
 
 
 
 

Torneio  
9 Buracos 

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 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 do tee nº 1 após a última saída do troneio de 18 buracos. 

b. O torneio será disputado em 9 buracos na modalidade individual, "Stableford full 

handicap". Quem tiver handicap superior a 36 , jogará com o handicap de 36.  

3. REGRAS 

a. As aprovadas pelo Royal  and Ancient Golf Club of St. Andrews, as locais e as 

estabelecidas pela Comissão Técnica. 

b. É permitida a utilização de buggy e instrumentos de medição. Atenção, 

segundo as regras, só é permitido usar instrumentos de medição que só 

tenham essa função, ficam assim de fora os telefones e os binóculos que 

informam os declives. 

c. A violação desta regra implica a desclassificação do Jogador. 

4. INSCRIÇÃO 

Através do e-mail: intergolfet2016@gmail.com ou no Vidago Palace Golf Course. 
5. VALOR DA INSCRIÇÃO 

- Green fee, bar de campo e Jantar de entrega de prémios 40 € 

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

35 € 

- Jantar extra 25 € 
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6. CANCELAMENTO 

a. Em caso de cancelamento da inscrição, a mesma deverá ser efetuada até às 

10:00 horas do dia anterior do torneio, caso contrário não nos será possível 

cancelar a inscrição e reembolsar o valor da inscrição. 

b. Em caso de não comparência no dia da prova, não haverá reembolso do valor 

da inscrição. 

7. CLASSIFICAÇÃO 

a. As classificações serão apresentadas da seguinte forma: 

• 1º, 2º e 3º Net geral. 

Em caso de empate, o desempate será feito com aplicação dos seguintes 
critérios: A favor do handicap EGA mais baixo, pelos melhores 6, 3 e melhor 
último buraco e finalmente por sorteio, por esta ordem. 

b. É obrigatório a presença dos (das) jogadores (as) vencedores (as) no 

jantar de entrega de prémios. Caso um jogador (a) vencedor (a) não esteja 

presente no jantar de entrega de prémios, o troféu, será atribuído ao próximo 

jogador (a) mais bem classificado (a). 

8. CASOS OMISSOS 

A decisão competirá à Comissão Técnica. 

9. COMISSÃO TÉCNICA 

 José Domingos, Lourenço Azevedo e o diretor do Vidago Palace Golf Course. 
  

 

  


