativo com o 1º Net de qualquer categoria. 

c. Em caso de empate, o desempate será feito com aplicação dos seguintes 

critérios: 

1º - Em “Gross” a favor do handicap EGA mais alto, à data da realização do 
torneio.    

2º - Em “Net” a favor do handicap EGA mais baixo, à data da realização do 
torneio.    

3º - Caso os jogadores que estejam em situação de empate e tenham o 
mesmo handicap EGA, o desempate será feito sucessivamente pelos 
melhores últimos 9, 6, 3 e melhor último buraco (da volta convencional) 
se persistir será feito, por sorteio. 

d. É obrigatório a presença dos jogadores vencedores no almoço  de 

entrega de prémios. Caso um jogador vencedor ou apurado para a final não 

esteja presente no jantar de entrega de prémios, o troféu e o apuramento para 

a final, será atribuído ao próximo jogador mais bem classificado, nas 

diferentes classificações do torneio. 

7. COMISSÃO TÉCNICA 

    Amadeu Ferreira (AGNP), José Domingos e Lourenço Azevedo. 

Parceria Técnica:   
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