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TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

Nos termos das Regras de Golfe em vigor e aprovadas pela R&A e sem prejuízo das condições de 
Competição, Regras Locais e normas de conduta ajustadas à crise pandémica, em anexo, definidas pela 
comissão técnica, são estabelecidos os seguintes termos de competição: 
1.PARTICIPAÇÃO: A prova é aberta a todos os jogadores filiados na FPG e RFEG e faz parte do Circuito 
Atlântico 2021 (consultar regulamento em www.golfclubatlantico.pt). 
2.MODALIDADE: Torneio de 18 buracos disputado na modalidade Stableford (marcas amarelas para 
Homens e vermelhas para Senhoras). 
3.INSCRIÇÕES: São efetuadas através de formulário próprio exclusivamente em 
www.golfclubatlantico.pt até às 18,00 horas do dia 15 de Abril, podendo ser encerradas antes, caso seja 
entretanto ultrapassada a capacidade do campo.  
Se o número de inscritos exceder a capacidade do campo, será mantida uma lista de espera e proceder-
se-á à exclusão das últimas inscrições que não sejam associados ou convidados do clube organizador. O 
Draw oficial será publicado pelas 15 horas do dia anterior da competição. Poderão ser aceites mais 
inscrições após a data referida, condicionadas à disponibilidade do campo e da organização. 
4.VALOR DAS INSCRIÇÕES 
Geral: 45 €       Sócios GCA com quotas pagas: 20 €     Sócios Vidago Palace: 10 € Juniores (sub 21): 30 € 
Lunch pack incluído  Buggies: 20 €/pax        (ver forma de pagamento no anexo em baixo)           
5.REGRAS: As aprovadas pelos The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews Rules Limited, as regras 
locais (descritas no cartão do campo) e as estabelecidas pela Comissão Técnica. 
6. PRÉMIOS: Estão em disputa os seguintes troféus: 

• 1º e 2º Classificados gross geral 

• 1º, 2º e 3º classificado net GCA 

• 1º e 2º Classificados net convidados 

• 1ª Classificada net Senhoras  

• Prémios especiais: “bola mais perto do buraco” geral e “drive mais longo” para homens e para 
senhoras. 

• Nota 1: Os prémios não são acumuláveis dando-se preferência ao Gross sobre o Net, excetuando 
os prémios especiais. 

• Nota 2: A partir de uma participação mínima de quatro senhoras será atribuído um troféu para a 
1ª classificada net senhoras geral. Não havendo quatro senhoras inscritas, concorrem para as 
classificações gerais.  

7.EMPATES: Em caso de empate será resolvido, em Gross a favor do handicap exato mais alto e em Net 
a favor do handicap exato mais baixo. Se o empate persistir, o desempate será feito sucessivamente 
pelos melhores resultados nos últimos 9, 6 e 3 buracos e finalmente por sorteio.  
8.COMPETIÇÃO: A competição será encerrada 30 minutos depois de afixados os resultados. 
Oportunamente serão igualmente divulgados no site do clube. 
9.ESPíRITO DESPORTIVO: Não serão permitidos maus comportamentos e condutas impróprias cabendo 
à Comissão Técnica agir disciplinarmente se tal acontecer. 
10.COMISSÃO TÉCNICA: Será constituída por três membros designados pela Comissão Técnica e de 
Handicaps do Golf Club Atlântico. 
11.ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO: Em qualquer momento a Comissão Técnica poderá: 
completar ou alterar o presente regulamento; anular ou cancelar a competição. 
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Normas de conduta (covid) 
17 de Abril Vidago Palace 

 

1. Saídas em shot gun pelas 9.00 horas; 

2. Utilização de máscara obrigatória exceto no período de jogo; 

3. As formações serão de 4 jogadores; 

4. O Club House não está disponível assim como não deve ser efetuado o acesso à receção; 

5. O pagamento dos green fees e buggies terá de ser efetuado por via digital (MBway 933725855 ou 

transferência bancária comprovada através do IBAN PT50 0035 0224 0000 7675 9307 4) 

antecipadamente até às 24 horas do dia anterior, 15;  

6. Os cartões serão distribuídos no exterior da receção assim como os “meal packs “ devendo os 

jogadores deslocar-se para os seus tees de saída atempadamente conforme o draw; 

7. Os cartões de jogo serão intransmissíveis; 

8. A entrega de cartões será efetuada junto à receção onde será efetuado um registo fotográfico do 

mesmo e confirmado presencialmente pelo marcador. Existirá um recipiente específico para 

depositar finalmente os cartões verificados e entregues. 

9. Os resultados serão publicados no site do Golf Club Atlântico após o seu apuramento, não havendo 

lugar a entrega de prémios e troféus o que será efetuado num futuro em que as condições sanitárias 

o permitam. 
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