TORNEIO DA PÁSCOA
26 DE MARÇO 2016
REGULAMENTO
Nos termos da Regra 33-1, e sem prejuízo das Condições de Competição de Aplicação
Permanente e Regras Locais, é estabelecido o seguinte Regulamento:
1. PARTICIPAÇÃO: A competição é aberta a todos os membros do Clube de Golfe
Citynorte e de outros clubes com filiação na FPG, com Handicap EGA atribuído, sem
limite de idade. No entanto, os jogadores com HCP Clube, HCP Suspenso ou Caducado
ou sem Handicap também podem participar nesta prova, mas sem contar para a
classificação do torneio.
2. INSCRIÇÕES: Deverão chegar ao Citygolf, pelo email: info@citygolf.pt, pelo telefone:
229563401, nas horas de expediente, ou diretamente na receção do Clube, até às 12H
do dia 25 de Março de 2016. Para efeitos de aceitação de um jogador na Prova, será
considerado o respetivo “Handicap”, que conste no servidor da FPG no dia do
encerramento das inscrições.
3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: O número de participantes nesta prova está limitado a 72
jogadores.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor de inscrição por jogador é de 12,00€ se for sócio do
Clube de Golfe Citygolf, 15,00€ se for sócio de outro clube, para Juniores sócios será
7,50€ e 10,00€ juniores não sócio. Neste valor está incluído os Green-Fees do Torneio,
o Bar de Campo e Prémios em disputa.
5. HORA DE SAÍDA E DRAW: Esta prova terá início às 09H30 do dia 26 de Março, sendo
que qualquer alteração de última hora (e.g. por impeditivos no dia da prova) não será
comunicada, a não ser que a prova passe a ter início mais cedo. Os jogadores deverão
levantar o respetivo Cartão de Jogo na Recepção do Clube, até 20 minutos antes do
início da sua saída, assim como, comparecer junto do seu Tee de saída, pelo menos 5
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minutos antes da mesma. No dia anterior da prova será publicada no Club House do
Citygolf, na Internet (www.citygolf.pt) a organização de saída e o respetivo formato
(Draw).
6. HANDICAPS: Os Handicaps EGA máximos considerados são de 36,0 para Homens,
Senhoras e Juniores. Sendo que os Handicaps de JOGO, será 1/2 do Handicap EGA.
7. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras
Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica. Os “Caddies” não podem ser
profissionais de golfe.
8. MODALIDADE: A prova será disputada na modalidade de Stableford “PAR 3”.
9. EMPATES: No caso de empate de pontuação final, o respetivo desempate será feito
sucessivamente por: melhor resultado nos últimos 9 buracos, últimos 6 buracos,
últimos 3 buracos, último buraco e Handicap EGA mais baixo, qualquer que seja o tipo
de saída. Em última instância, será feito o desempate por sorteio.
10. PRÉMIOS: Neste Torneio, estarão em disputa os seguintes prémios:
- 1º Classificado Gross
- 1º Classificado Net
- 2º Classificado Net
- 3º Classificado Net
- Nearest to the Pin - Buraco 9
Os prémios não são acumuláveis e o Gross predomina sobre os restantes.
11. RECLAMAÇÕES: Qualquer irregularidade detetada pelos jogadores durante a prova
deverá ser comunicada à Comissão Técnica imediatamente, ou então, no final, mas
sempre antes do marcador assinar o Cartão de Jogo do Jogador. A prova fica
oficialmente encerrada 30 minutos após a afixação dos resultados no local. Os
jogadores têm direito a reclamar o resultado do mesmo, dentro de quinze (15)
minutos após a publicação dos resultados no local. Qualquer diferendo será resolvido,
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sem outro recurso, pela Comissão Técnica da prova.
12. SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO: Em conformidade com a nota à Regra 6-8b, no caso
de a competição ser suspensa devido à ocorrência de situações perigosas (por ex.
relâmpagos, trovoada eminente, etc.), os jogadores devem interromper o seu jogo
imediatamente. A suspensão da competição devido a situações perigosas será
assinalada por um toque prolongado de buzina. O recomeço da competição será
assinalado por dois toques curtos de buzina. A Penalidade por infração a esta condição
é a DESCLASSIFICAÇÃO.
13. NÃO É PERMITIDO: Aos jogadores e caddies o uso de aparelhos eletrónicos de
telecomunicações. Os jogadores menores de 18 anos, fumarem durante o jogo.
14. PENALIDADE POR IMCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO
REGULAMENTO: Exceto quando o Regulamento estabeleça penalidade diferente, a
violação de qualquer condição estabelecida implica a DESCLASSIFICAÇÃO DO
JOGADOR.
15. COMISSÃO TÉCNICA: A Comissão Técnica poderá alterar o presente regulamento,
suspender ou cancelar qualquer prova. Todos os casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Técnica, sem recurso, nos termos da Regra 33-4.

Citygolf, 18 de Março de 2016
A COMISSÃO TÉCNICA DO CITYGOLF
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