REGULAMENTO DO CIRCUITO SÉNIOR EUROBIC
2021
Procurando desenvolver sempre mais a actividade desportiva no Clube, principalmente nos
dias do meio de semana, gerando, também, novas oportunidades de convívio e utilização do
Restaurante, foi criado o Circuito Sénior, composto por nove torneios, a serem jogados um a
cada mês, exceptuando os meses de Janeiro, Agosto, e Dezembro, nas datas de calendário
que vierem a ser fixadas, e regidos pelo REGULAMENTO que segue.
1.- CALENDÁRIO E MODALIDADE
Os Torneios serão jogados preferencialmente numa das quintas-feiras de cada mês, salvo
imprevistos que forcem eventuais ajustamentos.
Cada Torneio será jogado em 18 buracos, na modalidade de Stableford ou outra, se assim
determinado com a devida antecedência pela Comissão Técnica ou pelo Capitão de Golfe,
com 100% do handicap, o qual será limitado ao máximo de 36, para homens e senhoras, e as
marcas de saída serão:
Amarelas para homens e Vermelhas para senhoras.
Tees alternativos (jogadores com mais de 70 anos feitos em 2019) H/S: Verdes – Caso o
jogador não tenha ainda completado 80 anos, não pontua na classificação sem handicap
(gross).
As saídas serão dadas no sistema de “shotgun”, em princípio pelas 09H00, podendo, todavia,
por conveniência do Campo ou por qualquer outro fundamento válido, o Capitão de Golfe ou
a Comissão Técnica decidir por saídas corridas com início na hora que for então estabelecida.
2.- PARTICIPAÇÃO
As provas são abertas aos Sócios de Golfe (full members e midweek), Sócios Anuais de Golfe
(full, midweek), Sócios Pay & Play e convidados de Sócios, com a idade de 50 ou mais anos.
Os Jogadores que não tiverem o seu handicap EGA Válido, não poderão pontuar para a classificação Net, pontuando, todavia, na classificação gross.
3.- INSCRIÇÕES E CUSTOS
As inscrições serão feitas no impresso próprio para o efeito, a ser afixado nas datas oportunas,
no Clube, nos locais habituais, e os custos serão como segue:
. Sócios - 5€ (acrescido de 15€ para o Sócio Pay & Play)
. Convidado de Sócio - 20€, acrescido dos 5€ de fee do Torneio;
. Almoço - 12€;

. Buggy - 20€ (2 pessoas)
4.- PRÉMIOS, PARA CADA TORNEIO E PARA O CIRCUITO
Para cada Torneio, haverá prémio para o primeiro lugar net de cada uma das seguintes classificações: Jogadores com 50 ou mais anos e até aos 70, exclusive; Jogadores com 70 ou mais
anos, que, em condições de pontuar, participaram na Prova; e um prémio para o primeiro
classificado gross da classificação geral, isto é, combinando todos os Jogadores ou Jogadoras
das duas classificações atrás referidas.
Os prémios serão distribuídos após o almoço no Restaurante do Clube.

NOTA: SÓ SERÁ ATRIBUIDO PRÉMIO COM UM MÍNIMO DE OITO JOGADORES EM CADA
CLASSIFICAÇÃO.
Para além dos prémios atribuídos em cada Torneio, haverá um prémio para o vencedor net e
outro para o vencedor gross do Circuito, que serão encontrados da forma seguinte, na classificação geral, em gross e net:
. Primeiro lugar - 10 pontos
. Segundo lugar - 8 “
. Terceiro lugar - 6 “
. Quarto lugar - 5 “
. Quinto lugar - 4 “
. Sexto lugar

- 3 “

. Sétimo lugar - 2 “
. Oitavo lugar - 1 “
O Jogador que somar mais pontos, gross ou net (ou ambos), será o vencedor do Circuito na
respectiva modalidade (ou em ambas se for o caso). Os Jogadores, obviamente, jogarão todos
os Torneios do Circuito ou parte deles. Estes prémios serão distribuídos no Almoço do Capitão, no final do ano.
SITUAÇÕES DE EMPATE:
Para cada Prova, o desempate será feito pelos melhores segundos 9 buracos do Campo, últimos 6 buracos, últimos 3 buracos e último buraco. No caso de ainda persistir a situação, será
então a favor do handicap mais baixo, na classificação net, e a favor do handicap mais alto na
classificação gross. Caso persista, ainda, a situação de empate, o vencedor será, então, encontrado por sorteio.
Para o Circuito será, primeiro, a favor do Jogador que tiver jogado menor número de provas.
Depois, no caso de persistir o empate, a favor do handicap mais baixo para a classificação net
e do handicap mais alto para a classificação gross. Se continuar a persistir a situação de empate, os respectivos Jogadores jogarão então um “play off”, no sistema de morte súbita, a começar no buraco 1.
5.- REGRAS APLICÁVEIS
Todas os Torneios do Circuito serão jogados como voltas válidas para efeitos de handicap, e
serão aplicáveis as regras do R&A Rules Limited, e as Regras Locais que estiverem em vigor e,

ainda, quaisquer regras ocasionais e específicas, que pelo Capitão de Golfe ou pela Comissão
Técnica possam vir a ser estabelecidas para cada prova.
6.- ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
Em qualquer altura, o Capitão de Golfe ou a Comissão Técnica, poderão aditar, modificar ou
de qualquer modo alterar o presente Regulamento, e suspender, adiar ou cancelar qualquer
das provas.
Decidirão ainda, de forma definitiva, sobre todos os casos omissos no presente Regulamento
e demais regras complementares aplicáveis.
7.- SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO
A interrupção imediata do jogo, será assinalada por uma nota prolongada da buzina;
A interrupção do jogo, será assinalada por três notas da buzina, com repetição;
O recomeço do jogo, será assinalado com duas notas curtas da buzina, com repetição.
8.- ORDEM DE MÉRITO E ECLETIC HISTÓRICO
A competição não pontua para a Ordem de Mérito Net ou Gross, nem conta para a competição Ecletic Anual ou para o registo do Ecletic Histórico Anual.

A COMISSÃO TÉCNICA

