
                                                                                                                            

 

 

 

Torneio 600 Anos da Madeira ACIF / AEP 
 

TERMOS DA COMPETIÇÃO 

 
19 de Maio 2019 

 

Nos termos da Regra 1.3, e sem prejuízo das Regras Locais de 
aplicação permanentes, é estabelecido o seguinte 
Regulamento:  
1. PARTICIPAÇÃO: Convidados da ACIF, poderão 
participar jogadores Nacionais ou estrangeiros, filiados 
na FPG ou numa Federação de Golfe de outro País, com 
handicap válido ou certificado pelo respetivo home 

club, bem como serem maiores de 25 anos. 
 
2. LOCAL: Clube de Golf Santo da Serra 
3. PROGRAMA: Shot-Gun às 9h00; Almoço convívio a 
partir das 13:30; Entrega de prémios + sorteios a partir 
das 15:00  
 
4.INSCRIÇÕES: até ao dia 14 de maio para dec@acif-
ccim.pt  
A inscrição é gratuita, mas reservada ao nº de vagas. 
Saiba mais em: http://www.acif-ccim.pt/ 
 
5. FORMATO: A prova será jogada na modalidade de 
Pares Better Ball “Stableford Net” havendo no entanto, 
duas classificações, por equipas e individual. 
EQUIPAS - O resultado de cada equipa será a soma do 
melhor resultado net, obtido em cada buraco de cada 
par. 
INDIVIDUAL - O resultado net individual será obtido 
através de cada jogador. 
Haverá duas classificações, por equipas e individual. 
 
6. MODALIDADE:  
POR EQUIPAS – Pares Betterball stableford net 

INDIVIDUAL – stableford net 

O handicap EGA máximo será de 24,0 para os Homens e 
28,0 para as Senhoras. Todos os jogadores com 
handicap válido poderão participar, mas com aqueles 
limites. 
 
7. PONTOS DE PARTIDA: Homens – Tees Amarelos; 
Senhoras – Tees Vermelhos  
 
8. REGRAS: Aplicam-se as Regras aprovadas pelo R&A e 
as regras locais permanentes estabelecidas pela 

comissão técnica, disponíveis no website do clube e 
afixadas no painel do clube. 
9. EMPATES: Em caso de empates, tanto na 
classificação por equipas ou individual, o desempate 
será feito sucessivamente pelos melhores últimos 9, 6, 
3 e último buraco. O percurso Desertas será sempre 
considerado como os últimos 9 buracos. 
Se persistir o empate, o vencedor será encontrado 
através do handicap EGA mais baixo, ou a equipa que 
apresentar uma soma de handicaps EGA mais baixa. Se 
ainda assim persistir o empate, o vencedor será achado 
por sorteio. 
 
10. PRÉMIOS: 
Por Equipas 

AEP – 1º e 2ºnet; 1º Gross; 
Individual 

Comissão 600 Anos ACIF– 1º, 2º e 3º net geral; 1º Gross 
geral; 1ª Senhora geral; 
NOTA: os prémios gross e net não são acumuláveis. 
Prémios especiais 

Drive mais longo Homens e Senhoras (buraco 7 
Desertas e Machico);  
Bola mais perto da buraco Homens e Senhoras (buraco 
4 Machico e 8 Desertas); 
 
11. CADÊNCIA DE JOGO 
O dever de cada jogador ou grupo de jogadores, é de 
evitar o jogo lento e/ou atrasar o torneio ou uma volta 
convencional. Um grupo lento, mesmo que não tenha 
um buraco livre à sua frente, deve convidar o grupo de 
trás a passar, se for evidente de que este grupo está a 
jogar com uma cadência mais rápida. Todos os 
jogadores devem de jogar sem demoras injustificadas! 
 
12. LEVANTAMENTO DA BOLA: Solicita-se a todos os 
jogadores o favor de levantar a bola quando já não 
possam pontuar num buraco. 
 
13. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO: 
Em qualquer altura a Comissão Técnica reserva-se o 
direito de completar ou alterar o presente regulamento

 


