
 

Circuito Atlântico 2022 
 

Torneio AXIS Ponte de Lima 
9 de Abril de 2022 

 

TERMOS DE COMPETIÇÃO 
 

Nos termos das Regras de Golfe em vigor e aprovadas pela R&A e sem prejuízo das condições de 
Competição e Regras Locais 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 2022 (consultar regulamento em www.golfclubatlantico.pt). 
2.MODALIDADE: Torneio de 18 buracos disputado na modalidade Stableford, marcas amarelas para 
Homens e marcas vermelhas para Senhoras, com handicaps de jogo máximos de 28 e 36 respetivamente. 
3.INSCRIÇÕES: São efetuadas através de formulário próprio em www.golfclubatlantico.pt até às 12,00 
horas do dia 6 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: 45.00 €          Sócios GCA: 30.00 €       Sócios G P. Lima: 24.00€ 
Cartões Axis P Lima: 30.00  Juniores sub 21: 24€   Inclui Bar de Campo 
Buggies: 15.00 €/pax           Almoço: menu disponível 15.00€    
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 classificados net GCA 

• 1º e 2º Classificados net convidados 

• 1ª Classificada net Senhoras 

• 1º Classificado Júnior (sub 21) 

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

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

• Nota 2: Os troféus para Juniores e Senhoras serão atribuídos a partir de uma participação mínima 
de quatro participantes em cada categoria. Não havendo quatro participantes, 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 terá início pelas 9.30 Horas e 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. 
 
Comissão Técnica e de Handicaps do Golf Club Atlântico    9 de Março de 2021 
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