Campeão Clube
sábado, dia 6 de outubro de 2018

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 jogadores sócios com HomeClub
no Clube de Golfe Citynorte, com Handicap EGA, sem limite de idade.
No entanto, os jogadores com HCP Clube, HCP Suspenso, HCP Caducado ou sem
Handicap, considerado como internacional também podem participar nesta prova,
sem contar para a classificação. A prioridade na admissão é dada pelo critério de
Handicap mais baixo.
2. INSCRIÇÕES: Deverão chegar ao Citygolf pelo e‐mail info@citygolf.pt, pelo telefone
229 563 401 ou através do site www.citygolf.pt

3. LIMITE DE INSCRIÇÕES: O número de participantes nesta prova está limitado a 40
jogadores.
4. VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor de inscrição é de 10€ Euros.
5. HORA DE SAÍDA E DRAW: Esta prova na fase de strokeplay terá início às 09:30 na
modalidade SHOTGUN, no dia 6 de outubro. Na fase de matchplay a ordem de jogo
será pela classificação gross dos 16 primeiros classificados da primeira fase e com a
programação segundo a seguinte grelha:

6. REGRAS: As regras a aplicar são as aprovadas pelo R&A Rules Limited e as Regras
Locais que serão estabelecidas pela Comissão Técnica.
7. MODALIDADE: A prova será disputada na modalidade strokeplay – Tee das Brancas
PAR 3 – 18 Buracos.
No termino desta fase, os primeiros 16 jogadores (inclusive) passarão a uma fase de
matchplay – 18 buracos, com a seguinte programação:
Oitavos de Final | 6 de outubro (14:00)
Quartos de Final | até 21 de outubro
Meias Finais | até 3 de novembro
Final |dia 17 de novembro (14:00)
8. EMPATES: Na fase de strokeplay, o respetivo desempate será feito sucessivamente
por: melhor resultado nos 9, 6, 3 e últimos buracos. Se ainda assim persistir o empate,
será atribuída a melhor classificação ao jogador com Hcp mais alto. Em última
instância, será feito o desempate por sorteio. Na fase de matchplay, o respetivo

desempate será feito em play off pela ordem normal de jogo, começando pelo buraco
1.
9. CLASSIFICAÇÕES: As classificações serão ordenadas em Gross, na modalidade
Strokeplay.
10. PRÉMIOS: Haverá troféus para o Campeão e Vice-Campeão.

11. COMISSÃO TÉCNICA: A Comissão Técnica poderá alterar o presente regulamento,
suspender ou cancelar a Prova. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Técnica, sem recurso, nos termos da Regra 33‐4.
A Comissão Técnica será indicada oportunamente.
Citygolf, 28 de setembro de 2018

