Torneio de Santo António
Segunda
Segunda-feira, 13 de Junho 2022
22
Regulamento
1. Prova aberta a todos os Sócios.
FEE: Todas as categorias de Sócios: € 2,00
2. MODALIDADE DE JOGO: 18 Buracos, Stableford com abono
Cada jogador terá que escolher apenas 4 tacos mais o putter ao longo da volta
completa.
3. INSCRIÇÕES: Até às 12H00
H00 do dia 11 de Junho.
4. LIMITE DE INSCRIÇÕES: Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade do campo
serão aceites por ordem de inscrição.
5. SAÍDAS: Saídas corridas a partir das 08h30.
Homens: Marcas Amarelas
Amarelas; Senhoras: Marcas Vermelhas
6. PRÉMIOS: Haverá prémios para o 1º e 2º e 3º classificado Net
Os prémios serão distribuídos durante o almoço.
7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: O desempate será feito através da aplicação sucessiva dos
seguintes critérios:
Classificação Net:
a) melhor resultado Net nos últimos 9, 6, 3 e último buraco;
b) ao Handicap de Jogo mais baixo;
c) Índice de Handicap mais baixo;
d) sorteio.
Classificação Gross:
a) melhor resultado Gross nos últimos 9, 6, 3 e último buraco;
b) ao Handicap de Jogo mais alto;
c) Índice de Handicap mais alto;
d) sorteio.
8. REGRAS: Aplicam-se
se as regras do RA Rules Limited,, as Regras Locais inscritas no cartão
de resultados e as Regras Locais publicadas para esta prova.

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: Em qualquer altura o Capitão do Golfe ou a
Comissão Técnica nomeada como responsável pela realização da competição, podem
alterarr o presente Regulamento, e suspender adiar ou cancelar a prova. Decidirão de
forma definitiva sobre casos omissos no Regulamento e Regras complementares.
10. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO:
Interrupção imediata do jogo: Assinalada por uma nota prolongada da buzina
Interrupção do jogo: Assinalada por três notas da buzina, com repetição
Recomeço do jogo: Duas notas curtas da buzina, com repetição
11. ORDEM DE MÉRITO:: A competição não conta para a Ordem de Mérito Net e Gross das
diversas categorias.

