
2º MATCH  
G. C. ATLÂNTICO versus C. G. QUINTA DO FOJO 

Pitch & Putt 
a contar para o Circuito REMAX COLLECTION 2020 

 
Campo de Golfe da Quinta do Fojo 

29 de Fevereiro de 2020 
 
Nos termos das Regras de Golfe aprovadas pelo The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews Rules Limited 
são estabelecidos os seguintes termos de competição: 
 
1. PARTICIPAÇÃO: A prova é aberta a todos os jogadores associados do Clube de Golfe da Quinta do Fojo e 
associados do Golf Club Atlântico que estejam filiados na Federação Portuguesa de Golfe, com handicap P&P 
ou EGA até 36 e maiores de 18 anos. Os jogadores que não tenham handicap de P&P jogarão com 50% do 
seu handicap EGA no máximo de 15. 
2. COMPETIÇÃO: O Match será disputado em gross e em net entre as equipas do GC Atlântico e do Golfe da 
Quinta do Fojo. Cada uma das equipas/clubes nomeará um capitão e será composta pelos jogadores que se 
inscreverem de cada um dos clubes. Os jogadores que simultaneamente sejam associados dos dois clubes 
deverão mencionar, na inscrição, em qual das equipas pretendem participar. O apuramento da classificação 
será efetuado pelo somatório dos melhores 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 mínimo de 7 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  em Pitch & Putt. Marcas 
(senhoras e homens) laranjas. 
4. INSCRIÇÕES: São efetuadas através de formulário próprio em www.golfclubatlantico.pt ou diretamente 
no campo (tel. 227727070) até às 18,00 horas do dia 27 de Fevereiro. Poderão ser aceites mais inscrições 
após a data referida, condicionadas à disponibilidade da organização. Se o número de inscritos exceder o 
limite de inscrições estabelecido como limite da capacidade do campo, proceder-se-á exclusão das últimas 
inscrições de cada uma das equipas. O Draw oficial será publicado nos sites dos clubes e no campo pelas 15 
horas do dia anterior da competição. 
5. VALOR DAS INSCRIÇÕES 
Sócios GCA e Não sócios do Golfe da Quinta do Fojo : 12.50€        Sócios do Golfe da Quinta do Fojo: 7.50€  
A inscrição inclui bar de campo.  
6. HORÁRIOS: Resultado do número de inscrições as saídas serão em 1º ShotGun pelas 09.30 horas e em 2º 
ShotGun pelas 14,00 horas se se justificar. A competição será encerrada 30 minutos depois de afixados os 
resultados.  
7. REGRAS: As em vigor e aprovadas pela R&A, as regras locais afixadas no campo e as estabelecidas pela 
Comissão Técnica. 
8. PRÉMIOS: Estão em disputa os seguintes troféus: 

• Equipa vencedora em Net do 2º Match CG Qta do Fojo / GC Atlântico 

• Equipa vencedor em Gross do 2º Match CG Qta do Fojo / GC Atlântico 
9. 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 melhor resultado Net 
individual não considerado para a classificação. Em segunda análise será resolvido a favor respetivamente da 
equipa com o melhor resultado gross e melhor resultado net individual. 
10. ESPIRITO DESPORTIVO: Não serão permitidos maus comportamentos e condutas impróprias cabendo à 
Comissão Técnica agir disciplinarmente se tal acontecer.  
11. COMISSÃO TÉCNICA: Será constituída por um membro designado pelo campo e um elemento designado 
por cada equipa/clube. 
12. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE COMPETIÇÃO: Em qualquer momento a Comissão Técnica 
poderá: completar ou alterar o presente regulamento; anular ou cancelar a competição. 
 
 
Golf Club Atlântico e Golfe da Quinta do Fojo     12 de Fevereiro de 2020 

http://www.golfclubatlantico/

