
 REGULAMENTO DE COMPETIÇÃO 

 Torneio Triangular AGC/CGCentro/CGAtlântico 

 

TORNEIO TRIANGULAR 2019 – GOLFE DE AMARANTE 

 

 1. PARTICIPAÇÃO/DURAÇÃO  

A prova é aberta a todos os sócios de clubes filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com 

handicap exato EGA, com licença de federado ativa. 

A prova irá decorrer no dia 29 de Junho de 2019 e terá início às 9h00 no formato de saídas 

Shotgun. Data limite de inscrição: 28 de Junho 2019 pelas 12h00. 

O(a)s jogadores(as) que pretendam participar nesta competição, devem inscrever-se na 

receção do clube de golfe de Amarante, através do email info@golfedeamarante.com ou 

através de email para os clubes co-organizadores. Subentende-se que ao se inscrever, o 

jogador aceita a participação no torneio nas condições do presente regulamento.  

2.COMPETIÇÃO   

O Match será disputado em gross e em net entre as equipas do Amarante GC, CG Centro e CG 

Atlântico. Cada uma das equipas nomeará um capitão e será composta pelos jogadores que se 

inscreverem de cada um dos clubes. Os jogadores que, simultaneamente, sejam associados de 

mais do que um clube deverão mencionar, na inscrição, em qual das equipas pretendem 

participar. O apuramento da classificação será efetuado pelo somatório dos resultados em 

gross e em net de cada equipa. O número de resultados a serem considerados será igual a 2/3 

do número de inscritos da equipa com menor quantidade de inscritos arredondado para cima, 

com um número mínimo de 10 resultados.  

Exemplo:    

Equipa A com menos inscritos, 17, definirá 12 (11,33) resultados a serem considerados de cada 

equipa.  

 3.MODALIDADE 

Será disputada em volta individual de 18 buracos Stableford.  

4. EMPATES  

Em caso de empate será resolvido, em Gross, a favor da equipa com o melhor resultado gross 

individual não considerado para a classificação, e, em Net, a favor da equipa com o melhor 

resultado net individual não considerado para a classificação. Em segunda análise será 

resolvido a favor da equipa com melhor resultado Gross ou melhor resultado Net, dependendo 

da classificação em causa.   
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5. REGRAS  

 Regras aprovadas pelo R&A Rules Limited, as regras locais estabelecidas no cartão do campo e 

as estabelecidas pela Comissão Técnica.  

6. PRÉMIOS  

 Serão atribuídos os seguintes prémios:  

 Equipa vencedora em Net. 

 Equipa vencedora em Gross.  

7. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO  

 Em qualquer altura, a Comissão Técnica poderá:  

i. Completar ou alterar o presente regulamento;  

ii. Anular ou cancelar a competição. 

8. PREÇO DE INSCRIÇÃO 

O valor de inscrição (green-fee + bar de campo) é de:  

 17,5€ para sócios SGA e AGC; 

 22,5€ para sócios de outros clubes. 

 

Os casos omissos no regulamento serão decididos, de forma definitiva, pela Comissão Técnica.  

 

 

Amarante Golf Clube, 22 Junho de 2019 

A Comissão Técnica  

Rui Morris | Manuel Vieira | António Cantanhede | Manuel Alberto Marques 


